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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกำลัง 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2565-2569 

ส่วนท่ี 1 หลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์) 
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Automotive Engineering Technology) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Automotive Engineering Technology) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไม่มี
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไม่มี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลและยานยนต์ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะการทำงานจริงและสามารถทำงาน 
เป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและจริยธรรมอันเป็นการตอบสนองความต้องการจากภาคส่วน  
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศ 

4.2 *วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.2.1.เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องก

ลและยานยนต์และสามารถทำงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2. เพ ื ่อผลิตว ิศวกรที ่สามารถคิดว ิเคราะห์ ประยุกต์ แก้ไขปัญหา เพ ื ่อสามารถร ับการถ่ายทอด 

ความรู้และนำไปพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ในประเทศและพัฒนา 

เทคโนโลยียานยนต์ท่ีช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สังคม และส่ิงแวดล้อม 
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1.2.4.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและเพื่อประโยชน์ในการรองรับการ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองได้อย่างเหมาะสม 

5. ระบบการจัดการศึกษา
5.1 ระบบ
ระบบการศ ึกษาใช ้ระบบการศ ึกษาแบบทว ิภาคโดย  1 ป ีการศ ึกษาแบ ่งออกเป ็น 2 ภาคการศ ึกษา

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและ 
จำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ สำหรับข้อกำหนดและระเบียบต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี

5.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี
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6. แผนการศึกษา
สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  149 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31   หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

ก. วิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก  6  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาบูรณาการ  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  1  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ          112 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต 

ก. วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   21 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาชีพ 70 หน่วยกิต 
ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
ข. วิชาชีพเฉพาะทาง  40 หน่วยกิต 

- วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ 31 หน่วยกิต 
- วิชาชีพเฉพาะทางเลือก  9 หน่วยกิต 

ค. วิชาสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

(English I) 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

(English II) 
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1* 3(3-0-6) 

(Practical English I) 
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2* 3(3-0-6) 

(Practical English II) 
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ข. วิชาเลือก           6   หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) 

(English for Work) 
080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

(Academic Reading) 
080103032 การเขียนย่อหน้า 3(3-0-6) 

(Paragraph Writing) 
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

(English Conversation) 
080103035 ทักษะการนำเสนอ 3(3-0-6) 

(Oral Presentation) 
หร ือเล ือกเร ียนจากรายว ิชาอ ื ่นๆในกลุ ่มว ิชาภาษาหมวดว ิชาศ ึกษาทั ่วไปท ี ่มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
2. กลุ่มวิชาบูรณาการ  3 หน่วยกิต 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

(Design Thinking) 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื ่นๆในกลุ ่มวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป  ที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080203901 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 

(Man and Society)  
080203902  มรดกและอารยธรรมของชาติ 3(3-0-6) 

       (National Heritage and Civilization) 
080203904  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 

       (Law in Daily Life) 
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

(Economics for Life Development) 
080303102 จิตวิทยาสังคม**  3(3-0-6) 

(Social Psychology) 
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต 3(3-0-6) 

(Psychology for Happy Life) 
080303401 คาราโอเกะ 1(0-2-1) 

(Karaoke) 
080303601 มนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 

(Human Relations) 
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หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
030513300  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-3-5) 

     (Computer Programming) 
040313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ  3(3-0-6) 

(Human Body and Health) 
040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 

(Statistics in Everyday Life) 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

5. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  1  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

(Basketball) 
080303502 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

(Volleyball) 
080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

(Badminton) 
080303504 ลีลาศ  1(0-2-1) 

(Dancing) 
080303505 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

(Table Tennis) 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื ่น ๆ ในกลุ ่มวิชากีฬาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั ่วไปที ่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต 

ก. วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
(Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
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(Chemistry Laboratory for Engineers) 
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics I) 
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics II) 
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics III) 
040313005 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 

(Physics I) 
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 

(Physics Laboratory I) 
040313007 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 

(Physics II) 
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 

(Physics Laboratory II) 

ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต 
     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

030103100 วัสดุวิศวกรรม** 3(3-0-6) 
(Engineering Materials)  

030103101 กลศาสตร์วิศวกรรม**   3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics) 

030103103 กลศาสตร์ของวัสดุ** 3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม**  3(2-2-5) 
(Engineering Drawing)  

030213130 กลศาสตร์ของไหลและอากาศพลศาสตร์** 3(3-0-6) 
(Fluid Mechanics and Aerodynamics)  

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล** 3(2-3-5) 
(Computer Programming and Digital Technology) 

030223120 เทอร์โมไดนามิกส์** 3(3-0-6) 
(Thermodynamics) 

2. กลุ่มวิชาชีพ 70 หน่วยกิต 
ก. วิชาวิชาขีพบังคับทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
030213139 กลศาสตร์เครื่องจักรกล** 3(3-0-6) 

(Mechanics of Machinery) 
030213140 พลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0-6) 

(Vehicle Dynamics) 
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030213147 การออกแบบเครื่องกล 3(3-0-6) 
(Mechanical Design)  

030213150 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน** 3(3-0-6) 
(Internal Combustion Engines) 

030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น** 3(3-0-6) 
(Air Condition and Refrigeration) 

030213152 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังและการจัดการพลังงาน** 3(3-0-6) 
(Powerplant Engineering and Energy Management) 

030213161 การควบคุมยานยนต์**  3(3-0-6) 
(Automotive Control) 

030223143 การถ่ายเทความร้อน** 3(3-0-6) 
(Heat Transfer)  

ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 40 หน่วยกิต 
    วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ 31 หน่วยกิต 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
030213100 วิศวกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

(Automotive Engineering and Technology) 
030213153 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า** 2(2-0-4) 

(Electrical Vehicles Technology) 
030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ายานยนต์ 2(2-0-4) 

(Automotive Electrical System Technology) 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์** 3(3-0-6) 

(Automotive Industrial and Manufacturing Management) 
030213157 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์** 2(2-0-4) 

(Automotive Electronics and Computerization) 
030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต์** 2(2-0-4) 

(Automotive Measurement and Instrument Technology) 
030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังยานยนต์ 2(0-6-2) 

(Automotive Engine and Powertrain Practice)  
030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเล้ียวและเบรก 2(0-6-2) 

(Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1(0-3-1) 

(Automotive Electrics and Electronics System Practice) 
030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์ 1(0-3-1) 

(Automotive Electronics and Computerization Practice) 
030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต์ 1(0-3-1) 

(Automotive Measurement and Instrument Technology Practice) 
030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 1(0-3-1) 

(Automotive Engineering Laboratory I) 
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030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า 1(0-3-1) 
(Electric Vehicle Instrument and Testing Practice) 

030213262 โครงงานพิเศษ 1  1(0-2-1) 
(Special Project I) 

030213263 โครงงานพิเศษ2  3(0-6-3) 
(Special Project II)  

030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-1) 
(Automotive Engineering Laboratory II) 

030213349 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(2-2-5) 
(Computer-aided Automotive Engineering Design) 

    วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 9 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
030213160 การออกแบบช้ินส่วนยานยนต์ 3(2-2-5) 

(Automotive Part Design) 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 

(Automotive Industrial and Manufacturing Management) 
030213180 เทคโนโลยีเครื่องยนต์ 3(3-0-6) 

(Engine Technology) 
030213181 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืนยานยนต์ 3(3-0-6) 

(Fuel and Automotive Lubricant Technology) 
030213182 เครื่องยนต์กังหันแก๊ส 3(3-0-6) 

(Gas Turbine Engines) 
030213184 การควบคุมมลพิษยานยนต์** 3(3-0-6) 

(Automotive Pollution Control) 
030213185 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต์ 3(3-0-6) 

(Automotive Maintenance Engineering) 
030213187 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Finite Element Methods)  
030213188 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมยานยนต์**3(3-0-6) 

(Industrials Energy Management for Automotive Engineering) 
030213189 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 

(Numerical Methods for Automotive Engineering) 
030213190 ยานยนต์ไฟฟ้า**  3(3-0-6) 

(Electric Vehicle) 
030213191 เช้ือเพลิงและการเผาไหม้** 3(3-0-6) 

(Fuel and Combustion) 
030213192 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์**  3(3-0-6) 
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(Selected Topics in Automotive Engineering Technology) 
030213193 ไทรโบโลยีสำหรับยานยนต์  3(3-0-6) 

(Tribology for Automotive) 
030213194 ระบบการส่ือสารในยานยนต์** 3(3-0-6) 

(Communication Systems in Vehicles) 
030213195 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบจัดการ**  3(3-0-6) 

(Battery Technology and Management) 
030213196 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับยานยนต์**  3(3-0-6) 

(Machine Learning for Vehicles) 

ค. วิชาสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

030213459 สหกิจศึกษา  6(540 ช่ัวโมง) 
 (Co-operative Education) 
030213469 ฝึกงาน***         240 ช่ัวโมง 

(Training) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิด 
สอน 

หมายเหตุ ** สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 *** ใช้เฉพาะหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.) 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-2-5) 
030213100 วิศวกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี  

(Automotive Engineering and Technology) 3(3-0-6) 
040113001 เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) 3(3-0-6) 
040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers) 1(0-3-1) 
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 3(3-0-6) 
040313005 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3(3-0-6) 
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1(0-2-1) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 

 (Physical Education Elective Course) 1(0-2-1) 
รวม 21(17-9-38) 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030103100 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 
030103101 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0-6) 
030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังยานยนต์ 

(Automotive Engine and Powertrain Practice) 2(0-6-2) 
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II) 3(3-0-6) 
040313007 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3(3-0-6) 
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II) 1(0-2-1) 
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(Science and Mathematics Elective Course) 3(3-0-6) 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6) 

รวม 21(18-8-39) 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030103103 กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) 3(3-0-6) 
030213140 พลศาสตร์ยานยนต์ (Vehicle Dynamics) 3(3-0-6) 

030213155 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ายานยนต์ (Automotive Electrical System 
Technology) 2(2-0-4) 

030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์     
(Automotive Electrics and Electronics System Practice) 1(0-3-1) 

030223120 เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) 3(3-0-6) 
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics III) 3(3-0-6) 
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08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course) 3(3-0-6) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ (Integrated Elective Course) 3(3-0-6) 

รวม 21(20-3-41) 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213130 
กลศาสตร์ของไหลและอากาศพลศาสตร์ (Fluid Mechanics and 
Aerodynamics) 

3(3-0-6) 

030213139 กลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 3(3-0-6) 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 (Automotive Industrial and Manufacturing Management) 3(3-0-6) 
030213157 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์  

(Automotive Electronics and Computerization) 2(2-0-4) 
030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเล้ียวและเบรก      

(Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 2(0-6-2) 
030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์ 

(Automotive Electronics and Computerization Practice) 1(0-3-1) 
030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Computer Programming and Digital Technology) 3(2-3-5) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) 3(x-x-x) 

รวม 20(x-x-x) 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213147 การออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design) 3(3-0-6) 
030213150 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal Combustion Engines) 3(3-0-6) 
030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต์ 

(Automotive Measurement and Instrument Technology) 2(2-0-4) 
030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต์ 

(Automotive Measurement and Instrument Technology Practice) 1(0-3-1) 
030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 

(Automotive Engineering Laboratory I) 1(0-3-1) 
030213349 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต์    

(Computer-aided Automotive Engineering Design) 3(2-2-5) 
030223143 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 3(3-0-6) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(Social Sciences and Humanities Elective Course) 3(3-0-6) 
รวม 19(x-x-x) 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Condition and Refrigeration) 3(3-0-6) 
030213152 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังและการจัดการพลังงาน  

(Powerplant Engineering and Energy Management) 3(3-0-6) 
030213153 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicles Technology) 2(2-0-4) 
0302131xx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก (Technical Elective Course) 3(x-x-x) 
0302131xx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก (Technical Elective Course) 3(x-x-x) 
030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า 

 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice) 1(0-3-1) 
030213262 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1) 

030213268 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 (Automotive Engineering Laboratory 
II)  1(0-3-1) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
(Social Sciences and Humanities Elective Course) 3(3-0-6) 

รวม 20(x-x-x) 

การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213459 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6(540ช่ัวโมง) 

การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213161 การควบคุมยานยนต์ (Automotive Control) 3(3-0-6) 
0302131xx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก (Technical Elective Course) 3(x-x-x) 
030213263 โครงงานพิเศษ2 (Special Project II) 3(0-6-3) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course) 3(x-x-x) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 3(3-0-6) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 3(3-0-6) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) 3(x-x-x) 

รวม 21(x-x-x) 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาฝึกงาน (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-2-5) 
030213100 วิศวกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี  

(Automotive Engineering and Technology) 3(3-0-6) 
040113001 เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) 3(3-0-6) 
040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers) 1(0-3-1) 
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 3(3-0-6) 
040313005 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3(3-0-6) 
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1(0-2-1) 
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (Practical English I) 3(3-0-6) 

รวม 20(17-7-37) 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030103100 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 
030103101 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0-6) 
030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังยานยนต์ 

(Automotive Engine and Powertrain Practice) 2(0-6-2) 
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II) 3(3-0-6) 
040313007 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3(3-0-6) 
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II) 1(0-2-1) 
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (Practical English II) 3(3-0-6) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาบูรณาการ (Integrated Elective Course) 3(3-0-6) 

รวม 21(18-8-39) 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030103103 กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) 3(3-0-6) 
030213140 พลศาสตร์ยานยนต์ (Vehicle Dynamics) 3(3-0-6) 

030213155 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ายานยนต์ (Automotive Electrical System 
Technology) 2(2-0-4) 

030213156 กระบวนการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Automotive Industrial and Manufacturing Management) 3(3-0-6) 

030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์     
(Automotive Electrics and Electronics System Practice) 1(0-3-1) 

030223120 เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) 3(3-0-6) 
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics III) 3(3-0-6) 
Xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
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(Social Sciences and Humanities Elective Course) 
รวม 21(20-3-41) 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213130 กลศาสตร์ของไหลและอากาศพลศาสตร์ (Fluid Mechanics and 
Aerodynamics) 

3(3-0-6) 

030213139 กลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 3(3-0-6) 
030213157 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์  

(Automotive Electronics and Computerization) 
2(2-0-4) 

0302131xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
(Technical Elective Course) 

3(3-0-6) 

030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเล้ียวและเบรก      
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 

2(0-6-2) 

030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์ 
(Automotive Electronics and Computerization Practice) 

1(0-3-1) 

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Computer Programming and Digital Technology) 

3(2-3-5) 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

รวม 20(16-12-36) 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213469 ฝึกงาน  (Training) 240 ช่ัวโมง 
รวม 240 ชั่วโมง 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213147 การออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design) 3(3-0-6) 
030213150 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal Combustion Engines) 3(3-0-6) 
030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต์ 

(Automotive Measurement and Instrument Technology) 
2(2-0-4) 

030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต์ 
(Automotive Measurement and Instrument Technology Practice) 

1(0-3-1) 

030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering Laboratory I) 

1(0-3-1) 

030213262 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1) 
030213349 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต์    

(Computer-aided Automotive Engineering Design) 
3(2-2-5) 
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030223143 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 3(3-0-6) 
Xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) 3(x-x-x) 

รวม 20(x-x-x) 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Condition and Refrigeration) 3(3-0-6) 
030213152 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังและการจัดการพลังงาน  

(Powerplant Engineering and Energy Management) 
3(3-0-6) 

030213153 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicles Technology) 2(2-0-4) 
030213161 การควบคุมยานยนต์ (Automotive Control) 3(3-0-6) 
030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า 

 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice) 
1(0-3-1) 

030213263 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) 3(0-6-3) 

030213268 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 (Automotive Engineering Laboratory 
II)  

1(0-3-1) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) 3(x-x-x) 
รวม 19(x-x-x) 

7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน

สูง (ปวส.) พร้อมระบุรายวิชาและจำนวนหน่วยกติท่ีเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 16 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ขอเทียบโอน  - หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 1 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่อนุญาตให้เทียบโอน 
3. หมวดวิชาชีพเฉพาะทางเลือก 9 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอน 28   หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตคงเหลือ 121 หน่วยกิต 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560) 
- เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี   1   ปีการศึกษา  2565   .
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- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการส่วนงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันท่ี 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 .

- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี  5 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564    .

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี  27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 และครั้งท่ี 4/2565
เมื่อวันท่ี 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565.

- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 และครั้งท่ี 4/2565
เมื่อวันท่ี 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล
ระบุรายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลท่ีบันทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง ลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูล 

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 

10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร
ระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail

1 นายชาติชาย  ชุมจันทร์ ประธานหลักสูตร 0850442571 chartchay.c@cit.kmutnb.ac.th 
2 นางสาวชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ อาจารย์ประจำ 0815660841 chonlakarn.w@cit.kmutnb.ac.th 
3 นางสาวปาริฉัตร ใจมีธรรม เจ้าหน้าท่ี 0611289861 parichat.j@cit.kmutnb.ac.th 
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ส่วนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเท่า หรือ 
2 เป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีผ่านการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ 

3 เป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเท่า โดยต้องมีผล 
การเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ 

4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษระดับ
ปริญญาบัณฑิต 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ตารางที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับช้ันปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตร ี

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 60 60 

ตารางที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
ระดับช้ันปี จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ปีท่ี 2 40 40 40 40 
ปีท่ี 3 40 40 40 
รวม 40 80 120 120 120 

จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 40 40 40 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม
เพื่อการแก้ไขและหาคำตอบ
ของปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน

040113001 
เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for 
Engineers) 

040203111 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering 
Mathematics I) 

040203112 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering 
Mathematics II) 

040203211 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering 
Mathematics III) 

040313005 
ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 

สสารและการว ัดทางว ิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล 
และ ไอออน มวลสารส ั มพ ันธ ์ ในปฏ ิก ิ ร ิ ย า เ คมี  
โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ 
ธาตุเรพีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี 
ร ูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย 
อ ุณหพลศาสตร ์  จลนพลศาสตร ์ เคม ี  สมด ุลเคมี  
สมดุลไอออน และเคมีไฟฟ้า 

ฟ ั ง ก ์ ช ั น  สมการอ ิ ง ต ั ว แปร เสร ิ ม  พ ิ ก ั ด เ ช ิ ง ขั้ ว 
ลิมิตและความต่อเนื ่อง อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของ 
ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ร ูปแบบไม่กำหนด ปร ิพ ันธ ์ เทคนิคการหาปริพ ันธ์ 
การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

ปร ิพ ันธ ์ ไม ่ตรงแบบการอ ุปน ัย เช ิ ง คณ ิตศาสตร์  
ลำด ับและอน ุกรมของจำนวนจร ิ งอน ุกรมอน ันต์  
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐานพื้นผิวใน
ปริภ ูมิ  สามมิต ิ แคลคูล ัสของ ฟังก ์ช ันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ปริพันธ์หลายชั ้นและ 
การประยุกต์ 

พีชคณิตของเวกเตอร์เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ 
เส้นโค้งปร ิภ ูม ิอน ุพ ันธ ์และปริพ ันธ ์ของฟังก ์ช ันค่า 
เวกเตอร์เกรเดียนท์เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ปริพันธ์ตาม 
เส้นปริพันธ์ตามพื้นผิวสมการเชิงอนุพันธ์สามัญสมการ 
เชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและ 
การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื ่อนที ่ การเคลื ่อนที ่แบบ 
เส้นตรงและเส้นโค้งกฎการเคลื ่อนที ่ของนิวตันการ 
เคลื ่อนที ่แบบวงกลม งาน กำลัง พลังงาน โมเมนตัม 
โมเมนต์ความเฉื่อยสมการแห่งการหมุนทอร์กโมเมนตัม 
เชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ 
การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์การออสซิลเลต 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

040313007 
ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 

030103100 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

030103101 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering 
Mechanics) 

030103103 
กลศาสตร์ของวัสดุ 

แบบแดมป์ การออสซิลเลตด้วยแรง การจำแนกคล่ืน 
สมการคลื่นนิ่ง บีตย์ ความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การส่งผ่าน 
ความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์  
กลจักรความร้อนและ กลจักรทวน คุณสมบัติทางกาย 
ภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัด 
ความดัน สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี 
การวัดอัตรา การไหล 

กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 
สารไดอ ิ เล ็กตร ิ ก  ต ัว เก ็บประจ ุ  สนามแม ่ เห ล็ก 
กฎของบิโอ-ซาวารต์ กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก 
แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ 
วงจรกระแสสล ับและอ ิ เ ล ็ กทรอน ิก ส ์ เบ ื ้ อ ง ต้น 
คุณสมบัติของคล่ืน การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 
การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ 
การแผ่ร ังสีของวัตถุดำ ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริค 
การกระเจิงคอมป์ตัน ร ังสีเอ ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน 
ทวิภาคของคลื ่นและอนุภาค โครงสร ้างน ิวเคล ียส 
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต 
และการประยุกต์ใช้ว ัสดุว ิศวกรรม กลุ ่มหลัก โลหะ 
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ คอมโพสิต แผนภาพสมดุลภาค 
และการแปลความหมาย สมบัติเชิงกลและ การเสื่อม 
สภาพของวัสดุ 

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต จลศาสตร์และ 
จลนศาสตร์ของอนุภาค และว ัตถุแข็งเกร็ง กฎการ 
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดล 
และโมเมนตั้ม 

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด 
ความเค ้นในคานไดอะแกรมของ โมเมนต ์ด ัดและ 
แรงเฉือน การโก ่งของคาน การบิด การโก ่งงอของ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

(Mechanics of 
Materials) 
 
030103300 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering 
Drawing) 
 
 
 
 
 
030213100 
วิศวกรรมยานยนต์และ 
เทคโนโลยี 
(Automotive 
Engineering and 
Technology) 
 
 
 
 
 
030213180 
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ 
(Engine Technology) 
 

 

เสายาว วงกลมของโมร์ และการรวมความเค้น เกณฑ์  
ของจุดครากตัว 
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร 
การเข ียนแบบเรขาคณิต หล ักการเข ียนภาพฉาย 
แบบภาพฉาย แบบภาพสามม ิต ิ  การบอกขนาด 
และสัญลักษณ์ผิวงานการบอกค่าพิกัดความคลาดเคล่ือน
และพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบ 
ภาพคลี่และภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเขียน 
แบบภาพประกอบและภาพแยกชิ ้น คอมพ ิวเตอร์  
ช่วยการเขียนแบบเบื้องต้น 
 
ประวัติศาสตร์ คำศัพท์และหน่วยวัด เครื ่องต้นกำลัง 
ประเภทต่าง ๆ เช ื ้อเพล ิงทางเล ือก พ ื ้นฐานของ 
เชื ้อเพลิงและการเผาไหม ้ เคร ื ่องจักรกลต ้นกำลั ง 
ระบบควบคุมเครื ่องยนต์ ระบบหล่อลื ่น และระบบ 
หล่อเย็น ตัวถังและโครงสร้างยานยนต์ ระบบส่งกำลัง 
ล้อและยาง ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก  
ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยความสะดวก 
สบาย และระบบสนับสนุนการบำรุงร ักษายานยนต์ 
เบ ื ้ องต ้น  การทดสอบสมรรถนะเคร ื ่ องยนต ์และ 
ยานยนต์ระบบป้องกันอัคคีภัยในยานยนต์ 
 
หลักการพื้นฐานเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ 
แก ๊สโซล ีนและเคร ื ่องยนต ์ด ีเซลสองและสี ่จ ังหวะ 
เคร ื ่องยนต์หลายสูบและการจัดวางสูบเคร ื ่องยนต์ 
ระบบของเครื่องยนต์ในยานยนต์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
ระบบไฟจุดระเบิด ระบบไอดีและไอเสีย ระบบหล่อเย็น 
ระบบหล่อลื่น ระบบจัดการเครื่องยนต์ ทฤษฎีการวัด 
และทดสอบประส ิทธ ิภาพเคร ื ่ องยนต ์  ยานยนต์ 
ไฟฟ้าและเซลล์เช้ือเพลิง 
 

2 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย 
สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน 

030213130 
กลศาสตร์ของไหลและ 
อากาศพลศาสตร์ 
(Fluid Mechanics and 
Aerodynamics) 

สมบัติของของไหลของไหลสถิตสมการอนุร ักษ ์มวล 
โมเมนตัมและพลังงาน สมการแบร์นูลลีย์ การวิเคราะห์ 
มิติและความคล้ายคลึง การไหลภายนอกและทฤษฎีช้ัน 
ชิดผิว  แรงต้าน แรงยก อากาศพลศาสตร์สำหรับ 
ยานยนต์อุโมงค์ลมและการทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ของปัญหาท่ีมีนัยสำคัญ โดยใช้ 
หลักการทาง คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ 
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

030213139 
กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of 
Machinery) 

030213150  
เครื่องยนต์เผาไหม้ 
ภายใน 
(Internal 
Combustion 
Engines) 

030213151 
การปรับอากาศและการ
ทำความเย็น 
(Air Conditioning and 
Refrigeration) 

030223120 
เทอร์โมไดนามิกส์ 

(Thermodynamics) 

ร ะบบส ัญล ั กษณ ์ส ำหร ับก ารว ิ เ ค ร าะห ์ ทางกล 
แผนภ ูม ิจลนศาสตร ์ ระด ับความเสร ี  กลไกต่อโยง 
การวิเคราะห์เชิงกราฟิก การวิเคราะห์เวกเตอร์ ลูกเบี้ยว 
เ ฟ ื อ ง แ ละ ข บ ว น เ ฟ ื อ ง ช ิ ้ น ต ่ อ โ ย ง ท ี ่ ย ื ด หด ไ ด้  
พลศาสตร์ของเครื ่องจักรกลจนลศาสตร์ของเคร ื ่อง 
จักรกลจลนพลศาสตร์ของเคร ื ่องจักรกลการนำการ 
วิเคราะห์แรงไปประยุกต์ใช้การสมดุลของเครื่องจักรกล 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

ความร ู ้ข ั ้นพ ื ้นฐานของเคร ื ่องยนต ์ เผาไหม้ภายใน 
อ ุณหพลศาสตร ์ของ เคร ื ่ องยนต ์ เผา ไหม ้ภายใน 
อุณหเคมีของสารผสมเชื้อเพลิงกับอากาศเชื้อเพลิงและ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ผ า ไ ห ม ้ เ ค ร ื ่ อ ง ย น ต ์ จ ุ ด ร ะ เ บิ ด 
ด้วยประกายไฟเคร ื ่องยนต์จ ุดระเบิดด้วยกำลังอัด 
การถ่ายเทความร ้อนในเคร ื ่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
ก า ร เ ก ิ ด ม ล พ ิ ษ เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร บ ํ า บ ั ด ไ อ เ สี ย 
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ 

หลักการทำความเย็นการวิเคราะห์วัฏจักรทำความเย็น 
แบบอ ัด ไอองค ์ประกอบของระบบทำความเย็น 
สารทำความเย็นการออกแบบท่อส่งสารทำความเย็น 
ก ารควบค ุ ม ใน ระบบทำความ เย ็ น ก ารคำน ว ณ 
ภาระความเย็น ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ 
เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศ 
ภายในการออกแบบระบบกระจายอากาศการประยุกต์ 
การทำความเย็นทางอุตสาหกรรมความปลอดภัยใน 
ระบบปรับอากาศความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
สำหรับระบบทำความเย็นและผลกระทบด้านการใช้  
พลังงานและส่ิงแวดล้อมจากระบบทำความเย็น 

สมบ ัต ิและสถานะสารบร ิส ุทธิ์  กฎข ้อท ี ่หน ึ ่ งของ 
เทอร ์โมไดนามิกส์ กฎข้อที ่สองเทอร ์โมไดนาม ิก ส์  
และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงานเอนโทรปี พื้นฐานการถ่าย 
เทความร้อน และการแปลงพลังงาน  
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

030213155 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า 
ยานยนต์ 

(Automotive 
Electrical System 
Technology) 

030213157 
อิเล็กทรอนิกส์และคอม 
พิวเตอร์ยานยนต์ 
(Automotive 
Electronics and 
Computerization) 

030213158 
เทคโนโลยีการวัดและ 
เครื่องมือวัดยานยนต์ 

(Automotive 
Measurement and 
Instrument 
Technology) 

030223143 
การถ่ายเทความร้อน 
(Heat Transfer) 

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและจักรกลต้นกำลังร ูปแบบของ 
ส ัญญาณไฟฟ ้ าคว ามส ั มพ ั น ธ ์ ร ะห ว ่ า ง แ ร ง ดั น 
กระแสและความต ้านทานไฟฟ้าด ้วยกฎของโอห์ม 
ส ัญล ักษณ์ทางไฟฟ ้าและอ ิเล ็กทรอนิกส ์ยานยนต์ 
การประมาณโหลดทางไฟฟ้าในยานยนต์วงจรไฟฟ้า 
ในยานยนต์ความต้านทานขดลวดเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ 
รีเลย์และเซ็นเซอร์ยานยนต์ 

ระบบควบคุมเสถียรภาพยานยนต์ระบบจุดระเบิด 
ร ะบบการจ ่ า ย เ ช ื ้ อ เพล ิ ง ด ้ ว ย อ ิ เ ล ็ ก ทรอ น ิ ก ส์  
ระบบควบคุมมลพิษแคนบัสการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
ของระบบจัดการเครื ่องยนต์เซนเซอร์ และตัวกระตุ้น 
ในยานยนต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้นที ่เกี ่ยวข้อง 
กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

การวัดเชิงวิศวกรรมในงานยานยนต์ ระยะขจัด อุณหภูมิ 
ความด ัน  อ ั ตราการ ไหล แรง  น ้ ำหน ั ก  แรงบิด 
ความเร็วรอบ ความเร่ง ความช้ืน การวิเคราะห์ผลการใช้ 
เครื ่องมือวัด เทคนิคการวัด และตรวจสอบเครื ่องมือ 
วัดยานยนต์ เครื ่องมือวัดทางไฟฟ้าในงานยานยนต์ 
การใช้เซนเซอร์ในการวัดและการตีความค่าที่ได้จากการ 
วัด เครื่องวิเคราะห์แก๊ส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต์ 
เคร ื ่ องทดสอบเบรก เคร ื ่ องว ัดศ ูนย ์ล ้อยานยนต์ 
เครื ่องถ่วงสมดุลล้อยาง เครื ่องทดสอบมอเตอร์สตาร์ท 
และอัลเทอร์เนเตอร์ เครื่องทดสอบระบบจ่ายเชื้อเพลิง 
ดีเซล 

หล ั ก ก ารถ ่ า ย เทคว ามร ้ อน  ก ารน ำคว ามร ้ อ น 
ก า ร พ า ค ว า ม ร ้ อ น  ก า ร แ ผ ่ ร ั ง ส ี ค ว า ม ร ้ อ น 
การประยุกต์การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี ่ยน 
ความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน การเดือดและ 
การควบแน่น พื้นฐานการออกแบบระบบความร้อน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบ
ของปัญหา  
(Design/Development of 
Solutions) 
- 
สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญ
หาทาง วิศวกรรมท่ีซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ช้ินงาน 
หรือกระบวนการ 
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
กับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุ
ข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

030213140 
พลศาสตร์ยานยนต์ 
(Vehicle Dynamics) 

030213147 
การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 

030213152 
วิศวกรรมโรงจักรต้น 
กำลังและการจัดการ 
พลังงาน 
(Power Plant 
Engineering and 
Energy 
Management) 

030213153 
เทคโนโลยียานยนต์ 
ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle 
Technology) 

030213161 
การควบคุมยานยนต์ 

ระบบพลวัตของยานยนต์แบบจำลองแกนสมรรถนะ 
ในการเร่งและการเบรก ภาระจากถนน แรงต้านการ 
เคล ื ่ อนท ี ่ และกำล ังท ี ่ ต ้องการเพ ื ่อการเคล ื ่อนท่ี  
การเลี้ยวในสภาวะคงที่ ระบบและแบบจำลองการส่ัน 
การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การขับขี่ ระบบบัง 
คับเลี ้ยว ระบบแขวนล้อ คุณสมบัติของยางพลศาสตร์ 
การพลิกคว่ำและกลศาสตร์ของการถ่ายเทน้ำหนักของ  
ยานยนต์ 

กระบวนการทางว ิศวกรรมเคร ื ่องกล การออกแบบ 
ว ัสดุว ิศวกรรม สมบัต ิทางกลของวัสดุ ทฤษฎีความ 
เสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย 
เช่น เฟือง เพลา สปริง หมุดยํ ้า การเชื ่อม โครงงาน 
ออกแบบ 

หลักการเปล ี ่ยนร ูปพลังงานการว ิ เคราะห ์ว ัฏจักร 
พื้นฐานของโรงจักรต้นกำลัง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์  
เคร ื ่องจ ักรย ่อยของโรงจ ักรต ้นกำล ัง  การจ ัดการ 
พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การว ิเคราะห์  
เศรษฐศาสตร์พลังงานและการควบคุมการ ใช้พลังงาน 
การควบคุมผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม การประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้น ความปลอดภัย 
ในระบบวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
มอเตอร์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบขับเคลื ่อนด้วยไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบการจัดการแบต 
เตอรี ่ ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า 
แรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีของอุปกรณ์ประจุ 
ไฟฟ้าและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องความปลอดภัยในการ 
ทำงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

(Automotive 
Control) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030213349 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบทางวิศวกรรม
ยานยนต์ 
(Computer-aided 
Automotive 
Engineering Design) 
 
 

หล ั กการควบค ุ มก ารวิ เ คร าะห ์ และจำลอง ทาง 
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้นระบบควบคุม 
แบบเป ิ ด  ระบบควบค ุม  แบบป ้อนกล ับ เช ิ ง เ ส้น 
ส ่ วนประกอบของระบบควบค ุม การตอบสนอง 
เสถ ียรภาพ ความผิดพลาดในสถานะ คงต ัวระบบ 
ควบคุมแบบพีไอดี แบบจำลองปริภ ูม ิสเตท ระบบ 
ควบคุมแบบปัจจ ุบ ันเบ ื ้องต ้น  การออกแบบระบบ 
ควบค ุมในยานยนต ์  การใช ้ งานป ัญญาประด ิษฐ์  
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 
งานว ิศวกรรมใช ้คอมพ ิวเตอร ์ช ่ วยการออกแบบ 
แบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและ การเขียนแบบ 
ในด้านวิศวกรรมยานยนต์ วิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ และ 
ไฟไนต์วอลุ่มเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ 
ทางว ิศวกรรมสำหร ับพลศาสตร ์และจลนศาสตร์  
ความยืดหยุ ่น เสียงและการสั ่นสะเทือนการถ่ายเท 
ความร้อน การจำลองชนกันและพลศาสตร์ของไหล 
เชิงคำนวณ 
 

4 การสืบค้น (Investigation) 
- 
สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหาคำ
ตอบของ 
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน 
โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีกา
รวิจัย รวมถึง 
การออกแบบการทดลอง 
การวิเคราะห์ 
และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผล 
สรุปท่ีเช่ือถือได้ 

030213262 
โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 
 
 
 
 
030213263 
โครงงานพิเศษ 2 
(Special Project II) 
 

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรม 
ยานยนต์ จัดทำรายงานเสนอ หัวข้อปริญญานิพนธ์ท่ี  
แสดงถึงวัตถุประสงค์แนวความคิดวิธีการศึกษาแผนการ 
ทำงานและงบประมาณรายจ ่ ายนำ เสนอห ั วข้ อ 
ปริญญานิพนธ์และมีการประเมินผลโดยกรรมการท่ี   
แต่งต้ังโดยภาควิชา 
 
ดำเนินงานตามโครงงานพิเศษ 1 โดยนักศึกษาออกแบบ 
สร้าง และทดสอบเพื่อฝึกให้คุ ้นเคยกับการค้นคว้าและ 
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมและนำเสนองานเป็นรูปเล่มปริญ
ญานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณาประเมินผลโดยกรรมการ 
ท่ีแต่งต้ังโดยภาควิชา 

5 การใช้เคร่ืองมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และ 

030213161 
การควบคุมยานยนต์ 
(Automotive 
Control) 

หล ั กการควบค ุมการว ิ เ คราะห ์ และจำลอง ทาง 
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้นระบบควบคุม 
แบบเปิด ระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น ส่วน 
ประกอบของระบบควบคุม การตอบสนอง เสถียรภาพ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมแ
ละเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ 
การทำแบบจำลองของงานทาง 
วิศวกรรมท่ีซับซ้อนท่ีเข้าใจถึง 
ข้อจำกัดของเครื่องมือต่างๆ 030213334 

การโปรแกรมคอมพิว 
เตอร์และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
(Computer 
Programming and 
Digital Technology) 

030213349 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบทางวิศวกรรม
ยานยนต์ 
(Computer-aided 
Automotive 
Engineering Design) 

ความผิดพลาดในสถานะคงตัว ระบบควบคุมแบบพีไอดี 
แบบจำลองปริภ ูม ิสเตทระบบควบคุมแบบปัจจ ุบัน 
เบื้องต้นการออกแบบระบบควบคุมในยานยนต์การใช้ 
งานปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ของฮาร ์ดแวร ์ และซอฟต ์ แวร ์ภ าษา 
คอมพ ิวเตอร ์ท ี ่ ใช ้ ในป ัจจ ุบ ันการเข ียนโปรแกรม 
คอมพ ิว เตอร ์ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลก ับการประย ุก ต์  
ใช้ในงานวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง 
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 

งานว ิศวกรรมใช ้คอมพ ิวเตอร ์ช ่ วยการออกแบบ 
แบบจำลองแข็งเกร็งการประกอบและการเขียนแบบ 
ในด้านวิศวกรรมยานยนต์ วิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ และ 
ไฟไนต์วอลุ่มเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์  
ทางว ิศวกรรมสำหร ับพลศาสตร ์และจลนศาสตร์  
ความยืดหยุ ่น เสียงและการสั ่นสะเทือน การถ่ายเท 
ความร้อน การจำลองชนกัน และพลศาสตร์ของไหล 
เชิงคำนวณ 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- 
สามารถใช้เหตุและผลจากหลักกา
รและความรู้ท่ี ได้รับ 
มาประเมินประเด็นและผลกระทบ
ต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย 
และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการป
ฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

030213151 
การปรับอากาศและการ
ทำความเย็น 
(Air Conditioning and 
Refrigeration) 

หลักการทำความเย็นการวิเคราะห์วัฏจักรทำความเย็น 
แบบอัดไอองค์ประกอบของระบบทำความเย็นสารทำ 
ความเย ็น  การออกแบบท ่อส ่ ง สารทำความ เย็น 
การควบคุมในระบบทำความเย็น การคำนวณภาระ 
ความเย็นไซโครเมตรี  และกระบวนการปรับอากาศ 
เกณฑ์ความสุขสบายเช ิงคว ามร ้อน และคุณภาพ 
อากาศภายในการออกแบบระบบกระจาย  อากาศ 
การประย ุกต ์การทำความเย ็นทางอ ุตสาหกรรม 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยสำหรับระบบทำความเย็น และผล 
กระทบด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากระบบทำ
ความเย็น 



27

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

030213152 
วิศวกรรมโรงจักรต้น 
กำลังและการจัดการ 
พลังงาน 
(Power Plant 
Engineering and 
Energy 
Management) 

030213243 
ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ยานยนต์ 1 
(Automotive 
Engineering 
Laboratory I) 

030213268 
ปฏิบัติการวิศวกรรม  
ยานยนต์ 2 
(Automotive 
Engineering 
Laboratory II) 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานการวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐาน 
ของโรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพื้นฐาน 
และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เครื ่องจักร 
ย่อยของโรงจักรต้นกำลังการจัดการพลังงานในอาคาร 
และอุตสาหกรร การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
และการควบคุมการใช้พลังงานการควบคุมผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้นความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการป้องกัน 
อัคคีภัยและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยาน  
ยนต์ การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลศาสตร์ว ัสดุ การวัดเบื ้องต้นการส่งถ่ายความร้อน 
และของไหลเบื้องต้น การวัดค่าพลังงานความร้อนของ 
เ ช ื ้ อ เ พ ล ิ ง ด ้ ว ย ว ิ ธ ี ก า ร บ อ ม บ ์ แ คลอ ร ี ม ิ เ ต อ ร์  
การสมดุลทางกล 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับว ิศวกรรม 
ยานยนต์ ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟ้าที่ใช้ในยานยนต์ 
การทดสอบเส ียงและการส ั ่นสะเท ือนในยานยนต์ 
การทดสอบสมรรถนะของเครื ่องยนต์ และยานยนต์ 
การวัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ 
ระบบอ ัดอากาศ การว ัดมลพ ิษจาก เคร ื ่ อ ง ยน ต์  
อาชีวอนามัย 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
-สามารถเข้าใจผลกระทบของคำ
ตอบของปัญหางานทางวิศวกรรม
ในบริบทของสังคมและส่ิง
แวดล้อม และสามารถแสดง
ความรู้และความจำเป็นของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน

030213151 
การปรับอากาศและการ
ทำความเย็น 
(Air Conditioning and 
Refrigeration) 

หลักการทำความเย็นการวิเคราะห์วัฏจักรทำความเย็น 
แบบอัดไอ องค์ประกอบของระบบทำความเย็น สารทำ 
ความเย ็น  การออกแบบท ่อส ่ ง สารทำความ เย็น 
การควบคุมในระบบทำความเย็น การคำนวณภาระ 
ความเย็นไซโครเมตร ีและกระบวนการปรับอากาศ 
เกณฑ์ความสุขสบายเช ิงความร ้อน และคุณภาพ 
อากาศภายในการออกแบบระบบกระจาย อากาศ 
การประย ุกต ์การทำความเย ็นทางอ ุตสาหกรรม 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยสำหรับระบบทำความเย็น และผลกระทบ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

030213152 
วิศวกรรมโรงจักรต้น 
กำลังและการจัดการ 
พลังงาน 
(Power Plant 
Engineering and 
Energy 
Management) 

030223120 
เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

ด ้านการใช ้พล ังงานและสิ ่งแวดล ้อมจากระบบทำ 
ความเย็น 

หลักการเปล่ียนรูปพลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐาน 
ของโรงจักรต้นกำลัง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพื ้นฐาน 
และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์เครื่องจักร 
ย่อยของโรงจักรต้นกำลัง การจัดการพลังงานในอาคาร 
และอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
และการควบคุมการ ใช้พลังงานการควบคุมผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการป้องกัน 
อัคคีภัย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สมบ ัต ิและสถานะสารบร ิส ุทธ ิ ์  กฎข ้อท ี ่หน ึ ่ งของ 
เทอร ์โมไดนามิกส์ กฎข้อที ่สองเทอร ์โมไดนาม ิก ส์  
และว ัฏจ ักรคาร ์โนต ์ พล ังงาน เอนโทรป ี  พ ื ้นฐาน 
การถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลังงาน  

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยา
บรรณและมีสำนึกรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม

030213147 
การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 

030213152 
ว ิศวกรรมโรงจ ักรต้น 
กำล ังและการจ ัดการ 
พลังงาน 
(Power Plant 
Engineering and 
Energy 
Management) 

030213153 
เทคโน โลย ี ยานยน ต์  
ไฟฟ้า 

กระบวนการทางว ิศวกรรมเคร ื ่องกลการออกแบบ 
วัสดุวิศวกรรมสมบัติทางกลของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย เช่น เฟือง 
เพลา สปริง หมุดยํ้า การเช่ือม โครงงานออกแบบ 

หลักการเปล่ียนรูปพลังงานการวิเคราะห์วัฏจักร พื้นฐาน 
ของโรงจักรต้นกำลัง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน พื้นฐาน 
และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ เครื่องจักร 
ย ่ อยของ โรงจ ั กรต ้นกำล ั ง  การจ ั ดการพล ั งงาน 
ในอาคารและอุตสาหกรรมการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์  
พลังงานและการควบคุมการ ใช้พลังงานการควบคุมผล 
กระทบด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมการประเม ินผลกระทบ 
ต ่อส ิ ่ งแวดล ้อมเบ ื ้ องต ้นความปลอดภ ัยในระบบ 
วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
มอเตอร์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบขับเคลื ่อนด้วยไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบการจัดการแบต 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

(Electric Vehicle 
Technology) 

030213243 
ปฏ ิบ ัต ิการว ิศวกรรม 
ยานยนต์ 1 
(Automotive 
Engineering 
Laboratory I) 

030213254 
ปฏิบัต ิงานเทคโนโลยี  
การวัดและทดสอบยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle 
Instrument and 
Testing Practice) 

030213268 
ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ยานยนต์ 2 
(Automotive 
Engineering 
Laboratory II) 

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวช./ม.6
030213459
สหกิจศึกษา
(Co-operative
Education)

เตอรี่ ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ในยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า 
และมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องความปลอดภัยในการทำงาน 
กับระบบไฟฟ้าแรงสูง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยาน 
ยนต์ การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลศาสตร์วัสดุการวัดเบื้องต้นการส่งถ่ายความร้อน และ 
ของไหลเบื้องต้น การวัดค่าพลังงาน ความร้อนของเช้ือ 
เพลิงด้วยวิธีการบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ การสมดุล ทางกล 

การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
สมัยใหม่ การตรวจสอบและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 
การทดสอบยานยนต์ทางด้านไฟฟ้าและทางกลตามมาตร
ฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยาน 
ยนต์ ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟ้าที ่ใช้ในยานยนต์ 
การทดสอบเส ียงและการส ั ่นสะเท ือนในยานยนต์ 
การทดสอบสมรรถนะของเครื ่องยนต์ และยานยนต์ 
การวัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ 
ระบบอ ัดอากาศ การว ัดมลพ ิษจาก เคร ื ่ อ ง ยน ต์  
อาชีวอนามัย 

เป็นวิชาการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ  
สถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาในสาขาวิชาท่ี 
เก ี ่ยวข้องน ักศึกษาจะต้องเข้าไปทำงานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมหรือบร ิษ ัท หร ือหน่วยงานหรือสถาน 
ประกอบการจร ิง โดยมีช ่วงการทำงานไม่น ้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา การทำงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดแูล 
และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษาของ
ภาควิชาต้นสังกัดและผู้ประกอบการภายหลังเสร็จส้ิน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวส.
030213469
ฝึกงาน
(Training)

การทำงานน ักศ ึกษาจะ  ต ้องรายงานการปฏ ิบ ั ติ  
งานเสนอภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการประเมิน 
นักศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน 
30 ช่ัวโมง ตามท่ีภาควิชาจะได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา 

การฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
สถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาท่ี 
เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาต้อง 
ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริงมีระยะเวลาในการ 
ทำงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง การทำงานอยู่  
ภายใต้การกำกับดูแลและให้คะแนนร่วมกันระหว่าง 
ผู้สอนในสาขาวิชาและผู้ประกอบการภายหลังเสร็จส้ิน 
การทำงานนักศึกษาต้องรายงาน การปฏิบัติงานนำเสนอ 
สาขาวิชาเพื่อใช้ประกอบการ วดผล 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเป็น 
ทีม (Individual and Team 
work) 
- 
ทำหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ั
งในด้านการ ทำงานเด่ียว 
และการทำงานในฐานะผู้ร่วมทีม 
หรือ ผู้นำทีมท่ีมีความหลากหลาย 
ของสาขาวิชาชีพ 

030213218 
ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ 
และระบบส่งกำลัง 
ยานยนต์ 
(Automotive Engine 
and Powertrain 
Practice) 

030213219 
ปฏิบัติงานระบบรองรับ 
บังคับเล้ียวและเบรก 
(Automotive 
Suspension Steering 
and Brake Practice) 

030213221 
ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการทำงาน 
การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆงานถอด 
และงานติดต้ังเครื่องยนต์กับตัวรถงานถอดประกอบ 
เครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อล่ืน 
ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ งานระบบฉีด 
น้ำมันเช้ือเพลิง เบนซินงาน ระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิง 
ดีเซลและระบบดีเซล คอมมอนเรลตรวจสอบ ระบบฉีด 
น้ำมันเช้ือเพลิง งานถอดประกอบ คลัตช์เกียร์ธรรมดา 
เกียร์อัตโนมัติและเกียร์ทดข้อต่อเพลาส่งกำลัง เฟืองท้าย 
และเพลาขับล้อ 

การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานและความปลอดภัย 
การปฏิบัติงานล้อรถและยางยานยนต์งานแหนบสปริง 
และช๊อคแอบซอบเบอร์งานคานล้อและปีกนกงานปรับ 
ตั้งมุมล้อและชิ ้นส่วนอุปกรณ์บังคับเลี ้ยวงานปรับต้ัง 
และตรวจสอบเบรกยานยนต์ งานสมดุลล้อ 

งานวิเคราะห์การทำงานด้วยแผนภูมิวงจรไฟฟ้าและอิเล็ก
ทรอนิกส์งานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับ 
ระบบไฟฟ้าในยานยนต์งานถอดประกอบเครื่องกำเนิด 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

และอิเล็กทรอนิกส์ยาน
ยนต์ 
(Automotive 
Electrics and 
Electronics System 
Practice) 
 
030213232 
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิก
ส์และคอมพิวเตอร์ยานย
นต์ 
(Automotive 
Electronics and 
Computerization 
Practice) 
 
030213240 
ปฏิบัติงานเทคโนโลยี 
การวัดและเครื่องมือวัด
ยานยนต์ 
(Automotive 
Measurement and 
Instrument 
Technology Practice) 
 
 
030213243 
ปฏ ิบ ัต ิการว ิศวกรรม 
ยานยนต์ 1 
(Automotive 
Engineering 
Laboratory I) 
 
 
030213254 
ปฏิบัติงานเทคโนโลยี  

ไฟฟ้าและระบบสตาร์ทเครื่องยนต์งานถอดประกอบ 
ระบบไฟจุดระเบิดชนิดต่างๆงานต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เบื้องต้นงานวินิจฉัยและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ 
ระบบหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเชื้อเพลิงและมลพิษ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบขับเคลื ่อนระบบ 
บังคับเล้ียวระบบรองรับและระบบเบรก 
 
งานปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์งานปฎิบัติการจุดระเบิด 
การจ่ายเช้ือเพลิงของเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การควบคุมมลพิษ เซนเซอร์และตัวกระตุ้นในยานยนต์ 
แคนบัสการตรวจสอบและวิน ิจฉัยข้อบกพร่องของ 
เครื่องยนต์และการแก้ไขไมโครคอนโทรลเลอร์ และการ 
ใช้งานระบบอินเทอร์เนตสำหรับทุกสรรพส่ิง 
 
 
เทคนิคการวัดและตรวจสอบเครื่องมือวัดของระยะขจัด 
อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล แรง น้ำหนัก แรงบิด 
ความเร็ว รอบความเร่ง ความช้ืน การวัดทางไฟฟ้าในงาน 
ยานยนต์การว ิเคราะห์ก ๊าซไอเสียการวัดสมรรถนะ 
เคร ื ่ องยนต ์และยานยนต ์การถ ่วงสมด ุ ลล ้ อ ยาง 
การทดสอบมอเตอร ์สตาร ์ทและอ ัลเทอร ์ เน เตอร์  
การทดสอบระบบจ่ายเช ื ้อเพล ิงด ี เซลและเบนซิน 
การวิเคราะห์ผลการใช้เครื ่องมือวัดการตีความค่าที่ได้  
จากการวัด 
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยาน  
ยนต์การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลศาสตร์วัสดุการวัดเบื้องต้นการส่งถ่ายความร้อนและ 
ของไหลเบ้ืองต้น การวัดค่าพลังงานความร้อนของ 
เช้ือเพลิงด้วยวิธีการบอมบ์แคลอรีมิเตอร์การสมดุล 
ทางกล  
 
การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
สมัยใหม่การตรวจสอบและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ก า ร ว ั ด แ ละทดสอบ 
ยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle 
Instrument and 
Testing Practice) 

030213268 
ปฏ ิบ ัต ิการว ิศวกรรม 
ยานยนต์ 2 
(Automotive 
Engineering 
Laboratory II) 

การทดสอบยานยนต์ทางด้านไฟฟ้าและทางกลตาม 
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยาน 
ยนต์ ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟ้าที ่ใช้ในยานยนต์ 
การทดสอบเส ียงและการส ั ่นสะเท ือนในยานยนต์ 
การทดสอบสมรรถนะของเครื ่องยนต์ และยานยนต์ 
การวัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ 
ระบบอ ัดอากาศ การว ัดมลพ ิษจาก เคร ื ่ อ ง ยน ต์  
อาชีวอนามัย 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- 
สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมท่ีซับ
ซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพ       
วิศวกรรมและสังคมโดยรวม  
ได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอ่านและเขียนรายงาน 
ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสาร 
การออกแบบงานวิศวกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิผลสามารถ 
นำเสนอ 
สามารถให้และรับคำแนะนำงาน 
ได้อย่างชัดเจน 

030213156 
การจัดการการผลิตและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Automotive 
Industrial and 
Manufacturing 
Management) 

- ผ ู ้ สำ เร ็ จการศ ึกษา
ระดับ ปวช./ม.6
030213459
สหกิจศึกษา
(Co-operative
Education)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ การมุ่งเน้นที่ลูกค้า 
ห ล ั ก ก า ร ข อ ง ล ี น  ป ร ั ช ญ า ว ิ ถ ี แ ห ่ ง โ ต โ ย ต้ า 
การใช้การมองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 5 ส การบำรุงเชิง 
รักษาทวีผลประสิทธิผลโดยรวมของเคร ื ่องจักรงาน 
มาตรฐาน การแก ้ป ัญหา การปร ับเร ียบการผลิต 
การการปรับเปลี ่ยนอย่างรวดเร็ว ความสูญเปล่า 8 
ประการ คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบ 
ตัวถัง การทำสีตัวถัง การประกอบช่วงล่าง ระบบส่ง 
กำลังและเครื่องยนต์ การประกอบชิ้นส่วนภายในห้อง 
โดยสาร จ ิ ๊ กและฟ ิก เจอร ์  สายพานการประกอบ 
ระบบควบคุมการประกอบยานยนต์ การควบคุมคุณภาพ 
การผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 

เป็นวิชาการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถา
นประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาในสาขาว ิชาท่ี   
เก ี ่ยวข้องน ักศึกษาจะต้องเข้าไปทำงานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมหรือบร ิษ ัทหร ือหน่วยงานหรือสถาน 
ประกอบการจร ิงโดยมีช ่วงการทำงานไม ่น ้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษ การทำงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล 
และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษาของ
ภาควิชาต้นสังกัดและผู้ประกอบการภายหลังเสร็จส้ิน 
การทำงานนักศึกษาจะต้องรายงานการปฏิบัติงาน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

- ผู ้สำเร ็จการศ ึกษา
ระดับ ปวส.
030213469
ฝึกงาน
(Training)

เสนอภาควิชาต้นสังกัดเพื ่อใช้ประกอบการประเมิน 
นักศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน  
30 ช่ัวโมง ตามท่ีภาควิชาจะได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา 

การฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
สถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาท่ี 
เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของภาควิชานักศึกษาต้อง 
ทำงานในโรงงานอ ุตสาหกรรมจร ิงม ีระยะเวลาใน 
การทำงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง การทำงาน 
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและให้คะแนนร่วมกันระหว่าง 
ผู้สอนในสาขาวิชาและผู้ประกอบการภายหลังเสร็จส้ิน 
การทำงานนักศึกษาต้องรายงานการปฏิบัติงานนำเสนอ  
สาขาวิชาเพื่อใช้ประกอบการวัดผล 

11 การบริหารโครงการและการ 
ลงทุน (Project Management 
and Finance) 
-สามารถแสดงว่ามีความรู้และ
ความเข้าใจหลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน
และสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารในงานของตนในฐานะ
ผู้ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหาร
จัดการโครงการวิศวกรรมท่ีมี
สภาพแวดล้อมการทำงานความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ

030213152 
ว ิ ศ ว ก ร ร ม โ ร ง จ ั ก ร 
ต้นกำลังและการจัดการ
พลังงาน 
(Power Plant 
Engineering and 
Energy 
Management) 

030213156 
การจัดการการผลิตและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Automotive 
Industrial and 
Manufacturing 
Management) 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานการวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐาน 
ของโรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพื้นฐาน 
และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เครื ่องจักร 
ย่อยของโรงจักรต้นกำลังการจัดการพลังงานในอาคาร 
และอุตสาหกรรมการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
และการควบคุมการใช้พลังงานการควบคุมผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการป้องกัน 
อัคคีภัยและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ การมุ่งเน้นที่ลูกค้า 
หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแห่งโตโยต้า การใช้การ 
มองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 5 ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล 
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร งานมาตรฐานการแก้ 
ปัญหาการปรับเร ียบการผลิตการการปร ับเปล ี ่ยน 
อย่างรวดเร็วความสูญเปล่า 8 ประการ คัมบัง ไคเซ็น 
การขึ ้นรูปตัวถัง การประกอบตัวถัง การทำสีต ัวถัง 
การประกอบช่วงล่าง ระบบส่งกำลังและเครื ่องยนต์ 
การประกอบช้ินส่วนภายในห้องโดยสาร จ๊ิกและฟิกเจอร์ 
สายพานการประกอบระบบควบคุมการประกอบ 
ยานยนต์ การควบคุมคุณภาพการผลิตการจัดการงาน 
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นใน
การเตร ียมต ัวเพ ื ่อให ้สามารถ
การปฏิบัติงานได้โดยลำพังและ
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมี
การเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทค
โนโลยีและวิศวกรรม

030213262 
โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 

030213263 
โครงงานพิเศษ 2 
(Special Project II) 

080303701กระบวน  
การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรม 
ยานยนต์ จัดทำรายงานเสนอ หัวข้อปริญญานิพนธ์ท่ี  
แสดงถึงวัตถุประสงค์แนวความคิดวิธีการศึกษาแผนการ 
ทำงานและงบประมาณรายจ ่ ายนำ เสนอห ั วข้ อ 
ปริญญานิพนธ์และมีการประเมินผลโดยกรรมการท่ี  
แต่งต้ังโดยภาควิชา 

ดำเน ินงานตามโครงงานพ ิ เศษ 1 โดยน ักศ ึกษา 
ออกแบบสร้างและทดสอบเพื ่อฝึกให้คุ ้นเคยกับการ 
ค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและนำเสนองานเป็น
รูปเล่มปริญญานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณาประเมินผลโด
ยกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยภาควิชา 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม 
การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการ 
ต่าง ๆ ได้แก ่ การเข้าใจอย่างลึกซ ึ ้งการนิยามและ 
ตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ 
และการทดสอบการทำงานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อม 
ในการทำงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนว  
ความคิด 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสตูรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Sydney Accord 
ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Sydney Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อนิยามและใช้ ขั้นตอน งาน
กระบวนการ ระบบงานหรือวิธีการทาง วิศวกรรม

2 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ัวไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ
ปัญหาท่ีมีนัยสำคัญ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และ อุปกรณ์ 
อย่างเหมาะสมตามสาขาความชำนาญ

3 การออกแบบ/พัฒนาหา คำตอบของปัญหา 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญหาทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมท่ัวไป และมีส่วนช่วย ออกแบบระบบ
ช้ินงาน หรือกระบวนการ
ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับข้อพิจารณา
ทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม
และส่ิงแวดล้อม

4 การสืบค้น (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหาคำตอบของ
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ัวไป จากการกำหนด ตำแหน่ง
การค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฏิบัติวิชา
ชีพ ฐานข้อมูล การ สืบค้นทางเอกสาร
การออกแบบการทดสอบและ
ทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเช่ือถือได้

5 การใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร
และใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์
การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมท่ัวไปท่ีเข้าใจถึง
ข้อจำกัดของเครื่องมือต่างๆ

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถแสดงว่ามีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ทางสังคม
ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย
และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพใน
ระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของคำตอบของปัญหา
งานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบทของสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และ
ความจำเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืน

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- มีความเข้าใจและมีสำนึกรับผิดชอบต่อการ
มาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี วิศวกรรม

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ทำหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ
ทำงานเด่ียว และการทำงานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ
ผู้นำทีมท่ีมีความหลากหลายทางเทคนิค

10 การสื่อสาร (Communication) 
- 
สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมท่ัวไปกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิ
ศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอ่านและเขียนรายงาน 
ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถให้และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถให้และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจน 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ
หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน
ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการ
โครงการวิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดล้อมการทำงาน
ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการเตรียมตัว
เพื่อให้สามารถการปฏิบัติงานได้โดยลำพังและ
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงทางความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ประกอบด้วย (ตัวอย่าง)
4.1  ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังนี้

4.1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร

4.1.2 ด้านความรู้ 
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีกระบวนการคิด และกล่ันกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมได้
5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาช่ือเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการส่ือสารท้ังการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 
3(3-0-6) 

    

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

3(3-0-6) 
      

080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 
(Practical English I) 

3(3-0-6) 
    

080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 
(Practical English II) 

3(3-0-6) 
      

- วิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงาน  
(English for Work) 

3(3-0-6) 
      

080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 
(Academic Reading) 

3(3-0-6) 
        

080103032 การเขียนย่อหน้า 
(Paragraph Writing) 

3(3-0-6) 
      

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ  
(English Conversation) 

3(3-0-6) 
        

080103035 ทักษะการนำเสนอ  
(Oral Presentation) 

3(3-0-6) 
        

2. กลุ่มวิชาบูรณาการ     3  หน่วยกิต 
080303701 กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
080203901 มนุษย์กับสังคม 

(Man and Society) 
3(3-0-6) 

            

080203902 มรดกและอารยธรรมของ
ชาติ(National Heritage 

and Civilization) 

3(3-0-6) 
              

080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
(Law in Daily Life) 

3(3-0-6) 
           

080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาชีวิต 

(Economics for Life 
Development) 

3(3-0-6) 

               

080303102 จิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) 

3(3-0-6) 
              

080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขใน
การดำรงชีวิต  

(Psychology for Happy 
Life) 

3(3-0-6) 

           

080303601 มนุษยสัมพันธ ์
(Human Relations) 

3(3-0-6) 
                

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer 
Programming) 

3(2-2-5) 
           

040313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ 
(Human Body and 

Health)   

3(3-0-6) 
          

040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน 
(Statistics in Everyday 

Life) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
080303401 คาราโอเกะ 

(Karaoke) 
1(0-2-1) 

    

080303501 บาสเกตบอล 
(Basketball) 

1(0-2-1) 
       

080303502 วอลเลย์บอล 
(Volleyball) 

1(0-2-1) 
       

080303503 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1(0-2-1) 
       

080303504 ลีลาศ 
(Dancing) 

1(0-2-1) 
       

080303505 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

1(0-2-1) 
       



4.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรธ
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2.2 ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน

และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

4.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้ริเริ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั ้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 

4.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั ้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ผลการเร ียนร ู ้ท ี ่คาดหว ัง  (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักส ูตรหลักส ูตรว ิศวกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็น (1) ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
(Specific Outcome: S) (2) ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G) แสดง
รายละเอียดดังนี้ 
ELO 1(S)  สามารถอธิบายส่วนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง  
ELO 2 (S) รู้จักและเลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไข
ปัญหาทางด้านยานยนต์อย่างถูกต้อง  
ELO 3 (S) ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ และการผลิตทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และใช้พลังงาน
ทดแทนและทางเลือกในยานยนต์เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์  
ELO 4 (G) มีประสบการณ์ในการทำงาน การสื ่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผู ้ร ่วมงานการพัฒนา
ความสามารถเพื่อการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  
ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์อย่าง
ต่อเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 (G) 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 (G) 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม

    1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคณุธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสตัย์
สุจรติ 



    1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 



    1.3 มภีาวะความเปน็ผูน้ำและผูต้าม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งตามลำดับ
ความสำคญั เคารพสิทธิ และรับฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่ รวมท้ังเคารพในคณุค่า และศักดิศ์รขีองความเปน็
มนุษย ์



    1.4 สามารถวิเคราะห์ และประเมนิผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 



    1.5 มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพี รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 



2. ดา้นความรู้

    2.1 มคีวามรูแ้ละความเข้าใจทางคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกตใ์ช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

 

    2.2 มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสำคญั ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 (G) 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 (G) 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

    2.3 สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

    2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

    2.5 สามารถใชค้วามรูแ้ละทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริงได้   

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

    3.1 มคีวามคดิอย่างมีวิจารณญาณท่ีด ี 

    3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

    3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



    3.4 มจีินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพฒันา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 



    3.5 สามารถสืบคน้ข้อมลูและแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิไดด้้วยตนเอง เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ 



4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ

    4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชพีมาสื่อสารต่อสังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 (G) 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 (G) 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

    4.2 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมท้ัง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณต์่าง ๆ 



    4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

    4.4 รูจ้ักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผดิชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคล และงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผูน้ำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผดิชอบ 



    4.5 มจีติสำนึกความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม  

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    5.1 มีทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชพีได้เป็นอย่างด ี 

    5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถติิประยุกตต์่อการแก้ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค ์

 

    5.3 สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมลูทั้งทางการพดู การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สญัลักษณ ์ 

    5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี
เกี่ยวข้องได ้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
    

รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF  
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF  
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

 1. กลุ่มวิชาแกน 
ก. วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

42 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

     

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

3(3-0-6)      

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 

1(0-3-1)      

040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 
 

     

040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6)      

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6)      

040313005 ฟิสิกส์ 1  
(Physics I) 

3(3-0-6) 
 

     

040313007 ฟิสิกส์ 2  
(Physics II) 

3(3-0-6) 
 

     

040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 
 

1(0-2-1) 
     

040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
(Physics Laboratory II) 

1(0-3-1) 
 

     

 ข.  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต      
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

030103100 วัสดุวิศวกรรม** 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 
 

030103101 กลศาสตร์วิศวกรรม** 
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 
 

030103103 กลศาสตร์ของวัสดุ** 
(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 
 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม** 
(Engineering Drawing) 

3(2-2-5) 
  

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีติจิทัล** 
(Computer Programming and Digital Technology) 

3(2-3-5) 
  

030223120 เทอรโ์มไดนามิกส์** 
(Thermodynamics) 

3(3-0-6) 
  

030213130 กลศาสตร์ของไหลและอากาศพลศาสตร์** 
(Fluid Mechanics and Aerodynamics) 

3(3-0-6) 

  

2. กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม

70 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 

030213139 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล** 
(Mechanics of Machinery) 

3(3-0-6) 
   

030213140 พลศาสตร์ยานยนต์ 
(Vehicle Dynamics) 

3(3-0-6) 
   

030213147 การออกแบบเคร่ืองกล 3(3-0-6)    
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

(Mechanical Design) 
030213150 เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน** 

(Internal Combustion Engines) 
3(3-0-6) 

   

030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น** 
(Air Conditioning and Refrigeration) 

3(3-0-6) 
  

030213152 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังและการจัดการพลังงาน**  
(Powerplant Engineering and Energy Management) 

3(3-0-6) 
  

030213161 การควบคุมยานยนต์** 
(Automotive Control) 

3(3-0-6) 
   

030223143 การถ่ายเทความร้อน** 
(Heat Transfer) 

3(3-0-6) 

  

ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 
- วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ

40 หน่วยกิต 
31 หน่วยกิต 

030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ายานยนต์ 
(Automotive Electrical System Technology) 

2(2-0-4) 
   

030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์**(Automotive 
Industrial and Manufacturing Management) 

3(3-0-6) 
   

030213157 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์** 
(Automotive Electronics and Computerization) 

2(2-0-4) 
   

030213158 เทคโนโลยีการวัดและเคร่ืองมือวัดยานยนต์** 2(2-0-4)    
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF  
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF  
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

(Automotive Measurement and Instrument 
Technology) 

030213218 ปฏิบัติงานเคร่ืองยนต์และระบบส่งกำลังยานยนต์ 
(Automotive Engine and Powertrain Practice) 

2(0-6-2) 
     

030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก 
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 

2(0-6-2) 
     

030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(Automotive Electrics and Electronics System 
Practice) 

1(0-3-1) 
     

030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering Laboratory I) 

1(0-3-1) 
 

     

030213262 โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 

1(0-2-1) 
 

     

030213263 โครงงานพิเศษ2 
(Special Project II) 

3(0-6-3) 
     

030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering Laboratory II) 

1(0-3-1) 
     

030213349 การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต์ 
Computer-aided Automotive Engineering Design) 

3(2-2-5) 
     

030213100 วิศวกรรมยานยนต์และเทคโนโลย ี
(Automotive Engineering and Technology) 

3(3-0-6) 
     

030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ยานยนต์ 
(Automotive Electronics and Computerization 
Practice) 

1(0-3-1) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเคร่ืองมือวัดยานยนต์ 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology Practice) 

1(0-3-1) 
    

030213153 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้** 
(Electric Vehicle Technology) 

2(2-0-4) 

    

030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์ไฟฟา้ 
(Electric Vehicle Instrument and Testing Practice) 

1(0-3-1) 
    

-วิชาชีพเฉพาะทางเลอืก 9 หน่วยกิต 
030213160 การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 

(Automotive Part Design) 
3(2-2-5) 

    

030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Automotive Industrial and Manufacturing 
Management) 

3(3-0-6) 
   

030213180 เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์ 
(Engine Technology) 

3(3-0-6) 
   

030213181 เทคโนโลยีเชือ้เพลิงและสารหล่อลื่นยานยนต์ 
(Fuel and Automotive Lubricant Technology) 

3(3-0-6) 
   

030213182 เคร่ืองยนต์กังหันแก๊ส 
(Gas Turbine Engines) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

030213184 การควบคุมมลพิษยานยนต์** 
(Automotive Pollution Control) 

3(3-0-6) 
   

030213185 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต์ 
(Automotive Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) 
   

030213187 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 
   

030213188 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมยาน
ยนต์** 
(Industrials Energy Management for Automotive 
Engineering)   

3(3-0-6) 

   

030213189 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
(Numerical Methods for Automotive Engineering) 

3(3-0-6) 
  

030213190 ยานยนต์ไฟฟ้า** 
(Electric Vehicle) 

3(3-0-6) 
   

030213191 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้** 
(Fuel and Combustion) 

3(3-0-6) 
   

030213192 การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์** 
(Selected Topics in Automotive Engineering 
Technology) 

3(3-0-6) 
   

030213193 ไทรโบโลยีสำหรับยานยนต์  
(Tribology for Automotive) 

3(3-0-6) 
   

030213194 ระบบการสื่อสารในยานยนต์** 
(Communication Systems in Vehicles) 

3(3-0-6) 
   

030213195 เทคโนโลยีแบตเตอรีแ่ละระบบจัดการ** 3(3-0-6)    
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 
5.2,5.5 

ELO 3 
TQF 
2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 
5.5 

ELO 4 
TQF 
1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 
5.4 

ELO 5 
TQF 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 
4.5 

(Battery Technology and Management) 
030213196 การเรียนรู้ของเคร่ืองสำหรับยานยนต์** 

(Machine Learning for Vehicles) 
3(3-0-6) 

   

ค. วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
030213459 สหกิจศึกษา      

(Co-operative Education) 
6(540 ชั่วโมง) 

    

030213469 ฝึกงาน  
(Training) 

240 ชั่วโมง 
    



ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 

1. ประธานหลักสูตร
ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสูตรซึ่งทำหน้าท่ีด้านบริหารหลักสูตรการสอน

และค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ 

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ปี) 
นายชาติชาย 
ชุมจันทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง;
เทคโนโลยียานยนต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546 

2554 

2551 

2562 

14 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทำหน้าท่ีด้านบริหารหลักสูตร

การสอน และค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 นายชาติชาย 
ชุมจันทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง;
เทคโนโลยียานยนต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 

2554 

2551 

2562 

14 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ประสบการณ์ 
สอน (ปี) 

2 นายกิตติ 
นิลผ้ึง 

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542 

2546 

2554 

7 

3 นายสารพล 
ฐิติพัฒนพงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2565 

2552 

2549 

11 

4 นายเช่ียวชาญ 
ห้าวหาญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

2542 

2545 

18 

5 นายสัก 
สิทธิชมภู 

อาจารย์ - วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และ
พลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2555 

2557 

7 



3. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชาซึ่งทำหน้าท่ี

ด้านการสอน การค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให้คำปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ปี) 
1 นายกัมปนาท 

เทียนน้อย 
รองศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- Ph.D. (Mechanical Engineering)
The University of Birmingham, UK 

2542 

2545 

2551 

19 

 2 นายบุญลือ 
สวัสด์ิมงคล 

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- Ph.D. (Mechanical Engineering)
The University of Birmingham, UK

2542 

2544 

2555 

18 

3 นายเชษฐวุฒิ   
ภูมิพิพัฒนพ์งศ์ 

รองศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
- วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
(หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัย       
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  

2547 

2550 

2557 

14 

4 นางสุมล แซ่เฮง 
พิสิษฐ์สังฆการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุร ี

2544 

2549 

2553 

10 

5 นายเนรมิตร 
กระแสร์ลม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
;เทคโนโลยียานยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2546 12 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต;  แขนงวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ; แขนงโลหะ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2552 

2561 

6 นางสาววิกันดา 
ศรีเดช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2543 

2550 

2557 

7 

7 นายมงคล 
แดงสุนทรชัย 

อาจารย์ - อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง;
เทคโนโลยียานยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
- วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
(หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยเทคโนโล
ยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2548 

2553 

12 

8 นางสาวชลกาญจน ์
วงศ์ก่อทรัพย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- B.Eng (Mechanical Engineering)
The University of Nottingham, UK
- M.Sc. (Renewable Energy)
The University of Nottingham, UK
- Ph.D. (Renewable Energy)
The University of Nottingham, UK

2543 

2543 

2544 

2548 

7 

9 ว่าท่ี ร.ต. ชัยยศ 
ดำรงกิจโกศล 

อาจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
- ปร.ด.
(บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2546 

2550 

2557 

15 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

10 นายชัยยุทธ์   
สัมภวะคุปต์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2548 

2551 

2560 

3 

11 นายสุนทร 
โอษฐงาม 

อาจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปร.ด. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2553 

2558 

2564 

1 

12 นายธีรวัฒน์ 
คลับคล้าย 

อาจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล))
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2550 

2555 

2560 

4 

13 นายนที 
ฐานมั่น* 

อาจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2553 

2558 

6 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time)
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4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ช่วยวิชาปฏิบัติการ 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายเสนีย์ พันโยธา รองศาสตราจารย์ - อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คอ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 นายดิเรก ชูวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คอ.บ. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- M.Sc. (Automotive Engineering)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คอ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
3 นายพิชิตพล 

เนียมอยู่ 
อาจารย์ - วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4 นายธีรพงษ์ 
เอี่ยมชีรางค์กูร 

อาจารย์ - วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5 นายสรไกร โพธิกุล อาจารย์ - วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6 นายอนุชา ครุฑาพันธุ์ วิศวกร - อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง;เทคโนโลยียานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา

ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2565 

ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา  

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 60 120 180 180 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 40 40 40 

รวม 40 80 120 120 120 

ตารางที่ 3: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
จำนวนอาจารย์ประจำ รวมจำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

18 180 120 
อัตราส่วน 1:16.66 

อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
พัฒนาความสามารถด้านยานยนต์สมัยใหม่ การจัดเก็บพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นหลัก โดยให้คณาจารย์สามารถอบรมทักษะด้านท่ีเกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 
6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 

ไม่มี 
6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

ไม่มี 
6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 

ตารางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม 
ปี ผศ. รศ. ศ. 

2565 2 1 - 
2566 2 2 - 
2567 1 1 1 
2568 1 1 1 
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ส่วนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping)
ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2568 
องค์ความรู้ที่สภาวิศวกร 

กำหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 

(หน่วยกิต) 
องค์ความรู้พื้นฐานทาง 
วิทยาศาสตร์ 
ฟ ิส ิกส ์บนพ ื ้นฐานของ 
แคลคูลัส 

เวกเตอร์กลศาสตร์การเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรงและเส้นโค้ง 
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม       
ง านกำล ั งพล ั ง งานโม เมนต ัม  โม เมนต ์ความเฉ ื ่ อย 
สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกล้ิง 
การเคลื ่อนที ่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของ 
สองซ ิมเป ิลฮาร ์ โมน ิกส ์  การออสซ ิลเลตแบบแดมป์  
การออสซิลเลตด้วยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง 
บีตส์ ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ 
ดอปเปลอร ์  สมบ ัต ิของสสาร การส ่งผ ่านความร ้อน 
สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอ ุณหพลศาสตร ์ กลจักร 
ความร ้อนและกลจ ักรทวน ค ุณสมบัต ิทางกายภาพ 
ของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน 
ส ม ก า ร แ ห ่ ง ค ว า ม ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  ส ม ก า ร แ บ ร์ น ู ล ลี  
การวัดอัตราการไหล 

ปฏิบัติการต่าง ๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุน 
ทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1 

กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย ์ไฟฟ้า 
สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ -
ซาวารต์ กฎของแอมแปร์สารแม ่ เหล ็ก แรงลอเรนท์ 
แ ร ง เ ค ล ื ่ อ น ไ ฟ ฟ ้ า เ ห น ี ่ ย ว น ำ  ค ว าม เ ห น ี ่ ย ว น ำ 
ว ง จ ร ก ร ะแ สสล ั บ แ ละ อ ิ เ ล ็ กท ร อ น ิ ก ส ์ เ บ ื ้ อ ง ต้น 
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 
การเลี ้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ 

040313005 
ฟิสิกส์ 1 
3(3-0-6) 

040313006 
ปฏิบัติการ 
ฟิสิกส์ 1 
1(0-2-1) 

040313007 
ฟิสิกส์ 2 
3(3-0-6) 

21 

3 
3(3-0-6) 

1 
1(0-3-1) 

3 
3(3-0-6) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกร 
กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต) 

เคม ี 

คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

การแผ่ร ังสีของว ัตถุดำ ปรากฎการณ์โฟโตอิ เล ็กทริค 
การกระเจ ิงคอมป์ต ัน ร ังส ี เอ ็กซ ์  อะตอมไฮโดรเจน 
ทว ิภาคของคลื ่นและอน ุภาค โครงสร ้างน ิวเคล ียส 
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ปฏิบ ัต ิการต ่าง ๆ มีเน ื ้อหาสอดคล้องและสนับสนุน 
ทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2 

สสารและการว ัดทางว ิทยาศาสตร ์  อะตอม โมเลกุล 
และไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร้าง 
อ ิ เ ล ็ ก ตรอน ของอะ ตอม  สมบ ั ต ิ ต า มต าร า ง ธ า ตุ  
ธาตุเรพีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี 
ร ูปร ่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน 
และเคมีไฟฟ้า 

ปฏิบัติการต่าง ๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎี 
ในการบรรยายรายวิชา 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 

ฟังก ์ช ัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิก ัดเชิงข ั ้วลิมิตและ 
ความต ่อเน ื ่องอน ุพ ันธ ์  การหาอน ุพ ันธ ์ของฟ ังก ์ ชัน 
ค ่ าจร ิ งของต ัวแปรจร ิ ง  การประย ุกต ์ของอน ุพ ันธ์  
ร ูปแบบไม ่กำหนดปร ิพ ันธ ์  เทคน ิคการหาปร ิพ ันธ์  
การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและ 
อนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมอนันต์การกระจายอนุกรม 
เทย์เลอร ์ของฟังก์ช ันมูลฐาน พื ้นผิวในปริภูม ิส ามมิติ 
แคลค ู ล ั สของฟ ั งก ์ ช ั นหลายต ั วแปรอน ุพ ันธ ์ ย ่ อย 
และการประยุกต์ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 

040313015 
ปฏิบัติการ 
ฟิสิกส์ 2 
1(0-3-1) 

040113001 
เคมีสำหรับ 
วิศวกร 
3(3-0-6) 

040113002 
ปฏิบัติการ 
เคมีสำหรับ 
วิศวกร 
1(0-3-1) 

040203111 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 1 
3(3-0-6) 

040203112 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 
3(3-0-6) 

1 
1(0-3-1) 

3 
3(3-0-6) 

1 
1(0-3-1) 

3 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกร 
กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต) 

พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ 
เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ 
เกรเดียนท์ เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดับสูง 
และการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

040203211 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 3 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 

องค์ความรู้พื้นฐานทาง 
วิศวกรรม 
กลุ่มท่ี 1 
พื้นฐานการออกแบบ 
(Design Fundamentals) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Mechanical Drawing,  

Statics and Dynamics, 

Mechanical 
Engineering Process 

มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรมการเขียนตัวอักษร 
การ เข ี ยนแบบเรขาคณ ิต  หล ั กการ เข ี ยนภาพฉาย 
แบบภาพฉาย แบบภาพสามม ิต ิ  การบอกขนาดและ 
สัญลักษณ์ผิวงาน การบอกค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและ 
พิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และ 
ภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเข ียนแบบภาพ 
ประกอบและภาพแยกชิ้น คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ  
เบ้ืองต้น 

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต จลศาสตร์และ 
จ ลน ศ าสต ร ์ ข อ ง อ น ุ ภ า ค  แ ละ ว ั ต ถ ุ   แ ข ็ ง เ ก ร็ ง 
กฎการเคลื ่อนที ่ข้อที ่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
การดลและโมเมนตั้ม 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ การมุ ่งเน้นที ่ลูกค้า 
หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแห่งโตโยต้า การใช้การมองเห็น
เพ ื ่ อบร ิหารจ ัดการ 5  ส การบำร ุ ง เช ิงร ักษาทว ีผล 
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื ่องจักร งานมาตรฐาน การ
แก้ปัญหา การปรับเรียบการผลิต การการปรับเปล่ียนอย่าง
รวดเร็ว ความสูญเปล่า 8 ประการ คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูป
ตัวถัง การประกอบตัวถัง การทำสีตัวถัง การประกอบช่วง
ล่าง ระบบส่งกำลังและเครื่องยนต์ การประกอบชิ้นส่วน
ภายในห้องโดยสาร จิ๊กและฟิกเจอร์ สายพานการประกอบ 
ระบบควบคุมการประกอบยานยนต์ การควบคุมคุณภาพ
การผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 

030103300 
การเขียน 
แบบ 
วิศวกรรม 
3(2-3-5) 

030103101
กลศาสตร์ 
วิศวกรรม
3(3-0-6) 

030213156
การจัดการ
การผลิตและ
อุตสาหกรร
มยานยนต์ 
3(3-0-6) 

25 

3 
3(2-3-5) 

3 
3(3-0-6) 

0.5 
3(3-0-6) 
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กลุ่มท่ี 2  
ความรู้ทาง ดิจิทัล (Digital 
Literacy)  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Digital Technology in 
Mechanical 
Engineering 

กลุ่มท่ี 3  
พื้นฐานทาง 
ความร้อนและของไหล 
(Thermo-�uids 
Fundamentals)  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Thermodynamics, 
Fluid Mechanics  

กลุ่มท่ี 4 
วัสดุวิศวกรรมและ       
กลศาสตร์วัสดุ 
(Engineering Materials 
and Mechanics of 
Materials) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Engineering Materials, 
Solid Mechanics 

กลุ่มท่ี 5  
อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและ 
ส่ิงแวดล้อม (Health 

ความหมาย ความสำค ัญ จ ุดมุ่ งหมายและประโยชน์  
ของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรม 
ตารางงาน การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล การใช้โปรแกรม 
ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของการสื่อสารข้อมูล 
และเคร ือข ่ายระบบอ ิน เทอร ์ เน ็ต การค ้นหาข ้อมู ล 
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกั เทคโนโลยี สารสนเทศทรัพย์สิน 
ทางปัญญา และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมบัติและสถานะสารบริสุทธิ์ 
กฎข้อท่ีหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 
กฎข้อท่ีสองเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน 
เอนโทรปีพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการแปลง 
พลังงาน 

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต  สมการอนุร ักษ์มวล 
โมเมนตัมและพลังงาน สมการแบร์นูลลีย์ การวิเคราะห์มิติ 
และความคล้ายคลึง การไหลภายนอกและทฤษฎีชั้นชิดผิว 
แรงต้าน แรงยก อากาศพลศาสตร ์สำหร ับยานยนต์ 
อุโมงค์ลมและการทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต 
การประยุกต์ใช้งานวัสดุวิศวกรรม กลุ่มโลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลภาค การแปล 
ความหมายของแผนภาพ สมด ุลภาค สมบั ติ เช ิ งกล 
การเส่ือมสภาพของวัสดุวิศวกรรม 

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด 
ความเค้นในคานไดอะแกรมของ โมเมนต์ดัดและแรงเฉือน 
การโก่งของคาน การบิด การโก่งงอของเสายาว วงกลมของ 
โมร์ และการรวมความเค้น เกณฑ์ของจุดครากตัว 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ การมุ่งเน้นท่ีลูกค้า 
หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแห่ง  โตโยต้า 
การใช้การมองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 5 ส 
การบำรุงเชิงรักษาทวีผล 

030513300
การ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3(2-3-5) 

030223120
เทอร์โมได 
นามิกส์ 
3(3-0-6) 

030213130
กลศาสตร์ 
ของไหลและ
อากาศพล 
ศาสตร์ 
3(3-0-6)

030103100 
วัสดุ 
วิศวกรรม 
3(3-0-6) 

030103103
กลศาสตร์ 
ของวัสดุ 
3(3-0-6) 

030213156 
การจัดการ 
การผลิตและ

3 
3(2-3-5) 

3 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 

0.5 
3(3-0-6) 
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Safety and 
Environment) 

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร งานมาตรฐาน 
การแก้ปัญหา การปรับเรียบการผลิต 
การการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ความสูญเปล่า 8 ประการ 
คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบตัวถัง 
การทำสีตัวถัง การประกอบช่วงล่าง 
ระบบส่งกำลังและเครื่องยนต์ 
การประกอบช้ินส่วนภายในห้องโดยสาร จ๊ิกและฟิกเจอร์ 
สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการประกอบยานยนต์ 
การควบคุมคุณภาพการผลิต 
การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 

หลักการทำความเย็น การวิเคราะห์วัฏจักรทำความเย็น 
แบบอ ั ด ไ ออ งค ์ ป ร ะก อบ ของ ระ บบ ทำคว าม เ ย็ น 
สารทำความเย็น การออกแบบท่อส่งสารทำความเย็น 
การควบคุมในระบบทำความเย ็น การคำนวณภาระ 
ความเย ็น ไซโครเมตร ีและกระบวนการปร ับอากาศ 
เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภาย 
ในการออกแบบระบบกระจายอากาศ การประย ุกต์  
การทำความเย็นทางอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในระบบ 
ปรับอากาศ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับระบบ 
ทำความเย ็นและผลกระทบด้านการใช ้พล ังงานและ 
ส่ิงแวดล้อมจากระบบทำความเย็น 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐาน 
ของโรงจักรต้นกำลัง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพื้นฐานและ 
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เครื ่องจักรย่อย 
ของโรงจักรต้นกำลังการจัดการพลังงานในอาคารและ 
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและ 
การควบคุมการใช้พลังงาน การควบคุมผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สมบัต ิและดัชน ีความหนืด การรวมตัวก ับออกซ ิ เจน 
จ ุ ดต ิ ด ไฟ  จ ุ ดวาบไฟ  จ ุ ด ไหลเท การป ้ องก ันสนิม 
การต้านทานการกัดกร่อน การชะล้าง การลดแรงเสียดทาน 
ความแข็งและความอ่อน จุดหยด จุดเดือด การป้องกันและ 
ผลกระทบต่อส ิ ่ งแวดล ้อมของน ้ำม ันเช ื ้อ  เพล ิงและ 

อุตสาหกรรม  
ยานยนต์ 
3(3-0-6) 

030213151 
การปรับ  
อากาศและ 
การทำความ
เย็น 
3(3-0-6) 

030213152 
วิศวกรรม 
โรงจักรต้น 
กำลังและ 
การจัดการ 
พลังงาน 
3(3-0-6) 

030213181 
เทคโนโลยี 
เช้ือเพลิง 
และสาร 

0.5 
3(3-0-6) 

0.5 
3(3-0-6) 

0.5 
3(3-0-6) 
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สารหล่อลื่น น้ำมันเบรกที่ใช้ในยานยนต์และ อุตสาหกรรม 
เ ช ื ้ อ เพล ิ ง และสารหล ่ อล ื ่ น ท ี ่ ใ ช ้ แทนผล ิ ตภ ัณฑ์  
จากปิโตรเลียมพลาสติก โลหะและอโลหะในยานยนต์ 

ความเชื ่อมโยงระหว่างพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวความคิดและปรัชญาไร้  
ของเสียเพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในภาคอ ุตสาหกรรม 
ก า ร จ ำ แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ท ร ั พ ย า ก ร พ ล ั ง ง า น 
ทร ัพยากรพลังงานหมุนเว ียนและพลังงานสิ ้นเปลือง 
สถานการณ์พลังงาน กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน 
ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลเครื่องมือ 
และการตร วจว ั ดพล ั ง ง าน  ก าร ว ิ เ ค ร าะห ์ การ ใ ช้  
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนรายงานการจัดการพลังงาน 
การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยในการป
ฏ ิบ ั ต ิ ง าน  การปฏ ิบ ั ต ิ ก ารพ ื ้ น ฐานทางว ิ ศวก ร รม 
กลศาสตร์ว ัสดุ การวัดเบื ้องต้น การส่งถ่ายความร ้อน 
และของไหลเบ ื ้องต ้น การว ัดค ่าพล ังงานความร ้อน 
ขอ ง เช ื ้ อ เพล ิ งด ้ ว ยว ิ ธ ี ก า รบอมบ ์ แคลอร ี ม ิ เตอร์  
การสมดุลทางกล 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟ้าท่ีใช้ในยานยนต์ 
การทดสอบเสียงและการส่ันสะเทือนในยานยนต์ 
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และยานยนต์ 
การวัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ 
ระบบอัดอากาศ การวัดมลพิษจากเครื่องยนต์ อาชีวอนามัย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการทำงาน 
การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
งานถอดและงานติดต้ังเครื่องยนต์กับตัวรถ 
งานถอดประกอบเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อล่ืน 
ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 
งานระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิงเบนซิน 
งานระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิงดีเซลและระบบดีเซลคอมมอน 
เรลตรวจสอบระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิง 

หล่อล่ืน 
ยานยนต์ 
3(3-0-6) 

030213188
การจัดการ 
พลังงานใน 
โรงงานอุต 
สาหกรรม    
สำหรับ 
วิศวกรรม 
ยานยนต์  
3(3-0-6) 

030213243
ปฏิบัติการ 
วิศวกรรม 
ยานยนต์ 1 
1(0-3-1) 

030213268
ปฏิบัติการ 
วิศวกรรม 
ยานยนต์ 2  
1(0-3-1) 

030213218
ปฏิบัติงาน 
เครื่องยนต์ 
และระบบส่ง 
กำลัง 
ยานยนต์      
2(0-6-2) 

0.5 
3(3-0-6) 

0.2 
1(0-3-1) 

0.3 
1(0-3-1) 

0.5 
2(0-6-2) 
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ภาระ  
(หน่วยกิต) 

งานถอดประกอบคลัตช์ เกียร์ธรรมดา 
เกียร์อัตโนมัติและเกียร์ทด ข้อต่อ เพลาส่งกำลัง 
เฟืองท้ายและเพลาขับล้อ 
 
 

องค์ความรู้เฉพาะทาง   
วิศวกรรม 
กลุ่มท่ี 1 เครื่องจักรกล 
(Machinery) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
Machinery Systems, 
Machine Design, 
Prime Movers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มท่ี 2 ความร้อน 
ความเย็น 
และของไหลประยุกต์ 
(Heat, Cooling and 
Applied Fluids) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
Heat Transfer,  
 

 
 
ระบบสัญลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางกล แผนภูมิ  
จลนศาสตร์ ระดับความเสรี กลไกต่อโยง การวิเคราะห์  
เชิงกราฟิก การวิเคราะห์เวกเตอร์ ลูกเบี ้ยว เฟืองและ 
ขบวนเฟ ือง  ช ิ ้นต ่อโยงท ี ่ ย ืดหดได ้  พลศาสตร ์ของ 
เครื่องจักรกล จนลศาสตร์ของเครื่องจักรกล จลนพลศาสตร์ 
ของเครื่องจักรกล การนำการวิเคราะห์แรงไปประยุกต์ใช้ 
การสมดุลของเคร ื ่องจักรกล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย         
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
 
กระบวนการทางว ิศวกรรมเคร ื ่องกล การออกแบบ 
วัสดุวิศวกรรม สมบัติทางกลของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย เช่น เฟือง 
เพลา สปริง หมุดยํ้า การเช่ือม โครงงานออกแบบ 
  
 
ประเภท เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
มอเตอร ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบขับเคลื ่อนด้วยไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอรี่ 
ระบบควบคุมด้วยอิ เล ็กทรอนิกส ์ระบบไฟฟ ้าแรงสูง 
ในยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและ 
มาตรฐานที ่เกี ่ยวข้อง ความปลอดภัยในการทำงานกับ 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 
หลักการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน 
การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน 
การประยุกต์การถ่ายเทความร้อน 
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 
การเดือดและการควบแน่น 
พื้นฐานการออกแบบระบบความร้อน 
 
 

 
 
030213139
กลศาสตร์ 
เครื่องจักร 
กล 
3(3-0-6) 
 
 
 
 
030213147
การออก 
แบบเครื่อง 
กล      
3(3-0-6) 
 
030213153
เทคโนโลยี 
ยานยนต์ 
ไฟฟ้า      
2(2-0-4) 
 
 
 
030223143
การถ่ายเท 
ความร้อน    
3(3-0-6) 
 
 
 
 

37.5 
 

3 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

 
3 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
2 

2(2-0-4) 
 
 
 
 
 
 
3 

3(3-0-6) 
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Air Conditioning and 
Refrigeration, 

Power Plant, Thermal 
Systems Design 

กลุ่มท่ี 3 ระบบพลวัต 
และการควบคุมอัตโนมัติ 
(Dynamic Systems and 
Automatics Control) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Dynamic Systems, 
Automatics Control,  

หลักการทำความเย็น การวิเคราะห์วัฏจักรทำความเย็น 
แบบอัดไอ องค์ประกอบของระบบทำความเย็นสารทำ 
ความเย็น การออกแบบท่อส่งสารทำความเย็น การควบคุม 
ในระบบทำความเย็น การคำนวณภาระความเย็น 
ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุข 
สบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน 
การออกแบบระบบกระจายอากาศ การประยุกต์การทำ 
ความเย็นทางอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในระบบ 
ปรับอากาศ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับ 
ระบบทำความเย็น และผลกระทบด้านการ 
ใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อมจาก ระบบทำความเย็น 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐาน 
ของโรงจักรต้นกำลัง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพื้นฐานและ 
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เครื ่องจักรย่อย 
ของโรงจักรต้นกำลังการจัดการพลังงานในอาคารและ 
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและ 
การควบค ุมการใช้  พล ั ง งานการควบค ุมผลกระทบ 
ด้านสิ ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม 
เบื ้องต้น ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการป้องกัน 
อัคคีภัยและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ความร ู ้ ข ั ้ นพ ื ้นฐานของเคร ื ่ องยนต ์ เผาไหม ้ภายใน 
อุณหพลศาสตร์ของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในอุณหเคมีของ 
สารผสมเชื ้อเพลิงกับอากาศเชื ้อเพลิงและกระบวนการ 
เผาไหม้เครื ่องยนต์จุดระเบิด ด้วยประกายไฟเครื่องยนต์ 
จุดระเบิดด้วยกำลังอัดการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ 
เผาไหม้ภายใน การเกิดมลพิษ เทคโนโลยีการบําบัดไอเสีย 
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ 

หลักการควบคุม การวิเคราะห์และจำลองทางคณิตศาสตร์ 
ของระบบควบคุม เชิงเส้น ระบบควบคุมแบบเปิดระบบ 
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบ 
ควบคุม การตอบสนองเสถียรภาพความผิดพลาดในสถานะ 
คงตัว ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจำลองปริภูมิสเตท 
ระบบควบคุมแบบปัจจุบันเบื้องต้น การออกแบบระบบ 
ควบคุมในยานยนต์ การใช้งานปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติ 

030213151
การปรับ  
อากาศและ 
การทำ 
ความเย็น 
3(3-0-6) 

030213152
วิศวกรรม 
โรงจักรต้น 
กำลังและ 
การจัดการ 
พลังงาน 
3(3-0-6) 

030213150
เครื่องยนต์ 
เผาไหม้ 
ภายใน 
3(3-0-6) 

030213161
การควบคุม
ยานยนต์  
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 

2 
3(3-0-6) 

2 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 
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Internet of Things (IoT) 
and AI (use of), 

ระบบควบคุมเสถ ียรภาพยานยนต์ ระบบจุดระเบิด 
ร ะ บ บ ก า ร จ ่ า ย เ ช ื ้ อ เ พ ล ิ ง ด ้ ว ย อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  
ระบบควบคุมมลพิษแคนบัส การว ิน ิจฉัยข้อบกพร่อง 
ของระบบจัดการเคร ื ่องยนต์ เซนเซอร์และตัวกระตุ้น 
ในยานยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้นที่เกี ่ยวข้องกับ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

การวัดเชิงวิศวกรรมในงานยานยนต์ ระยะขจัด อุณหภูมิ 
ความดัน อัตราการไหล แรง น้ำหนัก แรงบิด ความเร็วรอบ 
ความเร่ง ความช้ืน การวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือวัด 
เทคนิคการวัดและตรวจสอบเครื่องมือวัดยานยนต์ 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในงานยานยนต์ การใช้เซนเซอร์ 
ในการวัดและการตีความค่าท่ีได้จากการวัด 
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต์ 
เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนย์ล้อยานยนต์ 
เครื่องถ่วงสมดุลล้อยาง 
เครื่องทดสอบมอเตอร์สตาร์ทและอัลเทอร์เนเตอร์ 
เครื่องทดสอบระบบจ่ายเช้ือเพลิงดีเซล 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในปัจจุบัน 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 

ประเภท เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
มอเตอร์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอรี่ 
ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง 

ระบบควบคุมเสถียรภาพยานยนต์ ระบบจุดระเบิด 
ระบบการจ่ายเช้ือเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบควบคุมมลพิษ แคนบัส การวินิจฉัยข้อบกพร่องของ 
ระบบจัดการเครื่องยนต์เซนเซอร์และตัวกระตุ้น 

030213157
อิเล็กทรอ 
นิกส์และ 
คอมพิวเตอร์ 
ยานยนต์ 
2(2-0-4) 

030213158
เทคโนโลยี 
การวัดและ 
เครื่องมือวัด
ยานยนต์ 
2(2-0-4) 

030213334
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
และเทคโน 
โลยีดิจิทัล  
3(2-3-5) 

030213153
เทคโนโลยี 
ยานยนต์     
ไฟฟ้า 
2(2-0-4) 

030213157
อิเล็กทรอ 
นิกส์และ 
คอมพิวเตอร์

1 
2(2-0-4) 

1 
2(2-0-4) 

1 
3(2-3-5) 

1 
2(2-0-4) 

1 
2(2-0-4) 
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Robotics, 

Vibration 

ระบบทางกลอื่น ๆ 
(Mechanical Systems) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Energy,  

ในยานยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้อง 
กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

การรับภาพของคอมพิวเตอร์สำหรับยานยนต์ 
การขับอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ 
สถิติเบ้ืองต้นและพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล 
การเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ความถดถอย 
การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 
การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง โครงข่ายประสาทเทียม 
การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
เครือข่ายแบบเบย์ 
การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมในการสร้างยานยนต์อัจริยะ 
เบ้ืองต้น การหลีกเล่ียงการชน การติดตามวัตถุ 
การเปรียบเทียบและประเมินแบบจำลอง 

ระบบพลวัตของยานยนต์ แบบจำลอง แกน 
สมรรถนะในการเร่งและการเบรก ภาระจากถนน 
แรงต้านการเคล่ือนท่ีและกำลังท่ีต้องการเพื่อการเคล่ือนท่ี 
การเล้ียวในสภาวะคงท่ี ระบบและแบบจำลองการส่ัน 
การส่ันแบบอิสระและแบบบังคับ การขับขี่ 
ระบบบังคับเล้ียว ระบบแขวนล้อ คุณสมบัติของยาง 
พลศาสตร์การพลิกคว่ำและกลศาสตร์ของการถ่ายเทน้ำหนั
กของยานยนต์ 

ประวัติศาสตร์ คำศัพท์และหน่วยวัด 
เครื่องต้นกำลังประเภทต่าง ๆ เช้ือเพลิงทางเลือก 
พื้นฐานของเช้ือเพลิงและการเผาไหม้ เครื่องจักรกลต้นกำลัง 
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบหล่อล่ืน และระบบหล่อเย็น 
ตัวถังและโครงสร้างยานยนต์ ระบบส่งกำลังล้อและยาง 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 
และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนต์เบ้ืองต้น 
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์และยานยนต์ระบบป้องกัน
อัคคีภัยในยานยนต์ 

หลักการเปล่ียนรูปพลังงาน  
การวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรต้นกำลัง 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

ยานยนต์      
2(2-0-4) 

030213196
การเรียนรู้ 
ของเครื่อง 
สำหรับ 
ยานยนต์ 
3(3-0-6) 

030213140
พลศาสตร์ 
ยานยนต์ 
3(3-0-6) 

030213100
วิศวกรรม 
ยานยนต์ 
และ 
เทคโนโลยี  
3(3-0-6) 

030213152
วิศวกรรม 
โรงจักรต้น 

1 
3(3-0-6) 

2 
3(3-0-6) 

1 
3(3-0-6) 

1 
3(3-0-6) 

Engineering 
Management and 
Economics,  



71

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกร 
กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต) 

Fire Protection System

Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อยของโรงจักรต้นกำลัง 
การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและการควบคุมการใช้พ
ลังงาน การควบคุมผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม     
การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ การมุ่งเน้นท่ีลูกค้า 
หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแห่งโตโยต้า การใช้การมอง  
เห็นเพื่อบริหารจัดการ 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล 
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร งานมาตรฐาน 
การแก้ปัญหา การปรับเรียบการผลิต การการปรับเปล่ียน 
อย่างรวดเร็ว ความสูญเปล่า 8 ประการ คัมบัง ไคเซ็น 
การขึ้นรูปตัวถัง  การประกอบตัวถัง การทำสีตัวถัง 
การประกอบช่วงล่าง ระบบส่งกำลังและเครื่องยนต์ 
การประกอบช้ินส่วนภายในห้องโดยสาร จ๊ิกและฟิกเจอร์ 
สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการประกอบยานยนต์ 
การควบคุมคุณภาพการผลิต 
การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 

ความเช่ือมโยงระหว่างพลังงานและส่ิงแวดล้อมกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวความคิดและปรัชญาไร้
ของเสียเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม การ
จำแนกประเภททรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานส้ินเปลือง สถานการณ์พลังงาน 
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล เครื่องมือและการตรวจวัด
พลังงาน การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน 
รายงานการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินการจัด
การพลังงาน 

งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
การออกแบบแบบจำลองแข็งเกร็ง 
การประกอบและการเขียนแบบในด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุ่มเบ้ืองต้น 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำหรับ 

กำลังและ 
การจัดการ 
พลังงาน 
3(3-0-6) 

030213156
การจัดการ 
การผลิตและ 
อุตสาห 
กรรมยาน 
ยนต์ 
3(3-0-6) 

030213188 
การจัด
การพลังงาน
ในโรงงาน
อุตสาห 
กรรมสำหรับ
วิศวกรรม
ยานยนต์
3(3-0-6) 

030213349
การใช้ 
คอมพิวเตอร์
ช่วยออก 
แบบทาง 

1 
3(3-0-6) 

2.5 
3(3-0-6) 

3 
3(3-0-6) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกร 
กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต) 

พลศาสตร์และจลนศาสตร์ ความยืดหยุ่น 
เสียงและการส่ันสะเทือน การถ่ายเทความร้อน 
การจำลองชนกันและพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 

วิศวกรรม 
ยานยนต์ 
3(2-2-5) 



2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้
ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2569 

องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์: ฟิสิกส์บนพื้นฐานของแคลคูลัส 
ฟิสิกส์ 1 040313005 Physics I 3(3-0-6) ดร.ปิยชาต วังมูล 

   วท.บ.ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

   วท.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 2 ปี 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 040313006 Physics Laboratory I 1(0-2-1) ดร.พินธุดิฐ กล่ินขจร 
วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์      

   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วท.ม. อุปกรณ์การแพทย์  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 
   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 2 ปี 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

ฟิสิกส์ 2 040313007 Physics II 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต งามรุ่งโรจน์ 
   วท.บ. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   วท.ม. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ปร.ด. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 040313015 Physics Laboratory II 1(0-3-1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ แท่นทอง 
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
   วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 25 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์: เคมี 
เคมีสำหรับวิศวกร 040113001 Engineering Materials 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง 

   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 10 ปี 

ปฏิบัติการเคมีสำหรับ 
วิศวกร 

040113002 Chemistry Laboratory for 
Engineer 

1(0-3-1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์ 
   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
   วท.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณ์สอน 4 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์: คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 040203111 Engineering Mathematics I 3(3-0-6) ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ศุภกร สุเมธาภิวัฒน์ 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์       
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคณนา   
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 1 ปี 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 040203112 Engineering Mathematics II 3(3-0-6) ดร.เอกบุตร ศิริจำปา 
   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์    
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

   ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 040203211 Engineering Mathematics III 3(3-0-6) รองศาสตราจารย์สุรางค์ สีโท 

   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
   วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   ประสบการณ์สอน 35 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Mechanical Drawing, Statics and 
Dynamics, Mechanical Engineering Process 
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม : Drawing 

การเขียนแบบวิศวกรรม 030103300 Engineering Drawing 3(2-3-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต มณีงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระหน่วย
กิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษา  
ผู้สอน 

   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
   วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรม  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหกรรม และระบบการผลิต  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 9 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ 
   อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม       
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 18 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์ 
   อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมวัสดุ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม : Statics and Dynamics 
กลศาสตร์วิศวกรรม 030103101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 22 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: Mechanical Engineering Process 
การจัดการการผลิตและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

030213156 Automotive Industrial and 
Manufacturing 
Management 

3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วท.ม.(Automotive Engineering  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 2 ความรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Digital Technology in Mechanical Engineering 
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม:  Digital Technology 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 030513300 Computer Programming 3(2-3-5) อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ล้ิม 

   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 3 พื้นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Thermodynamics, 
Fluid Mechanics 
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: ความร้อน 
เทอร์โมไดนามิก 030223120 Thermodynamics 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ 

   วศ.บ. วิศวกรรมขนส่ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์การสอน 15 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์ของไหลและ 
อากาศพลศาสตร์ 

030213130 Fluid Mechanics and 
Aerodynamics 

3(3-0-6) ว่าท่ี ร.ต. ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล    

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วท.ม. Automotive Engineering  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. บริหารอาชีวะและ เทคนิคการศึกษา  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 15 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
Engineering Materials, Solid Mechanics 
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: วัสดุวิศวกรรม 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

วัสดุวิศวกรรม 030103100 Engineering Materials 3(3-0-6) อ.ภาวัช จันทสร 
   วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: กลศาสตร์วัสดุ 
กลศาสตร์ของวัสดุ 030103103 Mechanics of Materials 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
   วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
   ประสบการณ์การสอน 17 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
การจัดการการผลิตและ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

030213156 Automotive Industrial and 
Manufacturing 
Management 

3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนอื) 
   วท.ม. Automotive Engineering  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

การปรับอากาศและการ 
ทำความเย็น 

030213151 Air Condition and 
Refrigeration 

3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

B.Eng Mechanical Engineering
(The University of Nottingham, UK)
M.Sc. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
Ph.D. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
ประสบการณ์สอน 7 ปี

วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังและ
การจัดการพลังงาน 

030213152 Powerplant Engineering 
and Energy Management 

3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

B.Eng Mechanical Engineering
(The University of Nottingham, UK)
M.Sc. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
Ph.D. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
ประสบการณ์สอน 7 ปี

การจัดการพลังงานใน     
โรงงานอุตสาหกรรมสำหรับ
วิศวกรรมยานยนต์   

030213188 Industrials Energy 
Management for 
Automotive Engineering 

3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วท.ม. Automotive Engineering  
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม: อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ยานยนต์ 1 

030213243 Automotive Engineering 
Laboratory I 

1(0-3-1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรมิตร กระแสร์ลม 
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังเทคโนโลยียานยนต์     
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต แขนงวัสดุ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ แขนงโลหะ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
อาจารย์ ดร.สุนทร โอษฐงาม 
   วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)     
ปร.ด.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

   ประสบการณ์สอน 1 ปี 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระหน่วย
กิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ยานยนต์ 2  

030213268 Automotive Engineering 
Laboratory II 

1(0-3-1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนรมิตร กระแสร์ลม 
   อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังเทคโนโลยียานยนต์     

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต แขนงวัสดุ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมวัสดุ แขนงโลหะ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
อาจารย์ ดร.สุนทร โอษฐงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ปร.ด. วิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณ์สอน 1 ปี 

ปฏิบัติงานเครื่องยนต์และ 
ระบบส่งกำลังยานยนต์ 

030213218 Automotive Engine and 
Powertrain Practice 

2(0-6-2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรมิตร กระแสร์ลม 
   อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังเทคโนโลยียานยนต์     

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต แขนงวัสดุ 
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมวัสด ุ แขนงโลหะ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

อาจารย์ ดร. สุนทร โอษฐงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ปร.ด. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณ์สอน 1 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 1 เคร่ืองจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Machinery Systems, Machine Design, Prime Movers 
องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Machinery Systems 

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 030213139 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) ว่าท่ี ร.ต. ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ 
หลักสูตรนานาชาติ    
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

   ปร.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา 
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 15 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ชุมจันทร์ 
   อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง เทคโนโลยียานยนต์ 
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
   วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรนานาชาติ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

   ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Machine Design 
การออกแบบเครื่องกล 030213147 Mechanical Design 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เช่ียวชาญ ห้าวหาญ 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 18 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Prime Movers 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 030213153 Electrical Vehicles 

Technology 
2(2-0-4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ 

   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณ์สอน 13 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม: กลุ่มท่ี 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems Design 
องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Heat Transfer 
การถ่ายเทความร้อน 030223143 Heat Transfer 3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  นิลผ้ึง 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล       
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

   วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 7 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Air Conditioning and Refrigeration 
การปรับอากาศและ 
การทำความเย็น 

030213151 Air Conditioning and 
Refrigeration 

3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

B.Eng Mechanical Engineering
(The University of Nottingham, UK)
M.Sc. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
Ph.D. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
ประสบการณ์สอน 7 ปี

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Power Plant 
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังและ
การจัดการพลังงาน 

030212152 Powerplant Engineering 
and Energy Management 

3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

B.Eng Mechanical Engineering
(The University of Nottingham, UK)
M.Sc. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
Ph.D. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

   ประสบการณ์สอน 7 ปี 
องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:   Thermal Systems Design 
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 030213150 Internal Combustion 

Engines 
  3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   Ph.D. Mechanical Engineering  
   (The University of Birmingham, UK) 
   ประสบการณ์สอน 19 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรมกลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of), Robotics, Vibration 
องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Dynamic Systems, Automatics Control 
การควบคุมยานยนต์ 030213161 Automotive Control 3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ สวัสด์ิมงคล 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   Ph.D. Mechanical Engineering 
   (The University of Birmingham, UK) 
   ประสบการณ์สอน 18 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Automatics Control 
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ยานยนต์ 

030213157 Automotive Electronics 
and Computerization 

3(3-0-6) อาจารย์มงคล แดงสุนทรชัย 
   อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง เทคโนโลยียานยนต์  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

   วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
   วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) (หลักสูตรนานาชาติ)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ประสบการณ์สอน 11 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Automatics Control 
เทคโนโลยีการวัด 
และเครื่องมือวัดยานยนต์ 

030213158 Automotive Measurement 
and Instrument 
Technology 

2(2-0-4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
   วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรนานาชาติ 
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 11 ปี 
อาจารย์สัก สิทธิชมภู 
   วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์   
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน    
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 7 ปี 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม: Internet of Things (IoT) and AI 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

030213334 Computer Programming 
and Digital Technology 

3(3-0-6) อาจารย์ ดร. สุนทร โอษฐงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   ปร.ด. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   ประสบการณ์สอน 1 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:   Robotics 
การเรียนรู้ของเครื่อง 
สำหรับยานยนต์ 

030213196 Machine Learning for 
Vehicles 

3(3-0-6) อาจารย์ ดร. สุนทร โอษฐงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ปร.ด. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณ์สอน 1 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Vibration 
พลศาสตร์ยานยนต์ 030213140 Vehicle Dynamics 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เช่ียวชาญ ห้าวหาญ 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 18 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม: กลุ่มท่ี 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering Management and Economics, 
Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE) 
องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม: ระบบทางกลอื่นๆ 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

วิศวกรรมยานยนต์ 
และเทคโนโลยี    

030213100 Automotive Engineering 
and Technology 

3(3-0-6) ว่าท่ี ร.ต. ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรนานาชาติ    
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา    
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 15 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ชุมจันทร์ 
   อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง เทคโนโลยียานยนต์  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
   วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรนานาชาติ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:   Energy, Fire Protection System 
วิศวกรรมโรงจักร 
ต้นกำลังและการจัด 
การพลังงาน     

030213152 Powerplant Engineering 
and Energy Management 

3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

B.Eng Mechanical Engineering
(The University of Nottingham, UK)
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 องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

M.Sc. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
Ph.D. Renewable Energy
(The University of Nottingham, UK)
ประสบการณ์สอน 7 ปี

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Engineering Management and Economics 
การจัดการพลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรม 
สำหรับวิศวกรรม ยานยนต์  

030213188 Industrials Energy 
Management for 
Automotive Engineering 

3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วท.ม. Automotive Engineering  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 

องค์ความรู้เฉพราะทางวิศวกรรม:  Computer-Aided Engineering (CAE) 
การใช้คอมพิวเตอร์ 
ช่วยออกแบบทาง 
วิศวกรรมยานยนต์ 

030213349 Computer-aided 
Automotive Engineering 
Design 

3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ชุมจันทร์ 
   อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง เทคโนโลยียานยนต์   
   (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
   วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรนานาชาติ 
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
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องค์ความรู้ที่ 
สภาวิศวกรกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาระ 
หน่วยกิต 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

   ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
   ประสบการณ์สอน 14 ปี 
อาจารย์ ดร.สุนทร โอษฐงาม 
   วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ปร.ด. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
   ประสบการณ์สอน 1 ปี 
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ส่วนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ห้องปฏิบัติการ
1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง

1. ห้องปฏิบัติการ REFRIMAC
2. ห้องปฏิบัติการ กลศาสตร์ของไหล
3. ห้องปฏิบัติการ เทอร์โมไดนามิกส์และถ่ายเทความร้อน
4. ห้องปฏิบัติการ ประลองวัสดุวิศวกรรม
5. ห้องปฏิบัติการ วิศกรรมยานยนต์

1.1.1 ห้องปฏิบัติการ REFRIMAC (REFRIGERATION MACHINERY LABORATORY) 

1. เครื่อง Air Conditioning Unit
2. เครื่อง Absorption
3. เครื่อง ชุดสาธิตเลือกขนาดท่อแคปปิลารี่
4. เครื่อง Refrigeration System Trainer
5. เครื่อง Refrigeration System Trainer
6. เครื่อง Ice Maker-Cooling Tower
7. เครื่อง

ชุดทดลองเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ
(ห้องเย็นจำลอง)

1.1 แผนผังห้องปฏิบัติการ REFRIMAC 
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1.2 เครื่อง Air Conditioning Unit 

1.3 เครื่อง Absorption 
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1.4 เครื่อง ชุดสาธิตเลือกขนาดท่อแคปปิลารี่ 

1.5 เครื่อง Refrigeration System Trainer 
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1.6 เครื่อง Refrigeration System Trainer 

1.7 เครื่อง Ice Maker-Cooling Tower 
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1.8 เครื่อง ชุดทดลองเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ (ห้องเย็นจำลอง) 

1.1.2. ห้องปฏิบัติการ กลศาสตร์ของไหล (FLUID-MECHANICS LABORATORY) 

1. เครื่อง Multi Pump Test Set
2. เครื่อง Centrifugal Pump Test Set
5. เครื่อง Centrifugal Pump Test Set
4. เครื่อง Air Flow Test Set
5. เครื่อง Flow or Fiction Loss in Pipe

2.1 แผนผังห้องปฏิบัติการ REFRIMAC 



97

2.2 เครื่อง Multi Pump Test Set 

2.3 เครื่อง Centrifugal Pump Test Set 
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2.4 เครื่อง Centrifugal Pump Test Set 

2.5 เครื่อง Air Flow Test Set 
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2.6 เครื่อง Flow or Fiction Loss in Pipe 

1.3. ห้องปฏิบัติการ เทอร์โมไดนามิกส์และถ่ายเทความร้อน (THERMODYNAMICS AND HEAT 
TRANSFER  LABORATORY) 

1. เครื่อง Two Stage Piston
Compressor

2. เครื่อง Boiling Heat Transfer
Unit

3. เครื่อง Bomb Calorimeter
4. เครื่อง Air Compressor
5. เครื่อง Vibration Test Set
6. เครื่อง Refrigeration Unit
7. เครื่อง Heat Conduction Set

3.1 แผนผังห้องปฏิบัติการ 

ห้องพกัอาจารย์
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3.2 เครื่อง Bomb Calorimeter 

3.3 เครื่อง Air Compressor 
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3.4 เครื่อง Two Stage Piston Compressor 

3.5 เครื่อง Boiling Heat Transfer Unit 
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3.6 เครื่อง Vibration Test Set 

3.7 เครื่อง Refrigeration Unit 
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3.8 เครื่อง Heat Conduction Set 
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1.4. ห้องปฏิบัติการ ประลองวัสดุวิศวกรรม (Materials Testing Laboratory) 
รายละเอียดห้อง 

4.1 แผนผังห้องประลองวัสดุวิศวกรรม 

1. ห้องพักอาจารย์
2.-3.  กระดาน White Board และพื้นท่ีนั่งเรยีน
4. เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ
5. กล้องจุลทรรศน์ และโต๊ะปฏิบัติงานโลหะวิทยา
6. เครื่องขัดงาน
7. เครื่องขึ้นรูปช้ินงานทดสอบโลหะวิทยา (เครื่องอัดเบกเกลไลท์ (Bakelite))
8. เครื่องตัดช้ินงานทดสอบ

1 4

2 

3 

6 

7 

8 

9 

5 

12 

13 

14 

16 19 

21 

18 

11

10

15 

17 20

22 

23 
24 

25 
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9. อ่างล้างอุปกรณ์ทางโลหะวิทยา
10. เครื่องวิเคราะห์ภาพโลหะวิทยา
11. เครื่องวัดค่าความแข็ง (Micro Handiness Vickers)
12. เครื่องทดสอบค่าแรงบิด
13. เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing)
14. เครื่องทดสอบความล้า (Fatigue Testing)
15. การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing)
16. ห้องมืดในการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Testing)
17. พื้นท่ีแต่งงานการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม
18. เครื่องขัดหยาบ
19. เตาอบชุบช้ินงาน
20. พื้นท่ีกัดกรดช้ินงานทดสอบทางโลหะวิทยา
21. อุปกรณ์ล้างตัว (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)
22.–25. ตู้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
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ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา 
ลำดับท่ี รายการอุปกรณ์ จำนวน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ 
กล้องจุลทรรศน์ และโต๊ะปฏิบัติงานโลหะวิทยา  
เครื่องขัดช้ินงาน 
เครื่องขึ้นรูปช้ินงานทดสอบโลหะวิทยา  
(เครื่องอัดเบกเกลไลท์ (Bakelite)) 
เครื่องตัดช้ินงานทดสอบ 
เครื่องวิเคราะห์ภาพโลหะวิทยา 
เครื่องวัดค่าความแข็ง ประเภท Micro Handiness Vickers 
เครื่องตรวจสอบด้วยอุตราโซนิก  
ชุดหัวตรวจสอบ (Probe) 

● Normal Probe 090  4MHz 

● Angle Probe 000 706045  4MHz 
ชุดสอบเทียบ V1 Block และ V2 Block 
เครื่องวัดค่าความแข็งด้วยอุตราโซนิก  
เครื่องทดสอบค่าแรงบิด 
เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing) 
เครื่องทดสอบความล้า (Fatigue Testing) 
การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) 
ห้องมืดในการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม  
(Penetrant Testing) 
 ชุดทดสอบด้วยสารแทรกซึมแบบ Stationary 
เครื่องเหนี่ยวนำช้ินงานให้เป็นแม่เหล็ก (Magnetic Yoke) 
เตาอบชุบช้ินงาน 

1 
9 
3 
1 

1 
1 
1 
6 

6 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 
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สภาพพื้นท่ีห้องประลองวัสดุวิศวกรรม 

ก. 

ข. 
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ค. 

ง. 

4.2 สภาพพื้นท่ีห้องประลองวัสดุวิศวกรรม 
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อุปกรณ์เตรียมช้ินงานทดสอบทางโลหะวิทยา 

4.3 เครื่องตัดช้ินงานทดสอบ 

4.4 เครื่องขึ้นรูปช้ินงานทดสอบโลหะวิทยา (เครื่องอัดเบกเกลไลท์ (Bakelite)) 
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4.5 เครื่องขัดช้ินงาน 

4.6 กล้องจุลทรรศน์ 
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4.7 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ 

4.8 เครื่องวิเคราะห์ภาพโลหะวิทยา 
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4.9 เตาอบชุบช้ินงาน 

อุปกรณ์ด้านการทดสอบคุณสมบัติทางกล 

4.10 เครื่องวัดค่าความแข็ง ประเภท Micro Handiness Vickers 
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4.11 เครื่องวัดค่าความแข็งด้วยอุตราโซนิก 

4.12 เครื่องทดสอบค่าแรงบิด 
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4.13 เครื่องทดสอบความล้า (Fatigue Testing) 

4.14 เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing) 
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4.15 การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) 

อุปกรณ์ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 

4.16 ห้องมืดในการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Testing) 
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4.17 ชุดทดสอบด้วยสารแทรกซึมแบบ Stationary 

4.18 เครื่องเหนี่ยวนำช้ินงานให้เป็นแม่เหล็ก (Magnetic Yoke) 
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4.19 เครื่องตรวจสอบอุตราโซนิก 

1.1.5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ (AUTOMOTIVE ENGINEERING LABORATORY) 

1. เครื่อง Automatic Gear Set
2. เครื่อง Engine Set
3. เครื่อง Gear Box Set

5.1 แผนผังห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะระบบส่งกำลัง 
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5.2  เครื่อง Automatic Gear Set 

5.3 เครื่อง Engine Set 
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5.4 เครื่อง Gear Box Set 

1. เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
2. เครื่องทดสอบมิลพิษ
3. เครื่อง Engine Set

5.5 แผนผังห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ 
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5.6 เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ 

5.7 เครื่องทดสอบมลพิษ 
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5.7 เครื่อง Engine Set 

1. เครื่องทดสอบ Chassis

Dynamo

2. เครื่องวัดมลพิษ

5.8 เครื่องทดสอบ Chassis Dynamo 

1 

2 
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. 

5.9 เครื่องทดสอบ Chassis Dynamo 

5.10 เครื่องวัดมลพิษ 
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1. เครื่องถ่วงเพลากลาง
2. เครื่องเจียรนัยเพลาข้อเหวียง
3. เครื่องคว้านกระบอกสูบ

5.11 แผนผังห้องปฏิบัติการถ่วงเพลากลาง 

5.12 เครื่องถ่วงเพลากลาง 

2 3
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5.13  เครื่องเจียรนัยเพลาข้อเหวียง 

5.14 เครื่องคว้านกระบอกสอบ 
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1.เครื่อง ชุดสาธิตระบบฉีดเช้ือเพลิงดีเซล
2.เครื่อง ชุดสาธิตระบบฉีดเช้ือเพลิงเบนซิน

5.15 แผนผังห้องปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิงดีเซลและเบนซิน 

5.16 เครื่อง ชุดสาธิตระบบฉีดเช้ือเพลิงดีเซล 
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5.17 เครื่อง ชุดสาธิตระบบฉีดเช้ือเพลิงดีเซล 

1. เครื่อง
ชุดสาธิตระบบเบรกกำลังแบบใช้ความดันลม

2. เครื่อง Suspension Set
3. เครื่อง Drum & Disc Brake Set
4. เครื่อง ชุดสาธิตเบรกลม
5. เครื่อง Steering
6. เครื่อง Steering
7. เครื่อง Suspension Set

5.18 แผนผังห้องปฏิบัติการเครื่องล่างรถยนต์ 
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5.19 เครื่อง ชุดสาธิตระบบเบรกกำลังแบบใช้ความดันลม 

5.20 เครื่อง Suspension Set 
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5.21 เครื่อง Drum & Disc Brake Set 

5.22 เครื่อง ชุดสาธิตเบรกลม 
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5.23 เครื่อง Steering 

5.24 เครื่อง Steering 
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5.25 เครื่อง Suspension Set 

1. เครื่อง Real Axle Assembly

5.26 แผนผังห้องปฏิบัติการส่งกำลัง 
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5.27 เครื่อง Real Axle Assembly 

5.28 เครื่อง Real Axle Assembly 
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5.29 เครื่อง Real Axle Assembly 

5.30 แผนผังห้องปฏิบัติการเครื่อง Engine Set 
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5.31 เครื่อง Engine Set 

1. เครื่อง Exhaust Gas Analyzer
2. เครื่อง Smoke Detector
3. เครื่อง Engine Management
4. เครื่อง แผงสาธิตคอมมอลเรล
5. เครื่อง Sound & Vibration Analyzer
6. เครื่อง แผงคอนโซล

5.32 แผนผังห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมยายนต์ 
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5.33 เครื่อง Exhaust Gas Analyzer 

5.34 เครื่อง Smoke Detector 
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5.35 เครื่อง Engine Management 

5.36 เครื่อง แผงสาธิตคอมมอลเรล 
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5.37 เครื่อง Sound & Vibration Analyzer 

5.38 เครื่อง แผงคอนโซล 
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1. ไจโรสโคป (Gyroscope)
2. Balancing
3. Vibration Test Set
4. Torsion Testing

5. อุโมงค์ลม (Wind Tunnel)

5.39 แผนผังห้องปฏิบัตการวิศวกรรมเครื่องกล 

5.40 ไจโรสโคป (Gyroscope) 
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 5.41 Balancing 

 5.42 Vibration Test Set 
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5.43 Torsion Testing 

5.44 อุโมงค์ลม (Wind Tunnel) 
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1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
แสดงรายละเอียดของโปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการ 

ลำดับ โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอ
ฟต์แวร์ (Software) 

ประกอบการเรียนการสอนวิชา 

1 MATLAB/SIMULINK 030213140 พลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0-6) 
030213161 การควบคุมยานยนต์ 3(3-0-6) 
030213157 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ยานยนต์ 2(2-0-4) 

2 SolidWork Concurent/ 
SolidWork Simulation 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
030213139 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
030213147 การออกแบบเครื่องกล 3(3-0-6) 
030213349การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(2-2-5) 
030213160 การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 3(2-2-5) 

3 Ansys Student 030213130 กลศาสตร์ของไหลและอากาศพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
030213139 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
030213147 การออกแบบเครื่องกล 3(3-0-6) 
030213349 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(2-2-5) 
030213160 การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 3(2-2-5) 
030213187 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ
สำนักหอสมุดกลางเป็นแหล่งข้อมูลเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง มีตำรา วารสารและส่ิงตีพิมพ์

ตลอดจนส่ือการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ 
ตารางแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดแยกตามประเภท 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย 
1 หนังสือภาษาไทย 132,873 เล่ม 
2 หนังสือภาษาต่างประเทศ 93,757 เล่ม 
3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 37,331 เล่ม 
4 นวนิยาย เรื่องสั้น 4,718 เล่ม 
5 ปริญญานิพนธ์  (E-Project) 21,488 เล่ม 
6 วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ (ตัวเล่ม และ Full text) 9,422 เล่ม 
7 รายงานวิจัย (ตัวเล่ม และ Full text) 7,795 เล่ม 
8 วารสารภาษาไทย 175 รายชื่อ 
9 วารสารภาษาต่างประเทศ 490 รายชื่อ 
10 กฤตภาค 1,115 เรื่อง 
11 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 20 รายชื่อ 
12 หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 1 รายชื่อ 
13 ฐานข้อมูล Online/Reference Database/E-Book (รวมฐานข้อมูลที่ห้องสมุด และสกอ.จัดซื้อ) 28 ฐาน 
14 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตัวเล่ม และ Full text) 4,539 รายชื่อ 
15 ข้อมูลเอกสารขอผลงานวิชาการ (ตัวเล่ม และ Full text) 899 รายบุคคล 
16 วารสารที่จัดทำบทความฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 467 รายชื่อ 
17 สื่อโสตทัศน์ 10,781 รายการ 
18 ซีดีรอมมัลติมีเดียพร้อมคู่มือ และหนังสือในรูปซีดีรอม 9,814 รายการ 

หมายเหตุ : รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
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2. บริการของสำนักหอสมุดกลาง
1. จองห้องออนไลน์
2. ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง
3. Online Public Access Catalog
4. บทความวารสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ท่ีห้องสมุดบอกรับ
5. Online Database
6. สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
7. สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Tahi Digital Collection)
8. สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ
9. ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ
10. IQ News Clip
11. E-tutor
12. คลังภาพ
13. บริการเอกสารฉบับเต็ม – Document Delivery Services (DDS)
14. โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ
15. บริการสำหรับอาจารย์ท่ีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ
16. สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด
17. บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)
18. ส่ือประชาสัมพันธ์

2.2. สิ่งอำนวยความสะดวก 

มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนส่วนกลาง ท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอมหีน่วยงานบริการ 
นักศึกษาต่างๆ ท้ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เช่น ห้องพยาบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ  โรงอาหาร 
สำนักหอสมุด-ห้องสมุด ศูนย์บริการนักศึกษา สมาคม-ชมรมต่างๆ หอพักนักศึกษาท่ีคอยสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาในทางวิชาการ สันทนาการ กีฬาและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในทุกมิติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันท้ังเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนและการวิจัยสูงสุดในทรัพยากรท่ีมีอย่างจำกัดอย่างไรก็ตามวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และส่ือการศึกษา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้มีความทันสมัยกับ 
เทคโนโลยีปัจจุบัน) ท้ังนี้ในส่วนของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง มีห้องปฏิบัติการในความดูแลดังนี้ 

● ห้องปฏิบัติการเทอร์โมไดนามิกส์

● ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล

● ห้องปฏิบัติการการทำความเย็นและปรับอากาศ

● ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

● ห้องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์

● ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน 3 และวิทยาลัย 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ ท่ีสามารถให้บริการแก่นักศึกษาในคณะได้อีกด้วย 
อีกท้ังมีการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) แบบเข้ารหัส  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างท่ัวถึงและเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยข้อมูลเป็นปัจจุบัน 



รายงานการประเมนิตนเอง

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN QA 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

_______



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 1 บทนำ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทสรุปผูบริหาร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ยานยนต (Automotive Engineering Technology: AmET) ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (Asian

University Network Quality Assurance: AUN-QA) รอบปการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมิน คือ ไดมาตรฐาน เนื่องจากมีจำนวนและคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรครบ

และหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา องคประกอบที่ 2 ดำเนินการโดยใชแนวทางการประกันคุณภาพของ

AUN-QA version 4.0 ประกอบดวย 8 เกณฑการประเมิน (AUN 1 – AUN 8) ผลการประเมินตนเอง พบวา เกณฑ

การประเมินที่ไดระดับ 2 คะแนน จำนวน 6 เกณฑ คือ เกณฑ การประเมินที่ 3 – 8 และ เกณฑการประเมินที่ไดระดับ

3 คะแนน จำนวน 2 เกณฑ คือเกณฑการประเมินที่ 1 และ 2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพรวมโครงสรางการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการผูดูแลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (Automotive Engineering Technology: AmET) ภาค

วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ หลักสูตร

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (Asian University Network Quality Assurance: AUN-QA) รอบ

ปการศึกษา 2564 รายงานฉบับนี้ประกอบไปดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 บทนำ สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA สวนที่ 3 การวิเคราะหภาพรวมจุดแข็ง-จุดออนของหลักสูตร และสวนที่ 4 ภาค

ผนวก เอกสารหลักฐานอางอิงและตารางการวิเคราะหหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานฯ โดยภาพรวมของการดำเนินงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปการดำเนินงานหลักสูตร

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

หลักสูตร เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ป พ.ศ. ที่กอตั้ง พ.ศ. 2545

ระยะเวลา 4 ป (8 ภาคการศึกษา)

หลักสูตรปรับปรุงลาสุดเมื่อ พ.ศ. 2560

จำนวนนักศึกษานับถึงปการศึกษา 2563 334

ในการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลังในการจัดเตรียมความพรอมใน

การรับการประเมินในครั้งนี้ อีกทั้งไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสามารถแสดงไดเปน

แผนภาพ ดังนี้

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 1 กระบวนการเตรียมรายงานการประเมินตนเอง

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/ภาควิชา/หลักสูตร

ประวัติโดยยอ/ วิสัยทัศน/ พันธกิจ / วัตถุประสงค

มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรม

อาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตชางฝมือที่เนนการปฏิบัติและประสบการณจริง ตอมาไดมีการลงนามในสัญญา

ความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2502

ซึ่งทำใหโรงเรียนเปนที่รูจักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” หลังจากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือขึ้นเปน “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” และ

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2514 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. 2514 ใหรวม

วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขาดวย

กัน เพื่อจัดตั้งเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง และไดรับพระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” ใหเปน

สถาบันการศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษา ทำการวิจัย ใหบริการวิชาการ

และสงเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

โดยแบงการบริหารงานออกเปน 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใชชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

วิทยาเขตพระนครเหนือ”

ตอมา 28 มิถุนายน 2517 มีประกาศแกไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 กำหนดใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลา เปนสวนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และ 5 พฤศจิกายน 2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ และจัดตั้งคณะ 2 คณะ ไดแก (1) คณะวิศวกรรมศาสตร และ

(2) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2524 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตอมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 โดย

ใหแยกสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาออกเปนสถานศึกษา 3 แหง เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานของแตละ

สถาบัน โดยวิทยาเขตพระนครเหนือ ใช

ชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโน

โลยี เพื่อผลิตบุคลากรทำหนาที่เปนชางเทคนิค นักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูชาง และผูบริหารในสถาบัน

การศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ หลังจากนั้นในวันที่ 27

ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มีผลให

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
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เหนือ” โดยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปน

อิสระและมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย

การจัดการศึกษาระดับศึกษาจะคำนึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีวิสัยทัศน

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และอัตลักษณดังแสดงในตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-พระนคร

เหนือ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนที่ยอม

รับในระดับนานาชาติ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปณิธานของมหาวิทยาลัย มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษบใหมีความสามารถเปนเลิศทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคู

คุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันกอใหเกิด

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแกสังคม ทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ใน ป พ.ศ. 2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ไดเปนสวนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีการจัตตั้งสวน

ราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ เปน 2 คณะ ไดแก (1) คณะวิศวกรรมศาสตร และ

(2) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ซึ่งมุงสอนในระดับปริญญาตรี ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ

เดิม ที่ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนต่ำกวาปริญญาตรีจึงรวมเขาเปน ภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตรมีชื่อวา

“ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2524 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม

25 สาขา และไดพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร” เปน

แหงแรกของประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูป การศึกษา และความตองการของภาคอุตสาหกรรม ป พ.ศ.

2536 วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) ซึ่งเปนหลักสูตร 2 ป (เต็มเวลา) และ 3 ป (ไมเต็ม
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เวลา) รวม 2 สาขาวิชา โดยเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 2 ป ขึ้นอีก 3 สาขาวิชาในป พ.ศ. 2537 ป

พ.ศ. 2544 วิทยาลัยเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ซึ่งเปนหลักสูตร 4 ป รวม 31 สาขาวิชา และเปดเพิ่ม

ขึ้นอีก 4 สาขาวิชาในป พ.ศ. 2545

ปจจุบันหลักสูตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบมีหลายระดับ คือ

● หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

● หลักสูตรปริญญาตรี ตอเนื่อง 2-3 ป

● หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 3 ป

● หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป

● หลักสูตรปริญญาโท

● หลักสูตรปริญญาเอก

ตารางที่ 2-2 แสดงวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ และเอกลักษณของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศนวิทยาลัยฯ บัณฑิตเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สรางนวัตกรรม มุงสูสากล

พันธกิจวิทยาลัยฯ 1.มุงผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรูสรางเครือขายดานการเรียนการสอน

วิศวกรรมเฉพาะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม คูคุณภาพ มีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพเพื่อสรางและประยุกตองคความรูสูสากล

2. มุงพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูสากล

3. มุงพัฒนางานบริการวิชาการตามมาตรฐานสากลสอดคลองกับความตองการของ

อุตสาหกรรมและสังคม

4. มงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงไวซึ่งเอกลักษณไทย

5. มุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

ปรัชญาวิทยาลัยฯ ผลิตวิศวกรรมและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับนานา

ชาติ

ปณิธานวิทยาลัยฯ มุงมั่นสรางบัณฑิตเฉพาะทาง และนวัตกรที่มีคุณธรรม คูคุณภาพ

อัตลักษณวิทยาลัยฯ บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเดน เนนความรูเฉพาะทาง
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เอกลักษณ องคกรแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง เดิมแยกมาจากภาควิชาเครื่องกล ซึ่งประกอบดวยแผนกวิชาชางยนต และ

แผนกวิชาชางเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ในป พ.ศ.2538 ไดมีการเปด

หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่องสาขาเทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต และแขนงวิชาเทคโนโลยี

เครื่องตนกำลังอุตสาหกรรม ซึ่งสังกัดอยูในภาควิชาเครื่องกล และมีอาจารยหัวหนาสาขาวิชารับผิดชอบหลักสูตรการ

เรียนการสอน ตอมาในป พ.ศ.2542 จึงไดมีการจัดตั้งเปนโครงการภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกำลังขึ้นมาเปนทางการ

โดยมีหนาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาชางยนตและสาขาวิชาชางทำความเย็นและปรับอากาศ

ในระดับ ปวส. และจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 ป และ 3 ป สาขา

วิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง (เทคโนโลยียานยนต และเทคโนโลยีเครื่องตนกำลังอุตสาหกรรม) และในป พ .ศ.2548

โครงการภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง ไดรับการเปลี่ยนสถานะจาก “โครงการภาควิชา′′เปน”ภาควิชา′′ และไดใช

ใหมชื่อวา′′ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง” และในปจจุบันมีสาขาในภาควิชาดังนี้

โดยการบริหารของภาควิชาแบงโครงสรางไดดังนี้

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 2 โครงสรางการบริหารจัดการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตจัดตั้งขึ้นภายใตการดูแลของ ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพ หลักสูตร 4 ป โดยเปนหลักสูตรที่จัดตั้งใหเขากับเกณฑของสภาวิศวกร เพื่อใหไดการรับรองหลักสูตรในสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ไดทำการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องและได

อยูในระหวางการดำเนินการสำหรับหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2565 เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ทางดานยานยนต การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทางดานยานยนตในประเทศ โดยมุงเนนผลิตการ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานวิศวกรรยานยนตที่สามารถเขาไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต และ

สรางนวัตกรรมทางดานยานยนตเพื่อนำอุตสาหกรรมยานยนตเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายเชิงวิสัยทัศนของ

รัฐบาลภาพรวมหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต ซึ่งมีโครงสรางหลักสูตรที่ครอบคลุมความ

รูทักษะทั่วไป และความรูทักษะเฉพาะทางดังนี้

ความโดดเดน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต เปนหลักสูตรที่สรางวิศวกรเครื่องกลดานยานยนต

ที่มีทั้งความรูและทักษะความสามารถของวิศวกรรมเครื่องกลดานยานยนต มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนได

รับรองจากสภาวิศวกร ผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลได

โครงสรางหลักสูตร

จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต
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1. วิชาบังคับ 20  หนวยกิต

ก. กลุมวิชาภาษา 12  หนวยกิต

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3   หนวยกิต

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3   หนวยกิต

ง. กลุมวิชาพลศึกษา 2   หนวยกิต

2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10  หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 113 หนวยกิต

1. กลุมวิชาแกน 45  หนวยกิต

ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21  หนวยกิต

ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24  หนวยกิต

2. กลุมวิชาชีพ 68  หนวยกิต

ก. วิชาวิศวกรรมหลัก 21  หนวยกิต

ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 47  หนวยกิต

วิชาบังคับ 32  หนวยกิต

วิชาเลือกเฉพาะดาน 9   หนวยกิต

วิชาสหกิจศึกษา 6   หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หนวยกิต

1.4.6 ภาพรวมการดำเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต สามารถสรุปไดดัง

ตารางที่ 1-3

ตารางที่ 1-3 แสดงภาพรวมการดำเนินงานหลักสูตร

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ยานยนต

ป พ.ศ. ที่กอตั้ง พ.ศ. 2545
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ระยะเวลา 4 ป (8 ภาคการศึกษา)

หลักสูตรปรับปรุงลาสุดเมื่อ พ.ศ. 2565

จำนวนนักศึกษาปการศึกษา 2564 - ชั้นปที่ 1 จำนวน 193 คน

- ชั้นปที่ 2 จำนวน 133 คน

- ชั้นปที่ 3 จำนวน 77 คน

- ชั้นปที่ 4 จำนวน 46 คน

- > ชั้นปที่ 4 จำนวน 10 คน

รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหลักสูตร 459 คน

1.4.7  สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

1. อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ตารางที่  1-4 แสดงอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ลำดับ รายการ จำนวนหอง สถานที่

หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสมรรถนะ
เครื�องยนต์

1 อาคาร 63 ชั้น 1

หอ้งปฏบิตักิารไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสย์านยนต์

1 อาคาร 63 ชั้น 1

หอ้งปฏบิตักิารทดสอบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 1 อาคาร 63 ชั้น 1

หอ้งปฏบิตังิานเครื�องจักรงานชา่งยนต์ 1 อาคาร 63 ชั้น 1

หอ้งปฏบิตักิารไฟฟ้ารถยนต์ 1 อาคาร 63 ชั้น 1

โรงปฏบิตังิานโครงงานพเิศษ 1 อาคาร 63 ชั้น 1

โรงปฏบิตังิานเทคโนโลยยีานยนต์ 1 อาคาร 63 ชั้น 1
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2. เครื่องมือในหองปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็น และการปรับอากาศ

ตารางที่ 1-5 แสดงเครื่องมือในหองปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

ลำดับ เครื่องมือ จำนวน

เครื่องEngineSet

เครื่องRealAxleAssembly

เครื่องAirCompressor

เครื่องชุดสาธิตระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล

เครื่องชุดสาธิตระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล

เครื่องชุดสาธิตระบบเบรกกำลังแบบใชความดันลม

เครื่องSuspensionSet
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เครื่องDrum&DiscBrakeSet

เครื่องชุดสาธิตเบรกลม

เครื่องSteering

เครื่องSteering

เครื่องSuspensionSet

เครื่องRealAxleAssembly

เครื่องRealAxleAssembly

เครื่องRealAxleAssembly

เครื่องEngineSet

เครื่องExhaustGasAnalyzer

เครื่องSmokeDetector

เครื่องEngineManagement

เครื่องแผงสาธิตคอมมอลเรล

เครื่องSound&VibrationAnalyzerเครื่องแผงคอนโซล

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
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สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

สวนที่ 2 ของรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประกอบไปดวยการรายงานตาม

ขอกำหนดดังนี้

▪ AUN-QA Criterion 1 Expected Learning Outcomes

▪ AUN-QA Criterion 2 Programme Structure and Content

▪ AUN-QA Criterion 3 Teaching and Learning Approach

▪ AUN-QA Criterion 4 Student Assessment

▪ AUN-QA Criterion 5 Academic Staff

▪ AUN-QA Criterion 6 Student Support Services

▪ AUN-QA Criterion 7 Facilities and Infrastructure

▪ AUN-QA Criterion 8 Output and outcomes
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1. Expected Learning Outcomes

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision

and mission of the university, and are known to all stakeholders

หลักสูตรมีการใช Learning Taxonomy ในการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) และ ELOs

สอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยมาใชในการจัดทำผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (ELOs) และมีการสื่อสารผลการเรียนรูที่คาดหวังใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

ตารางที่ 2-1 แสดงความเชื่อมโยงระหวาง ELOs ของหลักสูตร วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ

ELOs ของหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)

ELO 1 สามารถบอกและอธิบาย

เกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทำ

งาน และกระบวนการผลิตของ

ยานยนตไดอยางถูกตอง

ระดับมหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยชั้นนำดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และน

วัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

ระดับคณะ : บัณฑิตเฉพาะทาง

บูรณาการเทคโนโลยี สรางนวัต

กรรม มุงสูสากล

ระดับมหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิต

ที่พึงประสงค วิจัยและพัฒนา

บริการวิชาการแกสังคม ทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับคณะ : ขอที่ 1, 2

1.มุงผลิตบัณฑิต พัฒนา

กระบวนการเรียนรูสรางเครือขาย

ดานการเรียนการสอนวิศวกรรม

เฉพาะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ที่มีคุณธรรม คูคุณภาพ มีเจตคติที่

ดีตอวิชาชีพเพื่อสรางและประยุกต

องคความรูสูสากล

2. มุงพัฒนางานวิจัยและนวัต

กรรมสูสากล

ELO 2 มีความเขาใจและมีทักษะ

การใชงานเครื่องมือและอุปกรณ

ระดับมหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยชั้นนำดาน

ระดับมหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิต

ที่พึงประสงค วิจัยและพัฒนา
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ELOs ของหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)

เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ

วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหา

ทางดานยานยนตอยางถูกตอง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และน

วัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

ระดับคณะ : บัณฑิตเฉพาะทาง

บูรณาการเทคโนโลยี สรางนวัต

กรรม มุงสูสากล

บริการวิชาการแกสังคม ทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับคณะ : ขอที่ 1, 2, 3

1.มุงผลิตบัณฑิต พัฒนา

กระบวนการเรียนรูสรางเครือขาย

ดานการเรียนการสอนวิศวกรรม

เฉพาะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ที่มีคุณธรรม คูคุณภาพ มีเจตคติที่

ดีตอวิชาชีพเพื่อสรางและประยุกต

องคความรูสูสากล

2. มุงพัฒนางานวิจัยและนวัต

กรรมสูสากล

3. มุงพัฒนางานบริการวิชาการ

ตามมาตรฐานสากลสอดคลองกับ

ความตองการของอุตสาหกรรม

และสังคม

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับ

ระบบตาง ๆ และการผลิตทางดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และ

ใชพลังงานทดแทนและทางเลือก

ในยานยนตเพื่อนำมาใชในการ

ออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยว

กับยานยนต

ระดับมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ชั้นนำดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เปนที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

ระดับคณะ : บัณฑิตเฉพาะทาง

บูรณาการเทคโนโลยี สรางนวัต

กรรม มุงสูสากล

ระดับมหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิตที่

พึงประสงค วิจัยและพัฒนา

บริการวิชาการแกสังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับคณะ : ขอที่ 3, 5

3. มุงพัฒนางานบริการวิชาการ

ตามมาตรฐานสากลสอดคลองกับ
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ELOs ของหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)

ความตองการของอุตสาหกรรม

และสังคม

5. มุงพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพอยาง

ยั่งยืน

ELO 4 มีประสบการณในการทำ

งาน การสื่อสาร การนำเสนอ และ

การปรับตัวกับผูรวมงาน ผานการ

สหกิจศึกษาและโครงงานปริญญา

นิพนธและนำไปสูการพัฒนาความ

สามารถเพื่อการแขงขันของภาค

อุตสาหกรรมในประเทศไทย

ระดับมหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยชั้นนำดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และน

วัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

ระดับคณะ : บัณฑิตเฉพาะทาง

บูรณาการเทคโนโลยี สรางนวัต

กรรม มุงสูสากล

ระดับมหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิตที่

พึงประสงค วิจัยและพัฒนา

บริการวิชาการแกสังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับคณะ : ขอที่ 4, 5

4. มงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อดำรงไวซึ่งเอกลักษณไทย

5. มุงพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพอยาง

ยั่งยืน

ELO 5 บัณฑิตมีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการ

เปนวิศวกร มีความใฝรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีดาน ยานยนตอยางตอ

เนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอด

ชีวิต

ระดับมหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยชั้นนำดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และน

วัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

ระดับคณะ : บัณฑิตเฉพาะทาง

บูรณาการเทคโนโลยี สรางนวัต

กรรม มุงสูสากล

ระดับมหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิตที่

พึงประสงค วิจัยและพัฒนา

บริการวิชาการแกสังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับคณะ : ขอที่ 4, 5

4. มงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อดำรงไวซึ่งเอกลักษณไทย

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ELOs ของหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)

5. มุงพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพอยาง

ยั่งยืน

ตารางที่ 2-2 แสดงทักษะของผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร และการสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy

ELOs ของหลักสูตร ทักษะเฉพาะทาง

(Specific Learning

Outcome)

ทักษะทั่วไป

(Generic Learning

Outcome)

ระดับ (Level)

ELO 1 สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับ

สวนประกอบ หลักการทำงาน และ

กระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูก

ตอง

√ Remembering

(จดจำ),

Understandin

g (เขาใจ),

ELO 2 มีความเขาใจและมีทักษะการใช

งานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชใน

การตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และ

แกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

√ Understandin

g (เขาใจ),

Analysing

(วิเคราะห)

E = Evaluating

(ประเมิน)

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบ

ตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยี

วิศวกรรมยานยนต และใชพลังงาน

ทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำ

มาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรม

เกี่ยวกับยานยนต

√ Remembering

(จดจำ),

Applying

(ประยุกตใช)

Creating

(สรางสรรค)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELOs ของหลักสูตร ทักษะเฉพาะทาง

(Specific Learning

Outcome)

ทักษะทั่วไป

(Generic Learning

Outcome)

ระดับ (Level)

ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน

การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัว

กับผูรวมงาน ผานการสหกิจศึกษาและ

โครงงานปริญญานิพนธและนำไปสูการ

พัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

√ √ Remembering

(จดจำ),

Applying

(ประยุกตใช)

ELO 5 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ ของการเปนวิศวกร มีความ

ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน ยานยนต

อยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอด

ชีวิต

√ Remembering

(จดจำ),

Applying

(ประยุกตใช)

หมายเหตุ: Bloom’s Taxonomy:

R = Remembering (จดจำ) U = Understanding (เขาใจ) AP = Applying (ประยุกตใช)

AN = Analyzing (วิเคราะห) E = Evaluating (ประเมิน) C = Creating (สรางสรรค)

หลักสูตรไดมีการสื่อสารผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย

- นักศึกษา ซึ่งอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะมีการจัดทำ มคอ.3 (เอกสารแนบ: AUN 1.1-1) ซึ่งแสดงการสอดคลอง

ของผลการเรียนรูของแตละรายวิชา (CLOs) กับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) โดยจะแจกใหกับผูเรียน

ในวันแรกของการเรียนในทุกรายวิชา

- คณาจารย โดยสื่อสารผานการประชุมสาขาและการสัมมนาของภาควิชาฯ (เอกสารแนบ: AUN 1.1-2) เพื่อใหอาจารย

ผูสอนไดนำผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ไปปรับใชในการกำหนดผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

(CLOs) ใหสอดคลองกับ ELOs ของหลักสูตร

- การจัดทำสรุปขอมูลหลักสูตรในรูปแบบแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร (เอกสารแนบ: AUN 1.1-3) เพื่อใชในการ

เขาไปประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียนตางๆ รวมทั้งมีการเผยแพรผานเวบไซตของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/Profile_AmET.pdf ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสีย

ไมวาจะเปนผูสนใจเขาศึกษาตอ นักศึกษาปจจุบัน ผูใชบัณฑิต หรืออาจารยผูสอนสามารถเขาถึงขอมูลผานเว็บไซตได

(1.1 V.3)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET) เปนหลักสูตรที่มุงเนนการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) โดยเปนการเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับ

ประสบการณจากการทำงานจริงจากภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงปฏิบัติ ทำงานเปน

สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตกับการทำงานจริง โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 149

หนวยกิต การดำเนินงานของหลักสูตรมุงเนนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังแสดง

ในตารางที่ 1.1-1

ตารางที่ 1.1-1 วิสัยทัศน พันธกิจและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยชั้นนำดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับนานา

ชาติ

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค

2. วิจัยและพัฒนา

3. บริการวิชาการแกสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ บัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต กำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังผานการวิเคราะหความสอดคลองเพื่อใหเปน

แนวทางเดียวกับวิสัยทัศน พันธกิจและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย อีกทั้งนำขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูใช

บัณฑิต คณาจารย นักศึกษาและภาคอุตสาหกรรม) เขามาประกอบการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร

และวางแผนกำหนดกระบวนวิชาเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพที่

1.1-1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 1.1-1 กระบวนการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต มุงมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความ

สามารถดานวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนตในดานตางๆ ทั้งในดานทฤษฎีและการผลิตยานยนตในระดับอุตสาหกรรม

และสามารถสื่อสารและทำงานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกำหนดวัตถุประสงคของ

หลักสูตรไดดังนี้

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและ

สามารถทำงานดานอุตสาหกรรมยานยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถคิดวิเคราะห ประยุกต แกไขปญหา เพื่อสามารถรับการถายทอด ความรูและนำไป

พัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมยานยนตในประเทศและพัฒนาเทคโนโลยียานยนตที่ชวยอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สังคม และสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคของหลักสูตรดังกลาวไดบรรจุไวในเลมหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (เอกสารแนบ: AmET 1.1-1) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามความมุงหวังของหลักสูตร ทั้งนี้ไดมีการกำหนดผลการเรียนรูที่คาด

หวังที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรเปนที่

เรียบรอยแลว (เอกสารแนบ: AmET 1.1-2) ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตทำการปรับ

หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 โดยไดปรับผูดูแลรับผิดชอบ

หลักสูตร โครงสรางรายวิชา จำนวนหนวยกิต นอกจากนี้ยังไดรับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียสงผลใหหลักสูตรปรับผล

การเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร การกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ยังมีความสอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลาวคือ บัณฑิตที่จบการ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ศึกษาจากหลักสูตร จะเปนบัณฑิตเฉพาะทาง ที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ซึ่งมีคุณสมบัติ

ที่พึงประสงคตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1.1-2 วิสัยทัศน พันธกิจและอัตลักษณของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)

วิสัยทัศนวิทยาลัย วิทยาลัยชั้นนําดานเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

พันธกิจวิทยาลัย

1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค

2. มุงพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

3. พัฒนางานบริการวิชาการตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการ

ของอุตสาหกรรมและสังคม

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณไทย

อัตลักษณวิทยาลัย บัณฑิตที่ทักษะดี ปฏิบัติเดน เนนความรูเฉพาะทาง

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are

appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the

programme.

(New)

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic

outcomes (related to written and oral communication, problem solving, information

technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and

skills of the study discipline).

(1.2 V.3)

ในเลมหลักสูตร มคอ.2 ณ หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางหลักสูตร (เอกสารแนบ:

AmET 1.1-1https://drive.google.com/open?id=1BVmbZ1bnTjva8K-nxxnsW_YppzrX5CUL) ไดกำหนด
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จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต ซึ่งมีโครงสรางหลักสูตรที่ครอบคลุมความรูทักษะทั่วไป และความรู

ทักษะเฉพาะทางดังนี้

โครงสรางหลักสูตร

จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต

1. วิชาบังคับ 20  หนวยกิต

ก. กลุมวิชาภาษา 12  หนวยกิต

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3   หนวยกิต

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3   หนวยกิต

ง. กลุมวิชาพลศึกษา 2   หนวยกิต

2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10  หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 113 หนวยกิต

1. กลุมวิชาแกน 45  หนวยกิต

ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21  หนวยกิต

ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24  หนวยกิต

2. กลุมวิชาชีพ 68  หนวยกิต

ก. วิชาวิศวกรรมหลัก 21  หนวยกิต

ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 47  หนวยกิต

วิชาบังคับ 32  หนวยกิต

วิชาเลือกเฉพาะดาน 9   หนวยกิต

วิชาสหกิจศึกษา 6   หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หนวยกิต

เมื่อทำการพิจารณาความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับวิชาความรูทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะดาน พบวา

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ไดมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร

(Program Learning Outcome) กับผลการเรียนรูรายวิชาทั่วไป (Generic Learning Outcomes) รายวิชาเฉพาะ

(Specific Learning Outcomes) และทักษะ (Competency) ดังตารางที่ 1.2-1

ตารางที่ 1.2-1 ลักษณะของผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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ELO ผลการเรียนรูที่คาดหวัง Generic LO Specific LO Competency

1 สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการและ

กระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

A A

2 มีความเขาใจและมีทักษะการใชงานเครื่องมือและอุปกรณเพื่อนำ

มาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดาน

ยานยนตไดอยางถูกตอง

A R

3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตางๆและการผลิตทางดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต  และใชพลังงานทดแทนและทาง

เลือกในยานยนต เพื่อนำมาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรม

ในยานยนต

E

4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการ

ปรับตัวกับผูรวมงาน ผานการสหกิจศึกษา และโครงงาน

วิทยานิพนธและนำไปสูการพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขัน

ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

A E

5 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการเปนวิศวกร

มีความใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิต

A E

Remarks: R = Remembering/Understanding   A = Applying/Analyzing E= Evaluating/Creating

โดยในแตละหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตรประกอบไปดวยวิชาตางๆ มากมาย หากพิจารณาความสัมพันธของผล

การเรียนรูที่คาดหวังกับวิชาความรูทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะดาน สามารถยกตัวอยางไดดังตารางที่ 1.2-2

ตารางที่ 1.2-2 Construct a Curriculum Mapping

Knowledge Blocks No Courses Credit LO1 LO2 LO3 LO4 LO5

หมวดวิชา

ศึกษา

ทั่วไป

Language 1 English I 3 A

2 English II 3 A

3 English Conversation I 3 A

4 Practical English I 3 A

5 Practical English  II 3 A
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Knowledge Blocks No Courses Credit LO1 LO2 LO3 LO4 LO5

Humanities and

Social Sciences

6 Psychology for Happy

Life

3 A, E

Physical Ed. 7 Basketball 1 A, E

8 Volleyball 1 A, E

9 Badminton 1 A, E

General Electives 10 Thai Society and

Culture in Literature

3 A, E

11 Man and Society 3 A, E

12 Law for Everyday Life 3 A, E

13 Social Psychology 3 A, E

หมวดวิชา

เฉพาะ Sciences

Fundamental

14 Engineering

Mathematics I

3 A, E

15 Engineering

Mathematics II

3 A, E

16 Engineering

Mathematics III

3 A, E

17 Physics I 3 A, E

18 Physics Laboratory I 1 A, E

Engineering.

Fundamental

19 Engineering Materials 3 A,E

20 Engineering Mechanics 3 A,E

21 Mechanics of Materials 3 A,E

22 Manufacturing

Processes

3 A,E

หมวดวิชา

เฉพาะ

Core Engineering

23 Mechanics of

Machinery

3 A,E

24 Vehicle Dynamics 3 A,E
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Knowledge Blocks No Courses Credit LO1 LO2 LO3 LO4 LO5

25 Mechanical Design 3 A,E

26 Internal Combustion

Engines

3 A,E

27 Automotive Control 3 A,E

Specific

Professional

28 Automotive Industrial

and Manufacturing

Management

1 A A,E

29 Automotive

Manufacturing Process

3 A A,E

30 Automotive Engine

Practice

2 A A,E

31 Automotive Suspension

Steering and Brake

Practice

2 A A,E

32 Automotive Electrics

and Electronics System

Practice

1 A A,E

33 Powertrain and

Automatic Transmission

Practice

2 A A,E

34 Automotive Engineering

Laboratory I

1 A A,E

35 Special Project I 1 A A,E

36 Special Project II 3 A A,E

37 Automotive Engineering

Laboratory II

1 A A,E R
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Knowledge Blocks No Courses Credit LO1 LO2 LO3 LO4 LO5

38 Automotive Electrical

Technology

3 A A,E

39 Automotive Electronics

and Computerization

3 A A,E

หมวดวิชา

เฉพาะ

วิชาเลือกเฉพาะดาน 40 Automotive Part Design 3 A A A,E

41 Vehicle System Design 3 A A A,E

42 Engine Technology 3 A A A,E

43 Fuel and Automotive

Lubricant Technology

3 A A A,E

44 Gas Turbine Engines 3 A A A,E

45 Automotive Pollution

Control

3 A A A,E

46 Automotive

Maintenance

Engineering

3 A A A,E

47 Electric Vehicle 3 A A A,E

Co-operative

Education

48 Co-operative Education 6 A A, E A

หมวดวิชาเลือกเสรี 49 Free Elective Subject 6 A A, E

Remarks:    R  =     Remembering/Understanding

A  =      Applying/Analyzing

E  =      Evaluating/Creating

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the

external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning

outcomes.
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(1.3 V.3)

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตไดกำหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) แบงออกเปน 4 กลุม คือ

▪ กลุมอาจารยและเจาหนาที่ฝายสนับสนุนทางวิชาการ

▪ กลุมนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู

▪ กลุมศิษยเกา

▪ กลุมตลาดแรงงาน

โดยนำขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากบัณฑิตที่เรียนจบจาก

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (เอกสารแนบ: AmET 1.3-1, AmET 1.3-2) เมื่อพิจารณาความสอดคลอง

ระหวางการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาและผูที่มีสวนไดสวนเสียแลว สามารถ

แบงแยกหัวขอเปน 2 หัวขอ ไดแก หัวขอทักษะทั่วไป และ ทักษะเฉพาะทาง ดังตารางที่ 1.3-1

ตารางที่ 1.3-1 ความสอดคลองระหวาง ELO TQF และทักษะของผูเรียน

ELO Stakeholder/ TQF 5 ดาน Generic subject Specific subject

1 Academics staffs & Students (TQF 2) P

2 Academics staffs & Students (TQF 2) P

3 Labor market (TQF 3) P

4 Alumni, Student and Labor market (TQF 4 & 5) P

5 Support staff, Alumni and Labor market (TQF 1) P

(10.6 V.3)

ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร โดยเฉพาะ ตลาดแรงงาน มีสวนรวมสำคัญในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตรของภาควิชา โดยหลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบัณฑิตซึ่งสะทอนถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังในดาน

ตาง ๆ ของผูเรียน ขอมูลปอนกลับสวนใหญของหลักสูตรไดรับมาจากผูมีสวนไดสวนเสียแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจ

ตอบัณฑิตใหม และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยหลักสูตรไดประเมินผลในภาพรวมจาก

ผลการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้

1. ผลความตองการและความพึงพอใจสำหรับผูมีสวนไดสวนเสียจากผูสำเร็จการศึกษาประจำทุกป

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

https://drive.google.com/file/d/18ImyJ5f-I6_JMqD-33EbIqxrBF_2IgVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ImyJ5f-I6_JMqD-33EbIqxrBF_2IgVR/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ผลการวิเคราะหแบบประเมินจากผูใชบัณฑิตประจำทุกป

3. อัตราการไดงานทำของบัณฑิตประจำทุกป

4. ผลการประชุมภาควิชาและสัมมนาตาง ๆ ประจำทุกป

5. ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตประจำทุก 5 ป

นอกจากนี้หลักสูตรยังไดจัดใหมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตรอีกหลากหลายชอง

ทางผานโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับขอมูลปอนกับจากผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร เชน เว็บ

ไซตของภาควิชา ยิ่งไปกวานั้น หลักสูตรยังสงอาจารยไปเขารวมการสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวของกับดานยานยนตอยูเปน

ประจำทุกป ทำใหไดแลกเปลี่ยนความรูและรับฟงความตองการและความพึงพอใจสำหรับผูมีสวนไดสวนเสียอีกทางหนึ่ง

การประเมินและกลไกเพื่อใหไดความตองการขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดเสียที่จะนามาใชในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรตามรูปที่ 10.6-1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

รูปที่ 10.6-1 ระบบการประเมินและปรับปรุงกลไกขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร AmET

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the

students by the time they graduate.
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2. Programme Structure and Content

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive,

up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.

(2.1 V.3)

ขอกำหนดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได

มีการจัดทำเปนเอกสารเลมหลักสูตร (มคอ. 2) (เอกสารแนบ: AmET 2.1-1 AUN_02-1) โดยดำเนินการใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. 2558 และแนวทางกำหนดแผนการเปดหนวยงานใหม และหลักสูตร/สาขาวิชาใหม ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 เพื่ออธิบายรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

วิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดผานการรับรองหลักสูตร ดังนี้ คือ (เอกสารแนบ: AmET 2.1-2)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

▪ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ฉบับป พ.ศ. 2554

▪ เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560

▪ ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

▪ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

▪ ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

▪ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

▪ ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

▪ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

▪ ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

▪ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ในเอกสาร มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) คือ เอกสารที่อธิบายภาพรวมของ

การจัดหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทำใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถายทอดผล

การเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ
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สาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียน

วิชาอะไรบาง (เอกสารแนบ: AmET 2.1-3) เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะ

ทำใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสำเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ

ของหลักสูตรกับองคประกอบในการเรียน เพื่อนำไปสูคุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของ

หลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองไดรวมทั้ง

ผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทำงานไดเชนกัน

เอกสาร มคอ. 2 (เอกสารแนบ: AmET

2.1-1https://drive.google.com/open?id=1_jxMAxdgw0sCoxq6xTWmgoZqT4kn1iPl) ของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบดวยขอมูล 8

หมวด ซึ่งมีความครอบคลุมและเปนปจจุบัน ดังนี้ คือ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

(2.2 V.3)

เอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560) ในหมวดที่ 3 มีการอธิบายถึงเรื่องระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร (เอกสาร

แนบ: AmET 2.1-1) โดยในหัวขอโครงสรางของหลักสูตร ไดมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหนวยกิตรวม

ตลอดหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจำนวนหนวยกิต แผนการศึกษา และคำอธิบายวิชา

เปนตน นอกจากนี้ขอมูลในหมวดที่ 3 ยังเชื่อมโยงกับหมวดที่ 4 คือ ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมิน

สามารถนำเสนอเปนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้ในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับ

อาจารยผูสอน เพื่อนำไปจัดทำเปน มคอ.3 ที่มีความครอบคลุมและเปนปจจุบัน อีกทั้งในแตละรายวิชายังมีความ

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังอีกดวย (เอกสารแนบ: AmET 2.2-1) ขอกำหนดของรายวิชาในหลักสูตรจะชวย
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อธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่จะทำใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสำเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวในหลักสูตร

นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตเปนการจัดหลักสูตรในลักษณะสหกิจ

ศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงในภาคอุตสาหกรรม การกำหนดรายละเอียดรายวิชาจึงมีการ

สอดแทรกของสถานการณเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนปจจุบัน (เอกสารแนบ: : AmET 2.2-1)

(2.3 V.3)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต จัดทำโครงรางหลักสูตร เผยแพรในเว็บไซตภาค

วิชาและวิทยาลัย (http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/Profile_AmET.pdf)

รวมถึงการจัดทำเอกสารแนะนำหลักสูตรสหกิจศึกษาเผยแพรแกภาคอุตสาหกรรม (เอกสารแนบ: : AmET 2.3-1)

ตลอดจนจัดโครงการเสวนาสหกิจศึกษา ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักศึกษา เพื่อใหทราบถึงแนวปฏิบัติ

ขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ และระบุไวในหลักสูตรการจัดการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยการสอบถาม

จากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทวนสอบผลการประชาสัมพันธหลักสูตรเชนนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา และผูปกครอง

พบวาไดมีการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและนำขอมูลไป

ใชประโยชน ผานทางเว็บไซตภาควิชาและวิทยาลัย

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the

expected learning outcomes.

(3.1 V.3)

โครงสรางของหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการยานยนตนั้นไดกำหนดจากวัตถุประสงคของหลักสูตรในการปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งลาสุด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งดำเนินการเนนการปรับปรุงหลักสูตรโดย 1) ปรับปรุงกลุมวิชา

เลือกใหมีหลากหลาย มีความทันสมัย ตามหลักสูตร 2) ปรับปรุงการเลือกเรียนวิชาใหมีความยืดหยุนและทันสมัย

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตในปจจุบันที่มีความตองการการบูรณาการความรูจาก

หลากหลายสาขาวิชาและ 3) มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการทางความคิด วิเคราะห อยางเปนระบบเพื่อให

นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกลาวไปปรับใชกับการดำเนินชีวิต โดยแนวทางในการออกแบบโครงสรางและเนื้อหาของ

หลักสูตร ตลอดจนรายละเอียดของรายวิชา ไดนำเอาหลักการขางตนมาพิจารณารวมกับความตองการ (Need) จาก

ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อนำมากำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จนได
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แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ระบุไวใน มคอ.2 (เอกสารแนบ: AmET 3.1-1 หนาที่ 8) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร AUN QA Version 3.0 จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร โดย

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทำหลักสูตรและพิจารณาเนื้อหาใหมีความถูกตองและมีความทันสมัย

(เอกสารแนบ: AmET 3.1-1 ภาคผนวก ข) ดังรายละเอียดในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในภาคผนวก ค. ของมคอ. 2

(เอกสารแนบ: AmET 3.1-1 ภาคผนวก ค) ในการออกแบบโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรไดกำหนดโครงสรางและ

รายละเอียดของรายวิชาดังตอไปนี้

จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต

1. วิชาบังคับ 20  หนวยกิต

ก. กลุมวิชาภาษา 12  หนวยกิต

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร               3   หนวยกิต

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3   หนวยกิต

ง. กลุมวิชาพลศึกษา 2   หนวยกิต

2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10  หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 113 หนวยกิต

1. กลุมวิชาแกน 45  หนวยกิต

ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21  หนวยกิต

ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24  หนวยกิต

2. กลุมวิชาชีพ 68  หนวยกิต

ก. วิชาวิศวกรรมหลัก 21  หนวยกิต

ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 47  หนวยกิต

วิชาบังคับ 32  หนวยกิต

วิชาเลือกเฉพาะดาน 9   หนวยกิต

วิชาสหกิจศึกษา 6   หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หนวยกิต

โครงสรางของหลักสูตรนี้ ไดทำการเผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขอมูลตาง ๆ ไวในเวปไซดของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http://cit.kmutnb.ac.th/main/) และเวปไซดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่่องตนกำลัง

(http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/)  เพื่อตรงตามเอกสาร มคอ.2 ของหลักสูตร
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2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially

external stakeholders.

(10.1 V.3)

การมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร จะเปนกลไกสำคัญที่ทำให

หลักสูตรไดรับรูผลการดำเนินการในดานตาง ๆ ผลการดำเนินการและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียจะถูกนำมา

ใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงไดออกแบบระบบรับรูขอมูลผลประเมินการดำเนินการของหลักสูตร

ในดานตาง ๆ ตลอดจนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับในการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรอยางเปนรูปธรรมอยางสม่ำเสมอ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ไดกำหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเปนประจำ

ทุก 5 ป โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ชื่อใหม พ.ศ. 2560) เปนการปรับปรุงครั้งลาสุดที่ไดทำการปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตร พ.ศ. 2554) โดยกำหนดผู

รับผิดชอบในการดำเนินงานใหเปนไปตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ไวอยางชัดเจน นอกจากการกำหนดขั้นตอน

และวิธีการดำเนินงานแลวยังคำนึงถึงความกาวหนาทางดานวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมถึงความตองการของ

ตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต ตลอดจนสภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบัน โดยมีการรวบรวมขอมูลจากผู

มีสวนไดสวนเสียของหลักสูตรทุกกลุมซึ่งประกอบไปดวย อาจารยและฝายสนับสนุน นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และผู

ใชบัณฑิตรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในดานตาง ๆ เชน ความพรอมและ

ความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตรเพื่อเอื้อประโยชนตอการทำงาน รวมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยว

กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษารุนถัดไปที่อยากใหหลักสูตรนำไปพัฒนาเปน

ประจำทุกป ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรในคราวถัดไป โดยมีการจัดประชุมหลักสูตรภายในสาขาวิชา

การจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต (เอกสารแนบ: AmET 10.1-1) แบบสำรวจอัตราการได

งานทำ (เอกสารแนบ: AmET 10.1-2) แบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจสำหรับผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ผูสำเร็จการศึกษา การใชขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนหนึ่งใน

การรวบรวมขอมูลความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียจะนำมาใชในการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นตอไป ผลที่ไดแสดงดังตารางที่ 10.1-1

ตารางที่ 10.1-1 การนำความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร

ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการ ผลที่ได

อาจารยและฝาย

สนับสนุน

- การจัดสัมมนาภาควิชา แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการ ผลที่ได

- การสำรวจความคิดเห็น/ความ

พึงพอใจในดานตาง ๆ
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตใหไดมาตรฐานไมต่ำกวา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดม ศึกษาแหงชาติและติดตามประเมินหลักสูตร

อยางสม่ำเสมอ

2. ปรับปรุงกระบวนการดูแลนักศึกษาที่เขามาในระบบ

2.1 ภาควิชาจัดหาเครื่องมือและอุปกรณมาใชประกอบการ

เรียน การสอน การทำวิจัย รวมถึงการใชแหลง

ทรัพยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย

2.2 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทั้งในสวนของการลงทะเบียน

และในสวนของปริญญานิพนธ

3. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

วิศวกรรมยานยนตใหสอดคลองกับความตองการของ

อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.1 จัดใหมีวิขาเลือกใหเลือกเรียนตามความสนใจ

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยการพิจารณา

3.3 ปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ป

4. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูประกอบ

การในอุตสาหกรรมตาง ๆ พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหมีประสบการณจากการนำความรูทางเทคโนโลยี

วิศวกรรมยานยนตไปปฏิบัติงานจริง

นักศึกษาปจจุบัน - การประเมินการเรียนการ

สอน

- การสำรวจความคิดเห็น/

ความพึงพอใจในดานตาง ๆ

ศิษยเกา - สำรวจความคิดเห็นและการ

ไดงานทำของบัณฑิตชวงที่

กลับมารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรทุกป

- สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาของ

หลักสูตร

ผูใชบัณฑิต - แบบสอบถามความตองการ

และความพึงพอใจสำหรับผูมี

สวนไดสวนเสียจากผูสำเร็จ

การศึกษา

- แบบประเมินจากผูใชบัณฑิต

ผูทรงคุณวุฒิดาน

ยานยนต

- แบบรายงานการแกไขราย

ละเอียดของหลักสูตรตาม

ขอคิดเห็นของ ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

นอกจากนี้หลักสูตรยังไดมีการดำเนินการสรางระบบปอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสียสวนอื่น ๆ ของหลักสูตรขึ้นมาดวย

เชน

▪ ระบบขอมูลปอนกลับจากผูเรียน คือ หลักสูตรไดมีการจัดทำแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุก 

รายวิชาของหลักสูตรโดยผูเรียนผานระบบการประเมินผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) ผลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุก 

รายวิชาของหลักสูตรโดยผูเรียน พบวา อาจารยในหลักสูตรทุกทานมีผลการประเมินการเรียนการสอนผานตาม 

เกณฑของมหาวิทยาลัย

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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▪ ระบบขอมูลปอนกลับจากอาจารยและบุคลากร คือ เมื่อสิ้นสุดในแตละภาคการศึกษา รายงาน มคอ. 5 ของ

แตละรายวิชาในหลักสูตรจะถูกดำเนินการสงไปที่ภาควิชา ซึ่งในรายงาน มคอ. 5 นั้น อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาจะทำการรายงานผลสะทอนกลับ ความคิดเห็น ปญหา และการอภิปรายผลที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอน และแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอนในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการและ

ประกันคุณภาพของภาควิชาจะดำเนินการสังเกต ควบคุม และเก็บรวบรวมผลสะทอนกลับดังกลาว ซึ่งสามารถ

นำมาใชในการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรตอไป

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is

shown to be clear.

(3.2 V.3)

รายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรเนนจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ วัตถุประสงคของหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง

โดยไดกำหนดไวในเอกสาร มคอ.2 ของหลักสูตร และในรายวิชาแตละรายวิชาไดนำวัตถุประสงคของหลักสูตรและผล

การเรียนที่คาดหวังลงสูการจัดการเรียนการสอน เพื่อกำหนดวิธีการเรียนการสอนลงในเอกสาร มคอ.3 ของแตละ

รายวิชาของหลักสูตร ซึ่งไดกำหนดไวในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ของเอกสาร มคอ.

2 ครบทั้ง 5 ดานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3.2-2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

ตารางที่ 3.2-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ

ตารางที่ 3.2-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3.2-3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3.2-4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3.2-5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เมื่อมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4 ปงบประมาณ 2559                 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

ตารางที่ 3.2-5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เพื่อเปนแนวปฏิบัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต กำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ไว อยางชัดเจนในเลมหลักสูตร ป 2560 ตามวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้

1. สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูก

ตอง

2. มีความเขาใจและมีทักษะการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย

และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

3. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงาน

ทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

4. มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน ผานการสหกิจศึกษาและ

โครงงานปริญญานิพนธและนำไปสูการพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

ไทย

5. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการเปนวิศวกร มีความใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน ยานยนต

อยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เพื่อใหการดำเนินการเรียนการสอนเปนไปตาม ELO ที่ไดจัดทำขึ้นใหม หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตจึงได

กำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อลงสูรายวิชาเพื่อใหการกำหนดวิธีการเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

ตารางที่ 3.2-6 การกระจายผลการเรียนรูที่คาดหวังสูรายวิชา



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3.2-7 การกระจายผลการเรียนรูที่คาดหวังสูรายวิชา (ตอ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced

(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated

(3.3 V.3)

ภาควิชาไดดำเนินการจัดลำดับการเรียนการสอนของแตละรายวิชาเพื่อความตอเนื่องของรายวิชาทักษะทั่วไป และ

ทักษะเฉพาะทางอยางชัดเจน เพื่อการบรรลุตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในแผนภูมิแสดงความตอเนื่องการของการศึกษา

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (เอกสารแนบ: AmET 3.3-1) อีกทั้งยังมี

การบูรณาการความรู ระหวางวิชาบังคับ วิชาเลือกเฉพาะ และวิชาเลือกทั่วไป เพื่อนำองคความรูที่ไดไปใชในการเรียน

บางรายวิชา เชน ยานยนตไฟฟา ดังจะเห็นไดวา หลักสูตรมีการเรียนทั้งในกลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร

วิศวกรรมศาสตร และกลุมวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรไดปรับเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ สงผลใหนักศึกษาสามารถนำความรูไป

ปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดียิ่ง

หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในเกณฑมาตรฐาน สกอ. โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุดเมื่อป พ.

ศ. 2560 และเพื่อใหหลักสูตรมีความถูกตองและทันสมัย ไดมีคำสั่งแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเพื่อพัฒนาและจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ดังเอกสาร

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนืออนุมัติหลักสูตรเมื่อ

วันที่ 26 ก.ค. 2560 (เอกสารแนบ: AmET 3.3-2)

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor

specialisations.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

https://drive.google.com/file/d/1NqBb9FNNYiOvwSy_9Bc3MtuL1zh8tLAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YndzJdLf-GKIy_snb-JV-0FmPjIYGXmE/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(New)

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an

established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

(3.3 V.3 = 2.5 V.4)

ภาควิชาไดดำเนินการจัดลำดับการเรียนการสอนของแตละรายวิชาเพื่อความตอเนื่องของรายวิชาทักษะทั่วไป และ

ทักษะเฉพาะทางอยางชัดเจน เพื่อการบรรลุตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในแผนภูมิแสดงความตอเนื่องการของการศึกษา

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (เอกสารแนบ: AmET 3.3-1) อีกทั้งยังมี

การบูรณาการความรู ระหวางวิชาบังคับ วิชาเลือกเฉพาะ และวิชาเลือกทั่วไป เพื่อนำองคความรูที่ไดไปใชในการเรียน

บางรายวิชา เชน ยานยนตไฟฟา ดังจะเห็นไดวา หลักสูตรมีการเรียนทั้งในกลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร

วิศวกรรมศาสตร และกลุมวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรไดปรับเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ สงผลใหนักศึกษาสามารถนำความรูไป

ปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดียิ่ง

หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในเกณฑมาตรฐาน สกอ. โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุดเมื่อป พ.

ศ. 2560 และเพื่อใหหลักสูตรมีความถูกตองและทันสมัย ไดมีคำสั่งแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเพื่อพัฒนาและจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ดังเอกสาร

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนืออนุมัติหลักสูตรเมื่อ

วันที่ 26 ก.ค. 2560 (เอกสารแนบ: AmET 3.3-2)

(10.2 V.3)

กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรจะดำเนินการในระยะเวลาทุก 5 ปการศึกษา โดยใชขอมูลความตองการ

และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เก็บรวบรวมไดตามขอ 10.1 มาวิเคราะหและสังเคราะหโดยคณะทำงาน

และจัดทำขอเสนอเพื่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในเบื้องตนใหคณาจารยในภาควิชาพิจารณาทบทวน จากนั้น

จะมีการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสนอคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร สภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามลำดับ เมื่อไดรับอนุมัติแลวไดดำเนินการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร โดยในระหวางการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษา จะจัดใหมีการสอบทั้งสอบกลางภาค

สอบปลายภาค และการใหคะแนนนักศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งใหนักศึกษาประเมินการสอนดวยเปนประจำทุก

ภาคการศึกษา ซึ่งขอมูลในแตละสวนดังกลาวจะนำไปพิจารณารวมกับขอมูลความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมี
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สวนไดเสียกลุมอื่น ๆ ผลลัพธที่ไดจากการทำวิจัย รวมทั้งผลการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

และการบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อใชออกแบบและสูตรใหดีขึ้นและเหมาะสม สามารถตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานไดตอไป (เอกสารแนบ: AmET 10.2-1) ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูปที่

10.2-1

รูปที่ 10.2-1 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร AmET

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Teaching and Learning Approach

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.

(4.1 V.3)

หลักสูตรไดมีปรัชญาการเรียนการสอนโดยยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/ภาควิชาฯ ซึ่งไดมีการสื่อสาร

ปรัชญาเหลานี้ไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทางเว็บไซต ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตารางที่ 4.1-1 การสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

ระดับ (Level)/การสื่อสาร (Communication) ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัย

(https://www.kmutnb.ac.th/about/philosophy.aspx)

พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(http://cit.kmutnb.ac.th/main/อัตลักษณ)

ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

(http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/?page_id=9)

ผลิตวิศวกรผูสรางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลังเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชา เพื่อผลิตวิศวกรยานยนตที่มีความรูความสามารถ มีทักษะ

การทำงานจริงและสามารถทำงานเปนทีม มีความ

รับผิดชอบและจริยธรรมอันเปนการตอบสนองความ

ตองการจากภาคสวนอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ

และตางประเทศ

จากปรัชญาของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/ภาควิชาฯ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตจึงไดมีการเรียนการสอนที่

เนนในทางดานการลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตรคือ “เพื่อผลิตวิศวกรยานยนตที่มีความรูความ

สามารถ มีทักษะการทำงานจริงและสามารถทำงานเปนทีม มีความรับผิดชอบและจริยธรรมอันเปนการตอบสนอง

ความตองการจากภาคสวนอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและตางประเทศ” โดยการเรียนการสอนนั้นจะเนนใหผู

เรียนมีความรูเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ในอุตสาหกรรมไดจริง โดยปรัชญาการเรียน

การสอนนี้ไดระบุไวในเลม มคอ.2 (เอกสารแนบ: AmET 4.1-1) และไดมีการเผยแพรในรูปแบบ Program Profile ผาน

เว็บไซต http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/Profile_AmET.pdf เพื่อที่

จะถายทอดไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย (ไดแก อาจารยนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตรในการจัดทำหลักสูตรไดมีการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใน

หลักสูตรทั้งหมด 149 หนวยกิต (เอกสารแนบ : AmET 4.1-1 หนา 12-17) โดยแบงเปน

▪ หมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต คิดเปนรอยละ 20

▪ หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน 45 หนวยกิต คิดเปนรอยละ 30

▪ หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ 68 หนวยกิต (โดยมีวิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต) คิดเปนรอยละ 46

▪ หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต คิดเปนรอยละ 4

โดยหมวดวิชาเฉพาะทั้งหมด 113 หนวยกิต (รอยละ 76) เปนวิชาที่มีการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูเฉพาะทาง

ดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ซึ่งมีทั้งรายวิชาที่เปนทฤษฎี ในการออกแบบยานยนต และรายวิชาที่เนนในทางดาน

ปฏิบัติที่มีการฝกปฏิบัติงานจริงกับชิ้นสวนและระบบตาง ๆของยานยนต มีรายวิชาโครงงานที่ฝกใหผูเรียนเลือกหัวขอ

วางแผนการทำงาน การนำเสนอผลการดำเนินงาน และการจัดทำรูปเลมโครงงาน รวมทั้งมีกลุมวิชาสหกิจศึกษาที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ ซึ่งการเรียนสอนรายวิชาเหลานี้เปนการจัดการเรียนการสอน

ใหเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตร

(4.2 V.3)

หลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใหประกอบดวย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดวยตน

เอง โดยแบงสัดสวนจำนวนหนวยกิตในรูปแบบดังนี้ “หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)” โดยในรายวิชา

บรรยายผูเรียนจะตองศึกษาดวยตัวเองจำนวน 2 ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชาปฏิบัติผูเรียนจะตองศึกษาดวยตัวเองจำนวน

1 ชั่วโมง/หนวยกิต

โดยในแตละรายวิชาจะมีวิธีการกระตุนการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาไดใชความรูและความสามารถเชิงวิชาการในการศึกษา

ดวยตนเอง เชน อาจารยประจำรายวิชามอบหมายการบาน หรือมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซด

สื่อการสอน e-learning หรือบทความทางวิชาการ แลวทำรายงาน และนำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม พรอมทั้งรวมกันอภิปรายผลจากการรายงานหนาชั้นเรียน เปนตน โดยทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน

หลักสูตรสามารถตอบ ELO ของหลักสูตรได (ดังแสดงในตารางที่ 2.5 แสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผล

การเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาผูสอนทุก

คนจะตองมีการจัดทำรายละเอียดของ รายวิชา (มคอ.3) (เอกสารแนบ: AmET 4.2-1, AmET 4.2-2) ซึ่งแสดงขอมูล

ทั่วไปของรายวิชา จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา การดำเนินการเรียนการสอน การพัฒนาผลการเรียนรูใน

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง (ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ) แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria
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ปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ซึ่งในแตละรายวิชาจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกันเพื่อที่จะตอบสนอง

ELO ของหลักสูตร โดย มคอ.3 จะมีการปรับปรุงโดยผูสอนในทุกภาคการศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชาสอดคลองกับ ELO ของหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนมีการนำขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับผูสอนและ

รายวิชาที่เรียน ซึ่งไดมาจากโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน หรือการสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู

เรียนในหองเรียน และขอมูลระบบประเมินผูสอน และประเมินรายวิชา ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดใน

แตละภาคการศึกษา (https://grade.icit.kmutnb.ac.th)

นอกจากนั้นหลักสูตรยังออกแบบใหมีความยืดหยุนแกผูเรียน โดยในกลุมวิชาชีพไดจัดรายวิชาวิศวกรรมหลักและวิชาชีพ

เฉพาะทางซึ่งมีความจำเปนตอการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมยานยนตใหผูเรียนทุกคนตองเรียน

อยางไรก็ตามไดมีการจัดรายวิชาชีพเลือกเฉพาะดานใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่ตัวเองสนใจ

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly

in the learning process.

(4.2 V.3)

หลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใหประกอบดวย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดวยตน

เอง โดยแบงสัดสวนจำนวนหนวยกิตในรูปแบบดังนี้ “หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)” โดยในรายวิชา

บรรยายผูเรียนจะตองศึกษาดวยตัวเองจำนวน 2 ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชาปฏิบัติผูเรียนจะตองศึกษาดวยตัวเองจำนวน

1 ชั่วโมง/หนวยกิต

โดยในแตละรายวิชาจะมีวิธีการกระตุนการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาไดใชความรูและความสามารถเชิงวิชาการในการศึกษา

ดวยตนเอง เชน อาจารยประจำรายวิชามอบหมายการบาน หรือมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซด

สื่อการสอน e-learning หรือบทความทางวิชาการ แลวทำรายงาน และนำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม พรอมทั้งรวมกันอภิปรายผลจากการรายงานหนาชั้นเรียน เปนตน โดยทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน

หลักสูตรสามารถตอบ ELO ของหลักสูตรได (ดังแสดงในตารางที่ 2.5 แสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผล

การเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาผูสอนทุก

คนจะตองมีการจัดทำรายละเอียดของ รายวิชา (มคอ.3) (เอกสารแนบ: AmET 4.2-1, AmET 4.2-2) ซึ่งแสดงขอมูล

ทั่วไปของรายวิชา จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา การดำเนินการเรียนการสอน การพัฒนาผลการเรียนรูใน

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง (ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศ) แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ซึ่งในแตละรายวิชาจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกันเพื่อที่จะตอบสนอง

ELO ของหลักสูตร โดย มคอ.3 จะมีการปรับปรุงโดยผูสอนในทุกภาคการศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชาสอดคลองกับ ELO ของหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนมีการนำขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับผูสอนและ

รายวิชาที่เรียน ซึ่งไดมาจากโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน หรือการสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู

เรียนในหองเรียน และขอมูลระบบประเมินผูสอน และประเมินรายวิชา ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดใน

แตละภาคการศึกษา (https://grade.icit.kmutnb.ac.th)

นอกจากนั้นหลักสูตรยังออกแบบใหมีความยืดหยุนแกผูเรียน โดยในกลุมวิชาชีพไดจัดรายวิชาวิศวกรรมหลักและวิชาชีพ

เฉพาะทางซึ่งมีความจำเปนตอการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมยานยนตใหผูเรียนทุกคนตองเรียน

อยางไรก็ตามไดมีการจัดรายวิชาชีพเลือกเฉพาะดานใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่ตัวเองสนใจ

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.

(4.2 V.3)

หลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใหประกอบดวย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดวยตน

เอง โดยแบงสัดสวนจำนวนหนวยกิตในรูปแบบดังนี้ “หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)” โดยในรายวิชา

บรรยายผูเรียนจะตองศึกษาดวยตัวเองจำนวน 2 ชั่วโมง/หนวยกิต รายวิชาปฏิบัติผูเรียนจะตองศึกษาดวยตัวเองจำนวน

1 ชั่วโมง/หนวยกิต

โดยในแตละรายวิชาจะมีวิธีการกระตุนการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาไดใชความรูและความสามารถเชิงวิชาการในการศึกษา

ดวยตนเอง เชน อาจารยประจำรายวิชามอบหมายการบาน หรือมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซด

สื่อการสอน e-learning หรือบทความทางวิชาการ แลวทำรายงาน และนำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม พรอมทั้งรวมกันอภิปรายผลจากการรายงานหนาชั้นเรียน เปนตน โดยทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน

หลักสูตรสามารถตอบ ELO ของหลักสูตรได (ดังแสดงในตารางที่ 2.5 แสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผล

การเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาผูสอนทุก

คนจะตองมีการจัดทำรายละเอียดของ รายวิชา (มคอ.3) (เอกสารแนบ: AmET 4.2-1, AmET 4.2-2) ซึ่งแสดงขอมูล

ทั่วไปของรายวิชา จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา การดำเนินการเรียนการสอน การพัฒนาผลการเรียนรูใน

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง (ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ) แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและ
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ปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ซึ่งในแตละรายวิชาจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกันเพื่อที่จะตอบสนอง

ELO ของหลักสูตร โดย มคอ.3 จะมีการปรับปรุงโดยผูสอนในทุกภาคการศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชาสอดคลองกับ ELO ของหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนมีการนำขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับผูสอนและ

รายวิชาที่เรียน ซึ่งไดมาจากโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน หรือการสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู

เรียนในหองเรียน และขอมูลระบบประเมินผูสอน และประเมินรายวิชา ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดใน

แตละภาคการศึกษา (https://grade.icit.kmutnb.ac.th)

นอกจากนั้นหลักสูตรยังออกแบบใหมีความยืดหยุนแกผูเรียน โดยในกลุมวิชาชีพไดจัดรายวิชาวิศวกรรมหลักและวิชาชีพ

เฉพาะทางซึ่งมีความจำเปนตอการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมยานยนตใหผูเรียนทุกคนตองเรียน

อยางไรก็ตามไดมีการจัดรายวิชาชีพเลือกเฉพาะดานใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่ตัวเองสนใจ

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn,

and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g. commitment to critical

inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and

practices).

(4.3 V.3)

หลักสูตรไดวางแผนเพื่อกำหนดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) หลังจากกำหนดผลการเรียนรูที่คาด

หวังขึ้นในการสัมมนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก คือ ทักษะการสืบคนขอมูล ทักษะการแกปญหา ทักษะการ

สื่อสารและการเขาสังคม ซึ่งหลักสูตรไดจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดังนี้

▪ การเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 และโครงงานพิเศษ 2 ซึ่งเปนการฝกใหผูเรียนไดทำการเตรียม

รายงานโครงรางที่แสดงถึงวัตถุประสงค สืบคนขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ นำเสนอแนวความคิด วิธีการศึกษา

แผนการทำงาน และวางแผนงบประมาณรายจายของโครงงาน และการนำเสนอเปนโครงรางปริญญานิพนธ

แลวดำเนินงานตามโครงงานตามหลักวิศวกรรม เพื่อใหเกิดแนวคิดในการพัฒนา คนควา และแกปญหาทาง

วิศวกรรม พรอมทั้งสามารถนำเสนอในรูปแบบของปริญญานิพนธตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

อยางเครงครัด โดยมีจำนวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน ซึ่งผูเรียนจะไดนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการ

วางแผนและปฏิบัติงานจริง หลังสำเร็จการศึกษา ความรูที่ไดหลังจากการทำโครงงานสำเร็จ

▪ การเรียนการสอนในกลุมวิชาสหกิจศึกษาซึ่งผูเรียนไดมีการออกไปปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถาน

ประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 540 ชั่วโมง เพื่อบูรณาการความรูที่

ไดจากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆ รวมทั้งมีการเขียน

รายงาน การนำเสนอ การจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การฝกทักษะองคความรูดานคุณธรรม
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และจริยธรรมในวิชาชีพ และฝกการเขาสังคมเพื่อปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมของ

บัณฑิตใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทำงานไดทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยไดกำหนดใหนักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม (GPA) ไมนอยกวา 2.00 ผานการอบรมเพื่อเตรียมตัวออก

สหกิจศึกษาจำนวน 30 ชั่วโมง และตองผานความเห็นชอบจากภาควิชาฯ ถึงจะสามารถออกสหกิจศึกษาได ซึ่ง

เมื่อผูเรียนไดผานการออกสหกิจศึกษาแลวก็จะสามารถนำความรู ประสบการณที่ไดไปใชในการทำงานตอไปได

การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตประเมินไดจาก ขอมูลจากสถานประกอบการ

และ แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภาคอุตสาหกรรมและในภาคงานวิจัย ซึ่งไดถูกปอนกลับและนำไป

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในปตอไปใหดียิ่งขึ้น

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative

thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.

(New)

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure

their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

(10.3 V.3)

กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนของหลักสูตรไดรับการทบทวนและประเมินผลอยางตอเนื่องตาม

วงจร PDCA (Deming Cycle) โดยสามารถจำแนกไดดังนี้

1) กระบวนการเรียนการสอน

กอนเปดเรียนในแตละภาคการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรวมสอนทุกทานไดจัดทำรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องจุดหมายและวัตถุประสงคในแตละรายวิชา รวมถึงสวนประกอบของรายวิชา

การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

และการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของภาค

วิชา เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดังกลาวจะตองจัดการเรียนการสอนตอไป ตามที่ มคอ. 3

กำหนดไว และมีการรวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำ มคอ. 5 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคในแตละภาคการศึกษา

ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่สำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชา ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ (ประเด็นดานทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก และดาน

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การบริหารและองคกร) การประเมินรายวิชา (ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาและผลการประเมินรายวิชาโดยวิธี

อื่น) รวมทั้งแผนการปรับปรุง เสนอภาควิชาเพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูล และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะใชเปนขอมูล

ในการจัดทำ มคอ. 3 เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นในครั้งตอไป

2) กระบวนการประเมินผลผูเรียน

อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรวมสอนทุกทานไดกำหนดแผนการประเมินผลการเรียนรูในหมวดที่ 5 ของ มคอ.

3 ซึ่งการประเมินดังกลาว ประกอบดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบยอย การ

เขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การมีสวนรวมอภิปรายหรือเสนอความเห็น เปนตน จากนั้นไดจัดการประเมิน

ผลการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ โดยในสวนของการสอบกลางภาคและปลายภาค อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดออก

ขอสอบและเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาพิจารณาเห็นชอบ เมื่ออาจารยผู

รับผิดชอบรายวิชาไดประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาแลว ไดใหคะแนนนักศึกษาตามเกณฑที่กำหนดผานระบบสงเก

รดออนไลนของมหาวิทยาลัยแลวจัดพิมพเอกสารผลคะแนนดังกลาวเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา หากที่ประชุมเห็น

ชอบคณะกรรมการฯ จะแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทราบเพื่อยืนยันการสงผล (Submit) ในระบบสงเกรดออน

ไลนตอไป แตหากไมเห็นชอบจะแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทบทวนการใหคะแนนใหมแลวเสนอคณะกรรมการ

ฯ พิจารณาจนกวาจะเห็นชอบ จึงจะยืนยันการสงผลในระบบได ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากนั้น

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของไดรวบรวมปญหาอุปสรรคของการดำเนินการใน

แตละขั้นตอนที่กลาวมาทั้งหมด แลวกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังดังกลาวให

ดียิ่งขึ้นในภาคการศึกษาตอไป
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4. Student Assessment

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be

constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and

learning objectives.

(5.1 V.3)

การประเมินผลนักศึกษาเริ่มตนตั้งแต การคัดเลือกนักศึกษาแรกเขาสูหลักสูตร เนื่องจากภาควิชาฯ ตองการใหนักศึกษา

ที่จบหลักสูตรสอดคลองตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดกำหนดเอาไว ดังนั้นภาควิชาฯ จึงกำหนดรับเฉพาะ นักศึกษา

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ

เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นที่เทียบเทาตามกำหนดใน มคอ.2 เทานั้น และ มีการคัดเลือกโควตาเรียนดี และความ

สามารถพิเศษ เพื่อมาสอบสัมภาษณกอนเขาเรียน สำหรับโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ มีการรับเขามา คิดเปน

รอยละ 40 จากจำนวนนักศึกษาแรกเขาทั้งหมด

ในสวนของการประเมินผลระหวางการศึกษา อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะมีการกำหนดแผนการประเมินผลการ

เรียนรู กิจกรรมการประเมิน กำหนดการประเมิน และสัดสวนของการประเมินผลของรายวิชานั้น ๆ ไวใน มคอ.3 หมวด

ที่ 5 (เอกสารแนบ: มคอ.3) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายวิธี เชน มีการสอบยอย สอบขอเขียน การนำเสนอ

หนาชั้นเรียน การทำรายงาน ในแตละสวนของเนื้อหา โดยขึ้นอยูกับบริบทของรายวิชานั้น ๆ เชน รายวิชาทฤษฎีอาจจะ

เนนในการประเมินในรูปแบบการสอบขอเขียน เปนตน ทั้งนี้เพื่อความงายตอการทำการประเมินความสามารถตาง ๆ ที่

นักศึกษาควรไดรับตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง และผลการเรียนรูระดับรายวิชาที่ไดระบุไว สำหรับนักศึกษาปสุดทาย

ของหลักสูตรจะถูกจัดเปนกลุมยอย กลุมละ 2-3 คน ในวิชาโครงงานพิเศษ ซึ่งนักศึกษาตองทำการบูรณาการความรูที่ได

เรียนมาทั้งหมดในหลักสูตร รวมทั้งความสามารถในการนำเสนอ การทำงานเปนทีม การสืบคนขอมูลเปนตน อาจารยที่

ปรึกษา และกรรมการทำการประเมินนักศึกษา ตามกรอบที่ไดระบุไวในผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งนักศึกษาจำเปนเปน

ตองผานการประเมินความรูนี้ในระหวางการสอบปองกัน ในกรณีที่ไมผานสำหรับนักศึกษาบางกลุม นักศึกษาอาจตอง

ทำการซอม หรือลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพกอนทำการสอบใหมอีกครั้งในชวงการสอบถัดไป และการประเมินผูเรียน

กอนสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาไดจะผานการประเมินและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสำเร็จ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คือ ตองศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัย

กำหนดไวในหลักสูตร โดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated

to students, and applied consistently.
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(5.2 V.3)

นักศึกษาที่เขาศึกษาเปนนักศึกษาใหมทุกคนจะไดรับคูมือนักศึกษาที่ถูกจัดทำขึ้นโดยกองบริการการศึกษา

(http://acdserv.kmutnb.ac.th) ซึ่งภายในเลมมีขอมูลที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูล รายละเอียด และความ

หมายสัญลักษณของการประเมินผลการศึกษาได ระบบการประเมินผลการศึกษาโดยภาพรวมสามารถสรุปในดังตาราง

ที่ 5.1-1

ตารางที่ 5.1-1 ระบบการประเมินผลการศึกษา

สัญลักษณ แตม ความหมาย

A 4.0 ดีเลิศ (Excellent)

B+ 3.5 ดีมาก (Very Good)

B 3.0 ดี (Good)

C+ 2.5 คอนขางดี (Above Average)

C 2.0 พอใช (Average)

D+ 1.5 เกือบพอใช (Below Average)

D 1.0 ออน (Poor)

F 0 ตก (Failure)

Fa - ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมีสิทธิสอบ (Failed, Insufficient Attendance)

Fe - ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failed, Absent from Examination)

Ip - การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress)

I - ไมสมบูรณ (Incomplete)

S - พอใจ (Satisfactory)

U - ไมพอใจ (Unsatisfactory)

W - ขอถอนวิชาเรียนหลังกำหนด (Withdrawal)

นอกจากนี้ในคาบเรียนแรกของแตละรายวิชา อาจารยผูสอนจะทำการแนะนำ เกณฑการประเมินผลและชวงคะแนนใน

การวัดผลการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาทราบกอนเขาสูเนื้อหาในรายวิชา ทำใหนักศึกษารับรู มขนของการ

ประเมินผลการศึกษาของรายวิชานั้นๆ และสามารถปรับวิธีการเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม เกณฑการประเมินผล 

ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปนแบบอิงเกณฑตามระดับชวงคะแนนซึ่งอาจารยผูสอนประจำวิชาเปนผูกำหนดชวงคะแนน 

และเปนผูกำหนดคะแนนเก็บตางๆในสวนของคะแนนเก็บนั้นอาจารยผูสอนจะทำการชี้แจงใหนักศึกษาฟงในคาบเรียน 

แรกเชนกันรวมทั้งทำการกรอกเขาระบบตัดเกรดออนไลนของทางมหาวิทยาลัยอีกดวย                               

(https://grade.icit.kmunb.ac.th/home.aspx) เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลของทางมหาวิทยาลัย
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(5.5 V.3)

ในกรณีที่ผูเรียนเกิดการสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินผล ผูเรียนจะสามารถทำการอุทธรณผลการศึกษาได โดยการเขียน

ใบคำรองขอดูคะแนนที่สำนักงานภาควิชาฯ โดยใบคำรองจะตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขา

และหัวหนาภาควิชาฯ จากนั้นหัวหนาภาควิชาฯ จะติดตอใหผูสอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด และชี้แจงการให

คะแนนแกผูเรียน ซึ่งภาควิชาฯ ไดมีการติดประกาศขั้นตอนการยื่นใบคำรองดังกลาวนี้ไวที่หนาหองสำนักงานฯ ธุรการ

ภาควิชาฯ โดยที่ผูเรียนไดมีการรับรูถึงระบบการยื่นใบคำรองดังกลาวนี้ (เอกสารแนบ: AmET 5.5-1)

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree

completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

(New)
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4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and

regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.

(5.3 V.3)

วิธีการประเมินในแตละรายวิชามีความแตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชานั้นๆ เชน วิชาทฤษฎี 

จะใชการประเมินผลจากการบาน งานที่ไดรับมอบหมายระหวางภาคการศึกษา การสอบยอย การสอบกลางภาค และ 

การสอบปลายภาคซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.2-1 ซึ่งรายละเอียดตางๆ และระดับคะแนนในการตัดเกรด นักศึกษา

จะไดรับการแจงใหทราบในคาบแรกของการเรียนของทุกวิชาโดยอาจารยผูสอนประจำวิชานั้นๆ

ตารางที่ 5.2-1 รายละเอียดการเก็บคะแนนการสอบ

ประเภทวิชา เขาเรียน

แบบฝกหัด/

รายงาน สอบยอย/สอบ

ปฏิบัติ

สอบกลางภาค/

สอบกาวหนา

สอบปลายภาค/

สอบปองกัน หมายเหตุ

ทฤษฎี ● ● ● ● ●

ทฤษฎี+ปฏิบัติ ● ● ● ● ●

โครงงานพิเศษ ● ● อาจารยที่

ปรึกษาติดตาม

ความคืบ

หนาเปนระยะๆ

ตัวอยาง เกณฑคะแนนวิชา 030213325 Automotive Electronics and Computerization

▪ คะแนนสอบกลางภาค30คะแนน

▪ คะแนนปฏิบัติรายบุคคล10คะแนน

▪ คะแนนสอบปลายภาค30คะแนน

▪ คะแนนการเขาเรียนและการมีสวนรวมในหองเรียน10คะแนน

▪ คะแนนรายงานกลุม20คะแนน

รวม100 คะแนน
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4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected

learning outcomes of the programme and its courses.

(5.1 V.3 = 4.1 V.4)

การประเมินผลนักศึกษาเริ่มตนตั้งแต การคัดเลือกนักศึกษาแรกเขาสูหลักสูตร เนื่องจากภาควิชาฯ ตองการใหนักศึกษา

ที่จบหลักสูตรสอดคลองตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดกำหนดเอาไว ดังนั้นภาควิชาฯ จึงกำหนดรับเฉพาะ นักศึกษา

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ

เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นที่เทียบเทาตามกำหนดใน มคอ.2 เทานั้น และ มีการคัดเลือกโควตาเรียนดี และความ

สามารถพิเศษ เพื่อมาสอบสัมภาษณกอนเขาเรียน สำหรับโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ มีการรับเขามา คิดเปน

รอยละ 40 จากจำนวนนักศึกษาแรกเขาทั้งหมด

ในสวนของการประเมินผลระหวางการศึกษา อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะมีการกำหนดแผนการประเมินผลการ

เรียนรู กิจกรรมการประเมิน กำหนดการประเมิน และสัดสวนของการประเมินผลของรายวิชานั้น ๆ ไวใน มคอ.3 หมวด

ที่ 5 (เอกสารแนบ: มคอ.3) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายวิธี เชน มีการสอบยอย สอบขอเขียน การนำเสนอ

หนาชั้นเรียน การทำรายงาน ในแตละสวนของเนื้อหา โดยขึ้นอยูกับบริบทของรายวิชานั้น ๆ เชน รายวิชาทฤษฎีอาจจะ

เนนในการประเมินในรูปแบบการสอบขอเขียน เปนตน ทั้งนี้เพื่อความงายตอการทำการประเมินความสามารถตาง ๆ ที่

นักศึกษาควรไดรับตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง และผลการเรียนรูระดับรายวิชาที่ไดระบุไว สำหรับนักศึกษาปสุดทาย

ของหลักสูตรจะถูกจัดเปนกลุมยอย กลุมละ 2-3 คน ในวิชาโครงงานพิเศษ ซึ่งนักศึกษาตองทำการบูรณาการความรูที่ได

เรียนมาทั้งหมดในหลักสูตร รวมทั้งความสามารถในการนำเสนอ การทำงานเปนทีม การสืบคนขอมูลเปนตน อาจารยที่

ปรึกษา และกรรมการทำการประเมินนักศึกษา ตามกรอบที่ไดระบุไวในผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งนักศึกษาจำเปนเปน

ตองผานการประเมินความรูนี้ในระหวางการสอบปองกัน ในกรณีที่ไมผานสำหรับนักศึกษาบางกลุม นักศึกษาอาจตอง

ทำการซอม หรือลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพกอนทำการสอบใหมอีกครั้งในชวงการสอบถัดไป และการประเมินผูเรียน

กอนสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาไดจะผานการประเมินและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสำเร็จ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คือ ตองศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัย

กำหนดไวในหลักสูตร โดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
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(5.4 V.3)

หลังการตรวจแบบฝกหัด รายงาน สอบยอย สอบปฏิบัติ อาจารยผูสอนจะทำการแจงผลประเมินแกนักศึกษาใหทราบใน

ชั่วโมงเรียน พรอมทั้งอธิบายขอผิดพลาดและสวนที่ควรปรับปรุงโดยรวมใหนักศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห

และการสอบกลางภาคจะทำการแจงผลประเมินแกนักศึกษาใหทราบในชั่วโมงเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห เพื่อให

นักศึกษาสามารถนำไปใชในการพัฒนาการเรียนรูไดในโอกาสตอไป การประเมินผลของขอมูลปอนกลับนั้น อาจารยผู

สอนจะทำการประเมินจาก แบบฝกหัด รายงาน สอบยอย หรือสอบปฏิบัติ ในอันดับถัดมาหลังจากที่นักศึกษาไดรับ

ขอมูลปอนกลับจากครั้งกอนแลว เพื่อวิเคราะห และดูการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของนักศึกษา

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and

improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected

learning outcomes.

(10.3 V.3 = 3.6 V.4)

กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนของหลักสูตรไดรับการทบทวนและประเมินผลอยางตอเนื่องตาม

วงจร PDCA (Deming Cycle) โดยสามารถจำแนกไดดังนี้

1) กระบวนการเรียนการสอน

กอนเปดเรียนในแตละภาคการศึกษาอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรวมสอนทุกทานไดจัดทำรายละเอียดของ 

รายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องจุดหมายและวัตถุประสงคในแตละรายวิชา รวมถึงสวนประกอบของรายวิชา 

การพฒันาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

และการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของภาค 

วิชา เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดังกลาวจะตองจัดการเรียนการสอนตอไป ตามที่ มคอ. 3 

กำหนดไวและมีการรวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำ มคอ. 5 เม่ือเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคในแตละภาคการศกึษา    

ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่สำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจดัการเรยีนการ 

สอนของรายวิชาปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ (ประเดน็ดานทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกและดาน 

การบริหารและองคกร) การประเมินรายวิชา (ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาและผลการประเมินรายวิชาโดยวิธี 

อื่น) รวมทั้งแผนการปรับปรงุ เสนอภาควิชาเพ่ือเก็บรวบรวมเปนขอมูล และอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาจะใชเปนขอมูล 

ในการจัดทํา มคอ. 3 เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นในครั้งตอไป

2) กระบวนการประเมินผลผูเรียนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรวมสอนทุกทานไดกําหนดแผนการประเมินผล

การเรียนรูในหมวดที่ 5 ของ มคอ.
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 3 ซึ่งการประเมินดังกลาว ประกอบดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบยอย       

การเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การมีสวนรวมอภิปรายหรอืเสนอความเห็น เปนตน จากนั้นไดจัดการ

ประเมิน ผลการเรียนรูในรปูแบบตาง ๆ โดยในสวนของการสอบกลางภาคและปลายภาค อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ไดออก   ขอสอบและเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาพิจารณาเห็นชอบ เมื่อ       

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาแลวไดใหคะแนนนักศึกษาตามเกณฑที่กําหนดผาน 

ระบบสงเกรดออนไลนของมหาวิทยาลัยแลวจัดพิมพเอกสารผลคะแนนดังกลาวเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาหากที่

ประชุมเห็น ชอบคณะกรรมการฯ จะแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทราบเพื่อยืนยันการสงผล (Submit) ในระบบ

สงเกรดออนไลนตอไปแตหากไมเห็นชอบจะแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทบทวนการใหคะแนนใหมแลวเสนอคณะ

กรรมการ ฯ พิจารณาจนกวาจะเหน็ชอบ จึงจะยืนยันการสงผลในระบบได ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาคณะกรรมการฯรวมทั้งผูที่เกี่ยวของไดรวบรวมปญหาอุปสรรคของการดําเนินการใน 

แตละขั้นตอนท่ีกลาวมาทั้งหมด แลวกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังดังกลาวให 

ดียิ่งขึ้นในภาคการศึกษาตอไป
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5. Academic Staff

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion,

re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality

and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.

(6.1 V.3)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดท าการสรุปผลการจัดท ําแผนการพัฒนาวิทยาลัยและแผนพัฒนาบุคลากรแผน 

พัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใตแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (เอกสารแนบ: AmET 6.1-1)

ปจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง มีอาจารยประจำของภาควิชาที่มีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ระดับปริญญาตรี 4 ป มีจำนวนทั้งหมด 16 คน (จำนวน 

อาจารยที่ลาเรียนเต็มเวลา 1 คน) ประกอบดวย อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกจำนวน 10 คน คิดเปนคารอยละของ 

อาจารยประจำของภาควิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก มีคาเทากับ รอยละ 66.67 (จากจำนวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกใน 

ภาควิชาทั้งหมด 15 คน) ทั้งนี้ยังมีอาจารยประจำภาควิชาในหลักสูตรที่กำลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและกำลัง 

จะสำเร็จการศึกษาอีกจำนวน 3 คน ซึ่งจะสงผลใหในอนาคตจะมีการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจำภาควิชาที่มีวุฒิปริญญา 

เอก โดยหลักสูตรคาดหวังวา ในอนาคตอีก 5 ปขางหนาจะมีจำนวนอาจารยประจำภาควิชาที่มีภาระงานทางวิชาการใน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ระดับปริญญาตรี 4 ป ที่มีวุฒิปริญญาเอก คิดเปน 

รอยละ 80.00 และมีจำนวนเปนรอยละ 100 ในระยะเวลาไมเกิน 10 ป นอกจากนี้แลว ภาควิชายังจะสนับสนุนให 

อาจารยประจำหลักสูตรไดมีการทำวิจัยตอไป สามารถแสดงขอมูลไดดังตารางที่   6.1-1

ตารางที่ 6.1-1 ขอมูลคณาจารยในระดับหลักสูตร

ประเภท ชาย หญิง

รวม จำนวนอาจารย

ที่มีวุฒิปริญญา

เอก

จำนวนอาจารยที่

ไมมีวุฒิปริญญา

เอกจำนวน(ราย) FTEs

ศาสตราจารย - - - - - -

รองศาสตราจารย 4 - 4 4 3 1

ผูชวยศาสตราจารย 7 2 9 9 7 2

อาจารย 3 - 3 3 - 3

รวม (ขอมูลอาจารยประจำ) 14 2 16 16 10 6
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นอกจากคณาจารยจะมีคุณวุฒิปริญญาเอกแลวสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบ

ที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวจิัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ 

อยางตอเน่ืองเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง ทางวิชา

การเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ ซึ่งทางภาควิชาฯ ก็ไดผลักดันและสงเสรมิให อาจาร

ยประจําภาควิชาดาํรงตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของคณะและมหาวิทยาลัย จากขอมูล คณาจาร

ยในระดบัหลักสูตร พบวา ในปการศึกษา 2562 มีอาจารยประจําภาควชิาที่มีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตร ที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ “ผูชวยศาสตราจารย” จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.25 และ “รองศาสตราจารย” จํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 25 ดังนั้น ภาควิชาจึงไดมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในการขอตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2560 

ไวดังตารางที่ 6.1-2

ตารางที่ 6.1-2  แผนพัฒนาบุคลากรในการขอตำแหนงทางวิชาการประจำป พ.ศ. 2560-2564

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหนงปจจุบัน
แผนพัฒนาบุคลากร

2560 2561 2562 2563 2564

1 ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล ผูชวยศาสตราจารย /

2 วาที่ รต.ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล อาจารย /

3 สารพล ฐิติพัฒนพงศ อาจารย /

4 มงคล แดงสุนทรชัย อาจารย /

5 ดร.ชัยยุทธ สัมภวะคุปต อาจารย /

6 ดร.ชลกาญจน วงศกอทรัพย ผูชวยศาสตราจารย /

ทั้งนี้ภาควิชาไดมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขึ้นทุกปเพื่อวางแผนและสงเสริมใหบุคลากรขอตําแหนงทางวิชาการ

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในป 2562 ภาควิชามีอาจารยประจําภาควชิาที่มีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรที่ดํารง ตําแหนง

ทางวิชาการ “ผูชวยศาสตราจารย” เพิ่มขึ้นอีก 1 คน และ “รองศาสตราจารย” เพิ่มขึ้น 2 คน ภาควิชาคาดวา ในปการ

ศึกษา 2563 ทางภาควิชาจะมีอาจารยประจําภาควิชาที่มีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง วิชาการ 

“ผูชวยศาสตราจารย” เพิ่มขึ้นอีก 2 คน และ “รองศาสตราจารย” เพิ่มขึ้น 2 คน ตอมาในปการศึกษา 2564 ทางภาค

วิชาจะมีอาจารยประจําภาควชิาที่มีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ“ผูชวย ศาสตราจารย” 

เพิ่มขึ้น 1 คน ดังขอมูลในตารางที่ 6.1-2

ทั้งนี้เพื่อใหภาควิชาสามารถดําเนินงานดานหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตได 

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพภาควิชาฯมีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนอาจารยทั้งหมดตนปการศึกษาจํานวน   

อาจารยลาออก/เกษียณในระหวางปการศึกษาจํานวนอาจารยเขาใหมระหวางปการศึกษา และจํานวนอาจารยทั้งหมด
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ปลายปการศึกษา โดยใชขอมูลยอนหลัง 3 ป เพื่อวิเคราะหแนวโนมของจำนวนคณาจารยในระดับหลักสูตร และการ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร ดังแสดงในตารางที่ 6.1-3

ตารางที่ 6.1-3 จำนวนการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร

ปการศึกษา

จำนวนอาจารย

ทั้งหมดตน

ปการศึกษา

จำนวนอาจารยลา

ออก/เกษียณใน

ระหวางปการศึกษา

จำนวนอาจารยเขา

ใหมระหวาง

ปการศึกษา

จำนวนอาจารย

ทั้งหมดปลาย

ปการศึกษา

หมายเหตุ

(ระบุเหตุผล)

2556 15 2 13 เกษียณ 2 คน

2557 13 1 1 13 ลาออก 1 คน, เขา

ใหม 1 คน

2558 13 - 1 14 เขาใหม 1 คน

2559 14 - 1 15 เขาใหม 1 คน

2560 15 - - 15 -

2561 15 1 - 14 อ.เสนีย เกษียณ

2562 14 0 1 15 อ.ชัยยุทธบรรจุ

2563 15 1 0 14 อ.ณัฐภัทร เกษียณ

จากขอมูลในตารางที่ 6.1-3 ของภาควิชาฯ พบวา ในปการศึกษา 2558 อาจารยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2559

คือ 1 คน อาจารยคงอยูในปการศึกษา 2560 มีจำนวนเทาเดิม ในปการศึกษา 2561 มีอาจารยลาศึกษาตอ 1 คน และ

เขาใหม 1 คน จึงมีอาจารยรวมทั้งสิ้น 15 คน และในปการศึกษา 2563 มีอาจารยรวมทั้งสิ้น 14 คน

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the

quality of education, research, and service.

(6.2 V.3)

ปจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง มีอาจารยประจำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ระดับปริญญาตรี 4 ป จำนวน 14 คน แตละคนมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตร

ทั้งหมด 40 ชั่วโมงงานตอสัปดาห ซึ่งกำหนดโดยมหาวิทยาลัย ในแตละปการศึกษา ภาควิชาฯไดมีการดำเนินการจัดทำ
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการขึ้นมา เพื่อประเมินภาระงานทางวิชาการและผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารยประจำภาควิชา (เอกสารแนบ: AmET 6.2-1)

ในการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หลักสูตรจะตองมีการบริหารจัดการในเรื่องของสัดสวนของอาจารยตอผู

เรียน เพื่อใหมีบุคลากรเพียงพอที่จะทำงานตามกิจกรรมที่กำหนดไวในหลักสูตร เมื่อทำการวิเคราะหสัดสวนของผูเรียน

ตออาจารยสามารถแสดงไดดังในตารางที่ 6.2-1

ตารางที่ 6.2-1 สัดสวนของผูเรียนตออาจารย ในชวงปการศึกษา 2556-2563

ปการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) จำนวนอาจารยประจำ (คน)
สัดสวนของผูเรียนตอ

อาจารย

2556 161 13 12.38

2557 159 13 12.23

2558 129 12 10.75

2559 144 13 11.07

2560 169 13 13.00

2561 169 13 13.00

2562 224 15 14.93

2563 328 15 21.86

จากขอมูลในตารางที่ 6.2-1 พบวา สัดสวนโดยเฉลี่ยของผูเรียนตออาจารยมีคาเทากับ 12.48 ซึ่งจะเห็นไดวาจำนวน

อาจารยประจำมีเพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผูเรียนตามเกณฑของ สกอ.

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined,

evaluated, and communicated.

(6.3 V.3)

การสรรหาบุคลากร ภาควิชาไดคำนึงถึงความรูความสามารถเชิงวิชาการใหเปนไปตามกรอบภาระหนาที่ (เอกสารแนบ:

AmET 6.3-1) อีกทั้งการกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามกรอบมาตรฐาน และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

(เอกสารแนบ: AmET 6.3-2)
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(6.4 V.3)

หลักสูตรมีการวิเคราะห SWOT ดานทรัพยากรบุคคล เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อมอบหมายและ

กำหนดงานใหเหมาะกับความรู ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญของบุคลากร (เอกสารแนบ: AmET

6.4-1) นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลากอนที่จะสิ้นสุดในแตละภาคการศึกษา หัวหนาภาควิชาจะเริ่มดำเนินการวาง

แผนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการรวมกับบุคลากรในภาควิชา เพื่อจัดตารางสอนรายบุคคล กระบวนการดัง

กลาวจะดำเนินการผานการประชุมภาควิชา/คณะกรรมการภาควิชา โดยจะมีการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการ

มอบหมายงาน รวมถึงการจัดการบริหารงานหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการของภาควิชาอยูภายใตการกำกับดูแลของ

หัวหนาภาควิชาและคณบดี โดยบุคลากรสายวิชาการถูกคาดหวังวาจะตองปฏิบัติงานดานภาระงานสอนใหเปนไปตาม

หลักจริยธรรมที่กำหนดไวในระเบียบของมหาวิทยาลัย ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการจะถูกระบุไวในเอกสารภาระ

งานที่มอบหมายใหปฏิบัติของแตละรายบุคคล (เอกสารแนบ: AmET 6.3-1) ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการจะตองรายงาน

ผลการปฏิบัติงานโดยตรงใหแกหัวหนาภาควิชาผานเอกสารแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

วิชาการ (เอกสารแนบ: AmET 6.2-1 )

นอกจากนี้ยังมีการประเมินการสอนของอาจารยที่มีการสอนในแตละวิชา โดยนักศึกษาที่เรียนในวิชานั้นๆ ซึ่งมีการ

ประเมินโดยผานระบบการสงเกรดและประเมินการสอนของอาจารยในเว็บไซต https://grade.icit.kmutnb.ac.th/ ดัง

แสดงในภาพที่ 6.4-1 ตัวอยางผลที่ไดจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแสดงดังภาพที่ 6.4-2 ซึ่งจากผลที่ไดจะใช

ในการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพทางดานการสอนของบุคลากรสายวิชาการ โดยผลการประเมินการสอนดัง

กลาวจะมีขอเสนอแนะของนักศึกษารวมอยูดวย ซึ่งผูสอนจะนำขอเสนอแนะนี้ไปใชในการปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการ

สอนตอไป เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผล เพื่อใหบรรลุ

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละรายวิชาซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร มคอ.3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

https://drive.google.com/file/d/19jwgCb5Cs_6i107wDbULVZwLuMdLzWhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19jwgCb5Cs_6i107wDbULVZwLuMdLzWhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD7kSVwcM-RbFzSC87sf57rZhVb5PvD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKz96MoZ7EKBMUFAB9zU8FyQ9A44gwSu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hSSn6HOp8D2_UB6dHL_2u3q_FY8gvNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKz96MoZ7EKBMUFAB9zU8FyQ9A44gwSu/view?usp=sharing
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/%20%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ภาพที่ 6.4-1 หนาเว็บไซตที่ใชในการประเมินการสอนอาจารย

ภาพที่ 6.4-2 ตัวอยางผลที่ไดจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษา

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate

to qualifications, experience, and aptitude.

(6.3 V.3= 5.4 V.4)

การสรรหาบุคลากร ภาควิชาไดคำนึงถึงความรูความสามารถเชิงวิชาการใหเปนไปตามกรอบภาระหนาที่ (เอกสารแนบ:

AmET 6.3-1) อีกทั้งการกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามกรอบมาตรฐาน และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

(เอกสารแนบ: AmET 6.3-2)

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system

which accounts for teaching, research, and service.

(6.3 V.3= 5.4 V.4)

การสรรหาบุคลากร ภาควิชาไดคำนึงถึงความรูความสามารถเชิงวิชาการใหเปนไปตามกรอบภาระหนาที่ (เอกสารแนบ:

AmET 6.3-1) อีกทั้งการกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามกรอบมาตรฐาน และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

(เอกสารแนบ: AmET 6.3-2)

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships,

and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their

academic freedom, are well defined and understood.

(6.3 V.3= 5.4 V.4)

การสรรหาบุคลากร ภาควิชาไดคำนึงถึงความรูความสามารถเชิงวิชาการใหเปนไปตามกรอบภาระหนาที่ (เอกสารแนบ:

AmET 6.3-1) อีกทั้งการกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามกรอบมาตรฐาน และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

(เอกสารแนบ: AmET 6.3-2)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

https://drive.google.com/file/d/1QD7kSVwcM-RbFzSC87sf57rZhVb5PvD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CXG6Rns1N52XyPyKTEf-1lYT6clXb6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD7kSVwcM-RbFzSC87sf57rZhVb5PvD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CXG6Rns1N52XyPyKTEf-1lYT6clXb6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD7kSVwcM-RbFzSC87sf57rZhVb5PvD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CXG6Rns1N52XyPyKTEf-1lYT6clXb6E/view?usp=sharing
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5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff

are systematically identified, and that appropriate training and development activities are

implemented to fulfil the identified needs.

(6.5 V.3)

ในปจจุบัน ทางภาควิชาฯ พยายามผลักดันและสงเสริมใหอาจารยประจำภาควิชามีการเผยแพรผลงานวิชาการ เพื่อ

เปนการแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนผลงานวิชาการที่อยู

ในรูปของบทความวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานา

ชาติ ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI ผลงานที่ไดรับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงาน

หรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ หรือตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว เปนตน

ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยของภาควิชา แสดงดังใน (เอกสารแนบ: AmET 6.5-1) และจำนวนผล

งานวิชาการที่อยูในรูปของบทความวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI ของอาจารย

ประจำและนักวิจัยของหลักสูตร ในป 2563 สามารถสรุปไดดังตาราง 6.5-1

ตารางที่ 6.5-1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร ในป พ.ศ. 2563

อาจารย ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร
วัน/เดือน/ป ที่

เผยแพร

คาน้ำหนักตาม

เกณฑสกอ.

รศ.ดร.กิตติ  นิลผึ้ง Nilpueng K., Asirvatham G. L.,

Dalkilic A. S., Mahian O., Ahn

H. S., Wongwises S., (2020).

“Heat transfer and fluid flow

characteristics in a plate heat

exchanger filled with copper

foam”

Heat and Mass Transfer

56: pp.3261–3271.

International

Journal

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

https://drive.google.com/file/d/1gvuonE1ULtEUKma2eB2pkj7EAz2veuO-/view?usp=sharing
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ผลจากการผลักดันและสงเสริมใหอาจารยประจำภาควิชามีการเผยแพรผลงานวิชาการ พบวา

▪ ในปพ.ศ. 2556 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 3 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 17.69 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะไดเทากับ

0.88 คะแนน

▪ ในปพ.ศ. 2557 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 5 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 33.84 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะไดเทากับ

1.69 คะแนน

▪ ในปพ.ศ. 2558 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 13 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 38.33 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะไดเทากับ

1.91 คะแนน

▪ ในป พ.ศ. 2559 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 15 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 50.77 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะได

เทากับ 2.54 คะแนน

▪ ในป พ.ศ. 2560 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 15 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 47.69 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะได

เทากับ 2.38 คะแนน

▪ ในป พ.ศ. 2561 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 15 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 47.69 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะได

เทากับ 2.38 คะแนน

▪ ในป พ.ศ. 2562 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 10 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 62.5 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะได

เทากับ 3.12 คะแนน

▪ ในป พ.ศ. 2563 มีการเผยแพรผลงานวิชาการจำนวน 11 เรื่อง โดยคิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอจำนวนอาจารยประจำ มีคาเทากับ 62.5 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 จะได

เทากับ 3.12 คะแนน (เอกสารอางอิง : AmET 6.5-2)

จำนวนบทความงานวิจัยของอาจารยประจำหลักสูตร

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria

https://drive.google.com/file/d/1AzWohywQSNsY2UxXiPa7fe5vcjxuPxtX/view?usp=sharing
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จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำหลักสูตรมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

และคาดวาในอนาคตจะสามารถผลักดันและสงเสริมใหอาจารยประจำมีการเผยแพรผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมี

เปาประสงคไววาในอนาคตจะมีการเผยแพรผลงานวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง/ป/คน

นอกจากอาจารยประจำหลักสูตรจะมีการเผยแพรผลงานวิชาการที่อยูในรูปของบทความวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI แลว คณาจารยในภาควิชายังไดรับทุนวิจัยจากทั้งหนวยงานภายในและหนวย

งานภายนอกอีกดวย

นอกเหนือจากการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยแลว ภาควิชามีการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารและพัฒนา

บุคลากรเปนประจำทุกป เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรมีความรู ความสามารถ เพียงพอ และเหมาะสมกับ

งาน และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในแผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาบุคลากร บุคลากรของภาควิชา

ไดมีสวนรวมในการกำหนดความตองการในการพัฒนาตนเองดวย โดยอาจารยประจำหลักสูตร/ประจำภาควิชาทุกคน

จะไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้งอีกดวย สามารถสรุปจำนวนอาจารยประจำที่

ไดรับการพัฒนาตามเกณฑในแตละปการศึกษาไดดังตารางที่ 6.5-2

ตารางที่ 6.5-2  จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑในแตละปการศึกษา

ป จำนวนอาจารยประจำ จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ คิดเปนรอยละ

2556 13 13 100

2557 13 13 100

2558 12 12 100

2559 13 13 100

2560 13 13 100

2561 15 15 100

2562 16 16 100

2563 15 15 100

จากตารางรายงานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารยประจำขางตนสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้

1) ในปพ.ศ. 2556 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 13 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2) ในปพ.ศ. 2557 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 13 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

3) ในปพ.ศ. 2558 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 12 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

4) ในปพ.ศ. 2559 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 13 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

5) ในปพ.ศ. 2560 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 13 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

6) ในปพ.ศ. 2561 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 15 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

7) ในปพ.ศ. 2562 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 16 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

8) ในปพ.ศ. 2563 อาจารยประจำไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 15 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนอาจารย

ประจำทั้งหมดในภาควิชาฯ

จากขอมูลขางตนจะพบวา บุคลากรของภาควิชามีสวนรวมในการกำหนดความตองการในการพัฒนาตนเอง รวมถึงภาค

วิชาฯ ไดมีการกำหนดแผนงานและนโยบายในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถดานตางๆ ใหกับ

อาจารยเปนประจำทุกป ดังนั้น อาจารยประจำจึงไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถดานตางๆ

ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิชาชีพ

เฉพาะ การเขารวมประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงาน เปนตน ซึ่งเปนไปตามความคาดหวัง

ของภาควิชาฯ คือ อาจารยประจำทุกคนตองไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition

is implemented to assess academic staff teaching and research quality.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(6.6 V.3)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ มีทุนในการสนับสนุนอาจารยในการทำวิจัย การศึกษาตอ การเผยแพรผลงานและตีพิมพ ตลอดทั้ง

เขารวมเสนอผลงานและประชุมวิชาการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำและนำเสนอบทความทาง

วิชาการและบทความวิจัย งานสงเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยใน

รูปแบบตาง ๆ ทางเว็บไซตสวนงานวิจัยของวิทยาลัย (http://research.cit.kmutnb.ac.th/) และประชาสัมพันธผาน

ทางภาควิชา (เอกสารแนบ: AmET 6.6-1)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Student Support Service

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme

are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.

(8.1 V.3)

หลักสูตรไดมีการกำหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา แผนการรับนักศึกษาและจำนวนการรับนักศึกษาไวในเลมหลักสูตร

(เอกสารแนบ: AmET 8.1-1, AmET 8.1-2) โดยผูที่จะเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปวช. หรือ

มัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาวิชาตามที่กำหนดไวใน มคอ.2 หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเทาและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ผูสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ป มีจำนวน 32 คน นับเปน 80% ในป 2561 (เอกสารแนบ: AmET 8.1-3) และ

จำนวนนักศึกษาตกคาง 14 คน นับเปน 5 % (เอกสารแนบ: AmET 8.1-4) โดยจะเห็นไดวา ตั้งแตป พ.ศ.2557 เปนตน

มาจนถึงปจจุบันจำนวนรอยละของนักศึกษาตกคางมีแนวโนมลดลง ซึ่งเปาหมายในอนาคต หลักสูตรมีเปาหมายวาจะมี

นักศึกษาตกคางจำนวนลดลง และมีแผนที่จะรับอาจารยเพิ่มเติม เพื่อดูแลนักศึกษาไดใกลชิดขึ้น

ในขั้นตอนของการเผยแพร ประชาสัมพันธการรับสมัครผูเรียนเขาเรียนในหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรไดจัดทำ Profile

หลักสูตรที่ไดแสดงขอมูลทั่วไปของหลักสูตรที่เปนปจจุบันไว (เอกสารแนบ: AmET 8.1-5) และไดทำการประชาสัมพันธ

ไวในเว็บไซตของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://cit.kmutnb.ac.th/main/ปริญญาตรี ซึ่งผูที่สนใจจะเขา

ศึกษาในหลักสูตรนี้ไมวาจะเปน นักเรียน ผูปกครอง หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ และบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

ได

(8.2 V.3)

หลักสูตรมีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาในแตละปไวในเลมหลักสูตร มคอ.2 (เอกสารแนบ: AmET 8.1-1, AmET

8.1-2) และมหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดระเบียบขั้นตอน เกณฑในการรับผูเรียนที่แนนอน และวันเวลาที่รับสมัครเพื่อ

เขาศึกษาตอไวอยางชัดเจน โดยการประชาสัมพันธเผยแพรผานเวปไซตของกลุมงานรับเขาศึกษา

http://www.admission.kmutnb.ac.th/ ดังแสดงในภาพที่ 8.2-1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://drive.google.com/file/d/1BTAr1Il1debxM2n-3lVJdDTMira25t3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3T1xgH1aDYPd5pteFSoPbkOiD6u1O0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1py-k4eTIMpi05CTRtXNGupNf38Z8Hhaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MhDlHoeTcz7lz1k0eAVDoyvqF7YMDa-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy9pXc_T4mnjTst65C5illUREOfr1KE8/view?usp=sharing
http://cit.kmutnb.ac.th/main/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://drive.google.com/file/d/1BTAr1Il1debxM2n-3lVJdDTMira25t3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3T1xgH1aDYPd5pteFSoPbkOiD6u1O0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3T1xgH1aDYPd5pteFSoPbkOiD6u1O0L/view?usp=sharing
http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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ภาพที่ 8.2-1 แสดงหนาจอเว็บไซตของกลุมงานรับเขาศึกษา

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services

are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching,

research, and community service.

(7.1 V.3)

บุคลากรสายสนับสนุนประกอบดวยเจาหนาที่หองสมุด เจาหนาที่หองแลบ เจาหนาที่ไอที เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่

การเงินและพัสดุ ซึ่งรับสมัครตามระบบของมหาวิทยาลัยรวมกับวิทยาลัย ตามแผนกำลังคนของวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง

มีบุคลากรสายสนับสนุนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย เชน เจาหนาที่หองสมุด เจาหนาที่งานทะเบียน เจาหนาที่

คอมพิวเตอร เปนตน ทั้งนี้ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลังไดจัดทำสัดสวนคุณวุฒิสูงสุดของสายสนับสนุน

เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนบุคลากรตอไป (เอกสารแนบ: AmET 7.1-1)

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and

workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be

systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are

made where necessary.
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(8.3 V.3)

มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจำหองที่คอยดูแลและเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา โดยในแตละภาคการศึกษาจะมีการ

กำหนดวันพบอาจารยที่ปรึกษากอนที่นักศึกษาจะทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อใหคำปรึกษาดานการ

เรียนการสอนและการใชชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัย ใหคำแนะนำในการลงทะเบียน ระบบอาจารยที่ปรึกษาสามารถ

ทำหนาที่ติดตามความกาวหนาของผูเรียน และผลการเรียนไดอยางสม่ำเสมอ โดยอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาใน

หลักสูตรสามารถติดตามผลการเรียนของผูเรียนไดผานเว็บไซต ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp ดังแสดงในภาพที่ 8.3-1

ภาพที่ 8.3-1 แสดงหนาจอระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

ในแตละปการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไดมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการสิ่ง

สนับสนุน และสภาพแวดลอมการเรียนรู อีกดวย ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการสิ่ง

สนับสนุน การเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 (เอกสารแนบ: AmET 8.3-1) พบวา นักศึกษาหลักสูตรมีความพึงพอใจ

ในการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.78 เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.05 คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิทยาลัย สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำสุดเทากับ 3.44 คือ จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีครอบคลุมทั่วถึง โดยหลักสูตรไดนำขอเสนอแนะจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในดานคุณภาพของผูเรียนและสิ่งสนับสนุนตอไป
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6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown

to be available to improve learning experience and employability.

(8.4 V.3)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร. สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย ผศ.ดร.เนรมิตร กระแสรลม รวมกับ มร.

เชบาสเตียน เอโน ผูอำนวยการกลุมธุรกิจ B2B บริษัท สยามมิชลิน จำกัด คุณสุมาลี พัฒนะวสุตม ผูอำนวยการกอง

คุมครองผูโดยสาร บริษัทขนสง จำกัด และมูลนิธิเมาไมขับ รวมกันเปนประธานเปดกิจกรรม ใหบริการตรวจเช็ค

สภาพรถและยางฟรีแกรถตูโดยสารสาธารณะ รณรงคขับขี่ปลอดภัยบนทองถนน ระหวางวันที่ 25-26 มีนาคม 2562

เวลา 10.00-16.00 น. ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ใตทางดวนศรีรัช ฝงตรงขามสถานีขนสงหมอชิต 2
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หลักสูตรไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาฝกการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน และสงเสริมใหนักศึกษาไดไป

นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการรวมการแขงขันการประกวดผลงานนักศึกษา และการนำเสนอผลงานวิชาการในที่

ประชุมวิชาการ ทำใหนักศึกษาไดมีการรูถึงวิวัฒนาการเทคโนโลยีใหม ๆ แลกเปลี่ยนความรูกับนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ

ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต เพื่อนำความรูและคำแนะนำมาใชในการทำปริญญานิพนธตอไป โดยหลักสูตร

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดมีการใหคำแนะนำ และสนับสนุนนักศึกษาในดานตางๆ ที่มี

ผลตอพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา มีระบบการติดตามความกาวหนาของผูเรียน และผลการเรียน ซึ่งนับวาเปน

กระบวนการที่สำคัญตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเปนการเสริมสรางคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต การใหคำ

ปรึกษาทางดานวิชาการแกนักศึกษานั้น หลักสูตรไดดำเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นป

เพื่อคอยชวยเหลือ และใหคำแนะนำแกนักศึกษา การใหคำแนะนำดานตางๆ จากอาจารยที่ปรึกษาประจำหอง หรือ

อาจารยที่ปรึกษาประจำรายวิชา จะอยูในชวงเวลาทำการตามเวลาการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งจะระบุไวใน มคอ. 3 หรือ

มคอ. 4 ของทุกรายวิชา นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาไดในทุกเรื่อง ครอบคลุมทั้งดานวิชาการ ดานการเงินและทุน

การศึกษา ดานบริการผูเรียนดานนันทนาการและกีฬา ดานหอพัก ดานสุขภาพและสุขอนามัย ดานการประกอบอาชีพ

เปนตน กิจกรรมระหวางหลักสูตร ในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีการจัดตั้งหนวย

งานบริการนักศึกษาขึ้นมา เพื่อใหบริการและสนับสนุนนักศึกษาในกิจกรรมตางๆ ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้

ก. กองกิจการนักศึกษา เพื่อใหบริการและสนับสนุนนักศึกษาในกิจกรรมตางๆ โดยมีภารกิจในการใหบริการนักศึกษา

ทั้งหมด 6 ดาน ดังนี้ คือ

1) กลุมงานกิจกรรมนักศึกษา

2) กลุมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

3) กลุมงานบริการสุขภาพ

4) กลุมงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
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5) กลุมงานสวัสดิการนักศึกษา

6) กลุมงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ข. กองบริการการศึกษา มีหนวยงาน 4 กลุมงาน และมีภาระรับผิดชอบ ดังนี้

1) กลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

2) กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย

3) กลุมงานรับเขาศึกษา

4) กลุมงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ค. โครงการไอเอสเต ตามรายละเอียดทางเว็บไซต http://ww2.iaeste-thailand.org/

ง. หอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดทางเว็บไซต http://www.dorm.kmutnb.ac.th/

จ. สโมสร/ชมรม/ชุมนุม ตามรายละเอียดทางเว็บไซต http://www.smoengineer.net/

ขอขอบคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทานรอง

ศาสตราจารย ดร.กัมปนาท เทียนนอย ที่ใหการสนับสนุน คำปรึกษาในการจัดสรางรถแขง Formula Student เพื่อ

เขาแขงขันในรายการ 16th TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ในนามของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (Cit-kmutnb) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (King Mongkut's University of

Technology North Bangkok)
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6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be

identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to

ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to

be well-defined to ensure smooth delivery of the services.

(7.2 V.3)

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการโดยภาควิชาฯ เปนผูกำหนดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่

ตองการ และสงใหมหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรับสมัครตามระบบของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ:

AmET 7.2-1) พรอมทั้งทำการสอบวัดคุณสมบัติผูที่ยื่นสมัครตามระเบียบขั้นตอนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง

มีการประกาศอยางชัดเจน ในเวปไซดของคณะ (https://www.kmutnb.ac.th/news_result.php)

(7.3 V.3)

มหาวิทยาลัยไดประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย การบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังไดกำหนดสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากร 6 ดาน (KMUTNB) (เอกสาร

แนบ: AmET 7.3-1) บุคลากรสายสนับสนุนจะไดรับการประเมินผลงาน โดยหัวหนาภาควิชาฯ และเปนไปตามการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยทำการประเมินปละ 2 ครั้ง (เอกสารแนบ: AmET 7.3-2)

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and

enhancement.

(10.5 V.3)

หลักสูตรมีการจัดการหองปฏิบัติการยานยนต ณ อาคาร 63 ชั้น 1 อีกทั้งมีหองปฏิบัติการเทอรโมไดนามิกส และหอง

ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่จัดสรรโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จำเปนและสอดคลองกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

ไวใหแกนักศึกษาใชงาน ซึ่งในแตละหองปฏิบัติการมีอาจารยหรือวิศวกรประจำหองชวยดูแลและใหบริการดานตาง ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา โดยในแตละปการศึกษา ภาควิชาไดจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให

บริการสิ่งสนับสนุนและสภาพแวดลอมการเรียนรูขึ้นมา เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใหบริการสิ่ง
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สนับสนุนและสภาพแวดลอมการเรียนรู ผลลัพธที่ไดจากการประเมินจะนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป (เอกสารแนบ: AmET 10.5-1)

(11.5 V.3)

หลักสูตรไดมีการรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รุนปการศึกษา 2562 ตามรายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2562 ของกลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ตั้งแตหนา 230 เปนตนไป ตามคุณลักษณะทั้ง 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะ

ทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารแนบ: AUN_11-04) ผลการสำรวจพบวา โดยภาพรวม ระดับ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50) คือ ไดคะแนน 4.03 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในแตละดาน จะพบ

คุณลักษณะเดนและคุณลักษณะดอยของบัณฑิตในแตละดานไดดังนี้

(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 4.29 คะแนน

บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ การมีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตน สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิต คือ

การตรงตอเวลา การเสียสละในการปฏิบัติหนาที่ และความจงรักภักดีตอหนวยงาน/องคกร

(2) ดานความรู ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 4.08 คะแนนบัณฑิตมี

คุณลักษณะเดน คือ มีความรูความสามารถในวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิตคือ ยัง

ขาดความรูในการใชและดูแลเครื่องมือ/อุปกรณในการทำงาน

(3) ดานทักษะทางปญญา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 3.93 คะแนน

บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางรวดเร็ว สวนคุณลักษณะดอยของ

บัณฑิต คือ ยังขาดความกลาแสดงออกซึ่งวิสัยทัศนในดานตางๆ

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอ

บัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 4.17 คะแนน บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนวย

งานในการทำงานใหสำเร็จลุลวง สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิต คือ ยังขาดความสามารถในการถายทอด

ความรูในงานใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจโดยรวม

ของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 3.72 คะแนน บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ สามารถใชเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอรและสารสนเทศได สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิต คือ ยังขาดความสามารถในการใชภาษาตาง

ประเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ทำใหหลักสูตรไดทราบถึงคุณลักษณะเดนและคุณลักษณะดอย

ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะดอยของบัณฑิตในดานตางๆ

เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเดนตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดย

การจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นภายในหลักสูตรในระหวางที่นักศึกษาไดเขามาศึกษาในหลักสูตร เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ

ความรู ความสามารถดานตางๆ ของนักศึกษาใหดี
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7. Facilities and Infrastructure

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and

information technology, are shown to be sufficient.

(9.1 V.3)

มหาวิทยาลัยมีหองเรียนสวนกลาง ที่มีอุปกรณตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ มีหนวยงานบริการ

นักศึกษาตางๆ ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เชน หองพยาบาล ศูนยคอมพิวเตอรฯ โรงอาหาร สำนัก

หอสมุด-หองสมุด ศูนยบริการนักศึกษา สมาคม-ชมรมตางๆ หอพักนักศึกษา ที่คอยสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาใน

ทางวิชาการ สันทนาการ กีฬาและการบำเพ็ญประโยชนตอสังคมในทุกมิติ

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and

effectively deployed.

(9.3 V.3)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และมหาวิทยาลัยมีนโยบายใชทรัพยากรรวมกันทั้งเครื่องมือ อุปกรณ และหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนและการวิจัยสูงสุดในทรัพยากรที่มีอยางจำกัด อยางไรก็ตามวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณ และสื่อการศึกษา อยางตอเนื่อง เพื่อใหทรัพยากรเหลานี้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีปจจุบัน (เอกสาร

แนบ: AmET 9.3-1) ทั้งนี้ในสวนของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง มีหองปฏิบัติการในความดูแลดังนี้

▪ หองปฏิบัติการเทอรโมไดนามิกส

▪ หองปฏิบัติการกลศาสตรของไหล

▪ หองปฏิบัติการการทำความเย็นและปรับอากาศ

▪ หองปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต

▪ หองทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต

▪ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and

communication technology.

(9.2 V.3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีสำนักหอสมุดกลางที่สามารถใหบริการและมีจำนวนเพียงพอที่จะ

ใหบริการอยูในระดับที่นาพอใจ รวมทั้งทางหองสมุดยังมีการสำรวจความตองการใชตำราใหมๆ ในทุกป เพื่อใหมีตำราที่

ทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงฐานขอมูลงานวิจัยระดับนานาชาติใหบริการนักศึกษาไดเพียงพอ สำนักหอสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีเวลาทำการดังนี้ คือ

1) ภาคการศึกษาปกติ

จันทร - ศุกร 08.00 น. - 20.00 น.

เสาร 09.00 น.- 18.00 น.

ปดบริการวันอาทิตย และวันหยุดราชการประจำป

2) ปดภาคการศึกษาและภาคฤดูรอน

จันทร - ศุกร 08.00 น.- 16.00 น.

ปดบริการวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดราชการประจำป

ทั้งนี้กำหนดเวลาเปด – ปดบริการหองสมุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สำนักหอสมุดกลางนอกจากจะมีบริการในการสืบคนขอมูล ยืม-คืนหนังสือแลว ยังไดใหบริการทางดานตางๆ อีก เชน

▪ ฐานขอมูล เอกสารฉบับเต็ม ในโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

▪ ฐานขอมูล Online ทั้งฐานขอมูลในโครงการ ThaiLIS มหาวิทยาลัยบอกรับ และฐานขอมูลทดลองตางๆ ซึ่ง

สามารถเขาสืบคนไดภายในเครือขายสถาบันเทานั้น

▪ บริการ CABLE TV เพื่อการศึกษา

▪ บริการสื่อมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ที่สมาชิกสามารถเขาถึงสื่อไดอยาง สะดวก ให

บริการผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยใช CD-SERVER

▪ รวมรวมขอมูลของแผนดิสกและแผนซีดีรอมที่มาพรอมกับหนังสือให Download

▪ สืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตฯ ตางๆ
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▪ รวบรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย นักวิชาการของสถาบัน แยกตามคณะ และประเภทผลงานสะดวกใน

การคนหา เปนตน

▪ สามารถดูรายละเอียดไดที่ http://library.kmutnb.ac.th/index.php

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff

and students.

(9.4 V.3)

มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการแกนักศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค ชั้น 3 และวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ ที่สามารถใหบริการแกนักศึกษาในคณะไดอีกดวย อีกทั้ง

มีการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) แบบเขารหัส เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา

อยางทั่วถึงและเปนที่นาพึงพอใจ

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for

teaching, research, service, and administration.

(9.4 V.3 = 7.4 V.4)

มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการแกนักศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค ชั้น 3 และวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ ที่สามารถใหบริการแกนักศึกษาในคณะไดอีกดวย อีกทั้ง

มีการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) แบบเขารหัส เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา

อยางทั่วถึงและเปนที่นาพึงพอใจ
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7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs

are shown to be defined and implemented.

(9.5 V.3)

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน

1. มาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัย

ภาควิชาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดทำแผนการปองกันอัคคีภัย โครงการซอมหนีไฟประจำป จัดทำ

คูมือเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ที่จำเปน เชน อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) ถัง

ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบฉีดน้ำฝอยอุปกรณสองสวางฉุกเฉิน ปายเตือน บันไดหนีไฟ เปนตน (เอกสารแนบ:

AmET 9.5-1)

2. มาตรฐานระบบไฟฟาสองสวาง

ภาควิชาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางตามมาตรฐานที่กำหนดไวตามจุดตางๆ

เชน ภายในหองเรียน สำนักงาน หองปฏิบัติการ ทางเดิน ภายในและภายนอกอาคาร เปนตน

3. ดานสุขอนามัย

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งงานบริการสุขภาพขึ้นมา เพื่อใหบริการดานสุขภาพแก นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ณ อาคารสโมสรขาราชการ มจพ. (อาคาร 79) ชั้น 2 ศูนยบริการสุขภาพ มจพ.

4. ดานสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัย

ฝายอาคารและสถานที่ของภาควิชาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดตารางการทำความสะอาด เพื่อเสริม

สรางสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัย

โดยผลประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต อยูใน

ระดับความพึงพอใจในป พ.ศ.2561 ที่มีคาเฉลี่ยรวม 3.55 สวนป พ.ศ.2562 มีคาเฉลี่ยรวม 4.05 และใน ป พ.ศ.2563

ที่มีคาเฉลี่ยรวม 3.78 (เอกสารแนบ: AmET 9.5-2) เปนผลการประเมินภาควิชาและวิทยาลัยไดมีการนำผลสรุปจาก

แบบประเมินความพึงพอใจไปใชในการวางแผนการจัดการดาน อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ
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7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that

is conducive for education, research, and personal wellbeing.

(8.5 V.3)

หลักสูตรไดจัดใหมีสภาพแวดลอม มีหองเรียน มีหองปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน และ

มีหองเรียนสวนกลางของมหาวิทยาลัยที่พรอมที่สนับสนุนตอการศึกษา และการวิจัย และเปนที่พึงพอใจแกผูเรียน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดมีการจัดสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ สังคม และ

จิตใจที่ดี เพื่อเอื้อตอการศึกษา การวิจัย ตลอดจนความเปนอยูที่ดีของนักศึกษา ดังนี้ คือ

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกกรรมมีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกตางๆ ที่จะสงเสริมใหการเรียนของนักศึกษาสะดวกขึ้น เชน หองเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเขาถูกทาง

และมีแสงสวางเพียงพอ กระดานดำมีขนาดเหมาะสม โตะและเกาอี้มีขนาดเหมาะสมตามหลักกายศาสตร หรือการจัด

สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู มีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน การมีสถานที่พักผอนหยอนใจ โรง

อาหาร รานคา รานหนังสือ หองสมุด ลานกิจกรรม ลานกีฬาทั้งกีฬากลางแจงและกีฬาในรม หองชมรมตางๆ สถาน

พยาบาล หองประชุม หอพักนักศึกษา เปนตน

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ภาพที่ 8.5-1 พื้นที่ และอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัย

ดานสภาพแวดลอมทางสังคมและจิตใจ

เชน การสรางบรรยากาศทางดานจิตใจที่นักศึกษารูสึกสบายใจ มีความอบอุน มีความเปนกันเอง มีความสัมพันธอันดีตอ

กันระหวางเพื่อนรวมชั้น รุนพี่ รุนนอง อาจารย และบุคลากรทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีความรักความศรัทธา

ตออาจารยผูสอน ตลอดจนมีอิสระในความกลาแสดงออกอยางมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน เปนตน

ทั้งนี้ ความพึงพอใจของนักศึกษาในดานการใหบริการสิ่งสนับสนุน และสภาพแวดลอมการเรียนรู จะถูกประเมินในภาพ

รวมของวิทยาลัยดวยแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการสิ่งสนับสนุนและสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนประจำ

ทุกป ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการสิ่งสนับสนุน และสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ไดแสดงดัง

ในหัวขอที่ 8.3 จะถูกนำไปดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อตอการ

ศึกษา การวิจัย ตลอดจนความเปนอยูที่ดีทุกป

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to

be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.

(7.3 V.3 = 6.5 V.4)

มหาวิทยาลัยไดประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย การบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังไดกำหนดสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากร 6 ดาน (KMUTNB) (เอกสาร

แนบ: AmET 7.3-1) บุคลากรสายสนับสนุนจะไดรับการประเมินผลงาน โดยหัวหนาภาควิชาฯ และเปนไปตามการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยทำการประเมินปละ 2 ครั้ง (เอกสารแนบ: AmET 7.3-2)

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be

subjected to evaluation and enhancement.

(10.5 V.3 = 6.6 V.4)

หลักสูตรมีการจัดการหองปฏิบัติการยานยนต ณ อาคาร 63 ชั้น 1 อีกทั้งมีหองปฏิบัติการเทอรโมไดนามิกส และหอง

ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่จัดสรรโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จำเปนและสอดคลองกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

ไวใหแกนักศึกษาใชงาน ซึ่งในแตละหองปฏิบัติการมีอาจารยหรือวิศวกรประจำหองชวยดูแลและใหบริการดานตาง ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา โดยในแตละปการศึกษา ภาควิชาไดจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให

บริการสิ่งสนับสนุนและสภาพแวดลอมการเรียนรูขึ้นมา เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใหบริการสิ่ง

สนับสนุนและสภาพแวดลอมการเรียนรู ผลลัพธที่ไดจากการประเมินจะนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป (เอกสารแนบ: AmET 10.5-1)
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8. Output and Outcomes

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established,

monitored, and benchmarked for improvement.

(11.1 V.3)

หลักสูตรมีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป แสดงไดดังตารางที่ 11.1-1 และระบุไว

ใน มคอ.2 ในแตละปการศึกษาที่มีการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาใหม

ตารางที่ 11.1-1 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

ระดับชั้นป
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)

2560 2561 2562 2563 2564

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40

ชั้นปที่ 2 - 40 40 40 40

ชั้นปที่ 3 - - 40 40 40

ชั้นปที่ 4 - - - 40 40

รวม 40 80 120 160 160

จำนวนบัณฑิตที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40

หลักสูตรไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตกระบวนการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นป

ตลอดจนอัตราการคงอยูของนักศึกษา และอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ดังแสดงในตาราง

11.1-2 ซึ่งนำขอมูลจากในระบบ http://ureport.kmutnb.ac.th/StatusStuStatisticsdropAj.php ในสวนสิทธิและ

รูปแบบการออกรายงาน และในหัวขอรายงานสถิติสถานภาพนักศึกษา สามารถสรุปสถิติสถานภาพนักศึกษา ประจำ

ภาคเรียนที่ 3  ปการศึกษา 2563 ไดดังนี้

ตารางที่ 11.1-2 สถิติสถานภาพนักศึกษา จำนวนการรับนักศึกษาเขาศึกษา นักศึกษาที่คงอยู และนักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษาในแตละปการศึกษา สรุป ณ ภาคเรียนที่ 3  ปการศึกษา 2563

รหัสแรก

เขา
ประเภท

จำนว

นรับ

จริง

สถานภาพ

รวม หมายเหตุ
ศึกษา

ปรกติ

สำเร็จการ

ศึกษา

ลาออก พน

สภาพ

ขอก

ลับ

เขา

เรียน

วิทยา

ทัณฑ

ไมมาขึ้น

ทะเบียน

พนสภาพ

เพราะไมลง

ทะเบียน
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รหัสแรก

เขา
ประเภท

จำนว

นรับ

จริง

สถานภาพ

รวม หมายเหตุ
2557 ปรกติ 41 11 23 6 3 - - 4 4 41

2558 ปรกติ 36 3 21 1 3 - 1 6 1 36

2559 ปรกติ 49 11 29 - 4 - - 4 1 49

2560 ปรกติ 48 14 23 2 2 - 1 4 2 48

2561 ปรกติ 84 60 - 10 7 - 1 3 3 84

2562

ปรกติ 80 60 - 3 3 - 3 5 6 80

เทียบ

โอน
40

31 - 1 5 - 1 1 1
40

2563

ปรกติ 113 72 - 3 15 - 8 15 - 113

เทียบ

โอน
124

82 - 6 17 2 5 8 4
124

(11.2 V.3)

หลักสูตรไดมีการรายงานอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) เวลาในการสำเร็จการศึกษา ซึ่งนำ

ขอมูลจากในระบบ http://ureport.kmutnb.ac.th/StatusStuStatisticsdropAj.php สารสนเทศเพื่อรายงานขอมูล

และสถิตินักศึกษา ในสวนสิทธิและรูปแบบการออกรายงาน และในหัวขอรายงานสรุปจำนวนและรายชื่อผูสำเร็จการ

ศึกษา เลือกหลักสูตร ปการศึกษาที่เขาเรียน จำนวนปที่จบ จะสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 11.2-1

ตารางที่ 11.2-1 สถิติสถานภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3  ปการศึกษา 2563

รหัสแรกเขา
จำนวนรับ

ในรุนนั้นๆ
จำนวนที่สำเร็จการศึกษา

จำนวนและสัดสวน (%) ของนิสิตนักศึกษาที่

สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา หมายเหตุ

4 ป 4.5 ป >4.5 ป

2557 41 23 14 (34.15%) 3 (7.32%) 6 (14.64%)

1 รายงานบัญชีรายชื่อนักศึกษา หลักสูตร 55030214
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รหัสแรกเขา
จำนวนรับ

ในรุนนั้นๆ
จำนวนที่สำเร็จการศึกษา

จำนวนและสัดสวน (%) ของนิสิตนักศึกษาที่

สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา หมายเหตุ

2558 36 21 15 (41.67%) 1 (2.78%) 5 (13.89%)

2559 49 29 19 (38.78%) 9 (18.37%) 1 (2.04%)

2560 48 23 23 (47.92%) … …

2561 84 ยังไมสำเร็จการศึกษา - - -

2562 120 ยังไมสำเร็จการศึกษา - - -

2563 237 ยังไมสำเร็จการศึกษา - - -

ซึ่งจากขอมูลในตารางพบวามีนักศึกษาใชเวลาในการเรียนจบตามระยะเวลาของหลักสูตร 4 ป เปนดังนี้

▪ นักศึกษารหัสแรกเขา 2557 รับเขามา จำนวน 38 คน มีนักศึกษาใชเวลาในการเรียนจบตามระยะเวลา

ของหลักสูตร 4 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.97

▪ นักศึกษารหัสแรกเขา 2558 รับเขามา จำนวน 43 คน มีนักศึกษาใชเวลาในการเรียนจบตามระยะเวลา

ของหลักสูตร 4 ป จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 75

ทั้งนี้หลักสูตรไดกำหนดเกณฑของระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 4 ป คิดเปนรอยละ 50

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further

studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

(11.3 V.3)

การเก็บขอมูลการไดงานทำจากนักศึกษาที่จบการศึกษาของนักศึกษาใชขอมูลจากรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รุนปการศึกษา 2562 (หลังสำเร็จการศึกษา 11 เดือน) กลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองแผนงาน มจพ. เรื่อง

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต

https://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1 หนา 291 เปนตนไป คัด

ลอกขอมูลบางสวนมาแสดงดังตาราง (เอกสารแนบ: เอกสารแนบ: AUN_11-03)

ตารางที่ 11.3-1 จำนวนบัณฑิตรุนปการศึกษา 2562 และภาวะการหางาน

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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บัณฑิต

สาขา

จำนวน

บัณฑิต

มีงานทำ
มีงานทำและกำลังศึกษา

ตอ

ไมมีงานทำ ศึกษาตอ
หมายเห

ตุ
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %

AmET 26 7 26.92 0 0 16 61.54 3 11.54

และเมื่อวิเคราะหสาเหตุที่ยังไมไดงานทำสามารถสรุปไดดังตาราง

ตารางที่ 11.3-2 จำนวนบัณฑิตไมมีงานทำ รุนปการศึกษา 2562 และสาเหตุของการไมมีงานทำ

บัณฑิต

สาขา

จำนวน

บัณฑิต

ที่ไมมี

งานทำ

ยังไมประสงค

จะทำงาน

รอฟงคำตอบจาก

หนวยงาน

ยังหางานทำไม

ได

ตองการ

ประกอบอาชีพ

อิสระ

อื่นๆ

หมายเ

หตุ

จำนวน % จำนวน % จำนวน %
จำนว

น
%

จำนว

น
%

AmET 16 3 18.75
4 25 4 25 3 18.7

5

2 12.5

0

นอกจากนั้นในชวงการรับปริญญาที่ทางมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรจะไดดำเนินการรวบรวมขอมูลของบัณฑิตที่จบใหม

เพื่อนำมาวิเคราะห และนำผลการวิเคราะหดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นไป

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and

students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(11.4 V.3)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ไมมีขอบังคับในการทำงานวิจัยโดยนักศึกษา

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่โครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษามีความโดดเดนหรือเปนงานที่ไดโจทยจากหนวยงานหรือ

บริษัทเอกชนภายนอกที่มีผลงานในระดับความยากตามอาจารยที่ปรึกษาเห็นเหมาะสมในการเขียนบทความวิชาการ ก็

สามารถที่จะเผยแพรงานในระดับที่ประชุมวิชาการได เปนผลงานแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน

(10.4 V.3)

งานวิจัยดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตของอาจารยในหลักสูตรมีการถูกนำไปใชในการเรียนการสอนได จากนั้น

กำหนดรูปแบบและเนื้อหาจากผลลัพธงานวิจัยที่จะนำไปใชในการเรียนการสอน เชน สื่อวีดิทัศนการเรียนการสอน สื่อ

การเรียนการสอนที่มาจากงานวิจัยและความถนัดสวนตัวที่โดดเดนของอาจารยผูสอน ในกรณีตัวอยางจากการใชสื่อการ

เรียนการสอน “ชุดควบคุมการจายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกสองระบบ” ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐ

ในระดับสากล (เอกสารแนบ: AmET 10.4-1) ในวิชา 030213325 Automotive Electronics and

Computerization พบวา นักศึกษามีความเขาใจและสามารถปรับแตงคาตัวแปรระยะเวลาการฉีดใน ECU map

จำลอง ซึ่งเปนการเรียนรูเชิงลึกเกี่ยวกับระบบ EFI โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเชิง

อิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพสูงกวากอนเรียนในลักษณะการบรรยายของอาจารยผูสอนเพียงอยางเดียว

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which

are established and monitored.

(New)

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and

benchmarked for improvement.

(11.5 V.3 = 6.6 V.4)

หลักสูตรไดมีการรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รุนปการศึกษา 2562 ตามรายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://drive.google.com/file/d/15y5ZPX5uwvj8yLbe4BAVHUy2WPkKdi2P/view?usp=sharing
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เกลาพระนครเหนือ รุนปการศึกษา 2562 ของกลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ตั้งแตหนา 230 เปนตนไป ตามคุณลักษณะทั้ง 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะ

ทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารแนบ: AUN_11-04) ผลการสำรวจพบวา โดยภาพรวม ระดับ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50) คือ ไดคะแนน 4.03 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในแตละดาน จะพบ

คุณลักษณะเดนและคุณลักษณะดอยของบัณฑิตในแตละดานไดดังนี้

(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 4.29 คะแนน

บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ การมีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตน สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิต คือ

การตรงตอเวลา การเสียสละในการปฏิบัติหนาที่ และความจงรักภักดีตอหนวยงาน/องคกร

(2) ดานความรู ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 4.08 คะแนนบัณฑิตมี

คุณลักษณะเดน คือ มีความรูความสามารถในวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิตคือ ยัง

ขาดความรูในการใชและดูแลเครื่องมือ/อุปกรณในการทำงาน

(3) ดานทักษะทางปญญา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 3.93 คะแนน

บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ สามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางรวดเร็ว สวนคุณลักษณะดอยของ

บัณฑิต คือ ยังขาดความกลาแสดงออกซึ่งวิสัยทัศนในดานตางๆ

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนายจางตอ

บัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 4.17 คะแนน บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนวย

งานในการทำงานใหสำเร็จลุลวง สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิต คือ ยังขาดความสามารถในการถายทอด

ความรูในงานใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจโดยรวม

ของนายจางตอบัณฑิตในดานนี้มีคาเทากับ 3.72 คะแนน บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน คือ สามารถใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศได สวนคุณลักษณะดอยของบัณฑิต คือ ยังขาดความสามารถในการใชภาษาตาง

ประเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต ทำใหหลักสูตรไดทราบถึงคุณลักษณะเดนและคุณลักษณะดอย

ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะดอยของบัณฑิตในดานตางๆ

เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเดนตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดย

การจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นภายในหลักสูตรในระหวางที่นักศึกษาไดเขามาศึกษาในหลักสูตร เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ

ความรู ความสามารถดานตางๆ ของนักศึกษาใหดี

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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▪ ขอ้กําหนดที� 1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั (Expected Learning Outcomes)

▪ ขอ้กําหนดที� 2 ขอ้กําหนดของหลกัสตูร (Program Specification)

▪ ขอ้กําหนดที� 3 โครงสรา้งและเนื�อหาของหลกัสตูร (Program Structure and Content)

▪ ขอ้กําหนดที� 4 กลยทุธก์ารเรยีนการสอน (Teaching and Learning Approach)

▪ ขอ้กําหนดที� 5 การประเมนิผูเ้รยีน (Student Assessment)

▪ ขอ้กําหนดที� 6 คณุภาพบคุลากรสายวชิาการ (Academic Staff Quality)

▪ ขอ้กําหนดที� 7 คณุภาพบคุลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

▪ ขอ้กําหนดที� 8 คณุภาพผูเ้รยีนและสว่นสนับสนุน (Student Quality and Support)

▪ ขอ้กําหนดที� 9 สิ�งอํานวยความสะดวกและโครงสรา้งพื�นฐาน (Facilities and Infrastructure)

▪ ขอ้กําหนดที� 10 การปรับปรงุคณุภาพใหด้ขี ึ�น (Quality Enhancement)

▪ ขอ้กําหนดที� 11 ผลผลติ (Output)

1. Expected Learning Outcomes (ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั)

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the

vision and mission of the university.

การกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความชัดเจน และสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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1.2 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the

vision and mission of the university

ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไป รวมทั้งความรูและทักษะเฉพาะทาง

1.3 The expected learning outcome clearly reflect the requirements of the stakeholders.

ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

2. Program Specification (ขอ้กําหนดของหลกัสตูร)

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up to date.

ขอมูลในขอกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและเปนปจจุบัน

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up to date.

ขอมูลในขอกำหนดของรายวิชามีความครอบคลุมและเปนปจจุบัน

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the

stakeholders

ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกำหนดของหลักสูตรได

3. Program Structure and Content (โครงสรา้งและเนื�อหาของหลกัสตูร)

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning

outcomes.

โครงสรางของหลักสูตรออกแบบใหมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is

clear.

แตละรายวิชาในหลักสูตร มีสวนรวมที่ชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up to date.

หลักสูตรมีโครงสรางที่เหมาะสม เปนลำดับขั้นมีการบูรณาการกัน และมีความทันสมัย

4. Teaching and Learning Approach (กลยทุธก์ารเรยีนการสอน)

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders.

มีปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจนและไดสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดไดรับรู

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the

expected learning outcomes.

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs)

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning.

กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

5. Student Assessment (การประเมนิผูเ้รยีน)

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected

learning outcomes.

การประเมินผลนักศึกษาสอดคลองกับการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,

rubrics and grading are explicit and communicated to students.

การประเมินผลนักศึกษามีชวงกำหนดเวลา เกณฑการประเมิน คาถวงน้ำหนัก ชวงคะแนน ที่ชัดเจนและนักศึกษา

รับทราบในสิ่งเหลานี้

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

reliability and fairness of student assessment.
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วิธีการประเมินและการใหคะแนน ถูกตอง เหมาะสม เที่ยงตรง เสมอภาค และเปนธรรม

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning.

นักศึกษาไดรับทราบผลประเมินของตนเองในเวลาที่เหมาะสม และขอมูลปอนกลับของผลประเมินไดถูกนำมาใหใน

การพัฒนาการเรียนรู

5.5 Students have ready access to appeal procedure.

นักศึกษาเขาใจและสามารถอุทธรณผลการศึกษาได

6. Academic Staff Quality  (คณุภาพบคุลากรสายวชิาการ)

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,

termination and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and

service

มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องบุคลากรสายวิชาการเพื่อบรรลุความตองการทางดานการศึกษา การวิจัย

และการบริการ

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

of education, research and service.

มีการประเมินและตรวจสอบอัตราสวนระหวางบุคลากรตอนักศึกษา และภาระงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

การวิจัย และการบริการ

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for

appointment, deployment and promotion are determined and communicated.

การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตำแหนงเปนไปตามความสามารถเชิงวิชาการ

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated.

มีการกำหนดภาระงานและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are

implemented to fulfil them.

มีการระบุแผนความตองการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ และดำเนินการตามแผนดัง

กลาว

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate

and support education, research and service

มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรางแรงจูงใจและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการ

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored

and benchmarked for improvement.

ประเภท และปริมาณงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรไดมีการรวบรวม ติดตาม และ เปรียบเทียบ

เพื่อทำการปรับปรุง

หลกัสตูรมกีารรวบรวมขอ้มลูประเภทและปรมิาณงานวจัิยของบคุลากรสายวชิาการของหลกัสตูรดงัแสดงไวใ้น
ขอ้มลูผลงานวจัิยของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรตั �งแตปี่ 2556 จนถงึปัจจบุนั ซึ�งขอ้มลูดงักลา่วสามารถใชด้ทูศิทาง
ของงานวจัิยของบคุลากรสายวชิาการในหลกัสตูรได ้นอกจากนี�ยงัใชใ้นการตดิตาม และเปรยีบเทยีบจํานวนผล
งานวชิาการของอาจารย ์ซึ�งกําหนดวา่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของผูส้อนในหลกัสตูร

7. Support Staff Quality (คณุภาพบคุลากรสายสนับสนุน)

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student service) is carried

out to fulfil the needs for education, research and service.

มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ประจำหองสมุด, หองปฏิบัติการ, เจาหนาที่ไอที และเจาหนาที่บริการ

นักศึกษา) เพื่อตอบสนองทางดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are

determined and communicated.

การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตำแหนงเปนไปตามความสามารถเชิงวิชาการ

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated.

มีการกำหนดและประเมินความสามารถของบุคลากร
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are

implemented to fulfil them.

มีแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสามารถ

วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมไดม้กีารวางแผนพัฒนาบคุลากรภายใตแ้ผนพัฒนาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ฉบบัที� 12 (พ.ศ. 2560-2564) (เอกสารแนบ: AmET 7.4-1) โดยแบง่ออกเป็นโครงการอบรมพัฒนางานประจํา
และโครงการประชมุวชิาการที�ประชมุสภาขา้ราชการ พนักงาน และลกูจา้งมหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย เป็น
ประจําทกุปี ทั �งนี�หลกัสตูรไดจั้ดทํารายงานการดําเนนิงานเพื�อพัฒนาบคุลากรประจําสายสนับสนุนอยา่งตอ่เนื�อง
โดยหลกัสตูรไดจั้ดทําสรปุผลการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนของภาควชิาฯ ในการพัฒนาทางวชิาชพี โดยการ
ฝึกอบรม/ดงูาน ในแตล่ะปีการศกึษาเรื�อยมา นอกจากนี�ในสว่นของพนักงานอตัราจา้งรายปี ทางภาควชิากไ็ดม้ี
การสนับสนุนใหเ้กดิการพัฒนาทางวชิาชพี โดยการฝึกอบรม/ดงูาน ในแตล่ะปีการศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง โดยในปี
พ.ศ.2563 บคุลากรสายสนับสนุนของภาควชิาไดเ้ขา้รว่มการอบรม 2 รายการ (เอกสารแนบ: AmET 7.4-2) ราย
ละเอยีดการเขา้รว่มการอบรมของบคุลากรสายสนับสนุน และรายละเอยีดของการดําเนนิงานเพื�อพัฒนาบคุลากร
สายสนับสนุนตั �งแตปี่ พ.ศ. 2557 ถงึปัจจบุนั ถกูสรปุไวใ้นตารางที� 7.4-1

ตารางที� 7.4-1 การพัฒนาทางวชิาชพี โดยการฝึกอบรม/ดงูาน ในแตล่ะปีการศกึษาของบคุลากรสายสนับสนุน

ลําดั
บ

ชื�อบคุลากรสาย
สนับสนุน
(พนักงานอตัราจา้ง
รายปี)

รายละเอยีดการพัฒนาทาง
วชิาชพี การอบรม/สมัมนา/
ประชมุทางวชิาการ/ดงูาน
ฯลฯ

จํานวน
ชั�วโมง

คา่ใชจ้า่ย/
แหลง่ทนุ การใชป้ระโยชน์

ปี พ.ศ. .2557
1 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ

ทบตุร
โครงการสมัมนาทาง
วชิาการ เรื�อง “แนวทางการ
จัดการระดบัหลกัสตูรศกึษา
เพื�อพัฒนาวทิยาลยั”

16
ชั�วโมง

วทอ. ทราบนโยบายการจัดการ
หลกัสตูรบณัฑติศกึษา
และกําหนดแนวทางการ
จัดการหลกัสตูรบณัฑติ
ศกึษาเพื�อรองรับกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบั
อดุมศกึษา

2 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการสมัมนาวชิาการ
เรื�อง “ระบบและการบรหิาร
งานในการจัดทํา
วทิยานพินธข์องระดบั
บณัฑติศกึษา”

18
ชั�วโมง

ภาควชิา
เทคโนโล
ยวีศิวกรรม
เครื�องตน้
กําลงั

ไดข้อ้สรปุในการจัดทํา
วทิยานพินธข์องระดบั
บณัฑติศกึษา

3 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการศกึษาดงูานและ
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้การ
พัฒนากระบวนการเรยีน
การสอนในรปูแบบการ
บรูณาการการเรยีนการสอน
กบัการทํางาน
(Work-Integrated
Learning : WiL)

8
ชั�วโมง

สถาบนั
สหกจิ
ศกึษาและ
พัฒนาสื�อ
อเิล็กทอร
นกิส ์ไทย-
เยอรมนั

บคุลากรไดเ้ห็นตวัอยา่ง
ที�ถกูตอ้ง และสามารถนํา
มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปรับปรงุหลกัสตูรไดใ้น
อนาคต

4 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการเยื�ยมชมและ
ศกึษาดงูานดา้นงานบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล ณ สํานัก
งานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(สวทช.) จังหวดัปทมุธานี

5
ชั�วโมง

สํานักงาน
คณบด ีว
ทอ.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพให ้
บคุลากรสายสนับสนุน
วชิาการของวทิยาลยั
และเปิดโอกาสใหม้กีาร
แลกเปลี�ยนความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นการ
ปฏบิตังิานภายนอก
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลําดั
บ

ชื�อบคุลากรสาย
สนับสนุน
(พนักงานอตัราจา้ง
รายปี)

รายละเอยีดการพัฒนาทาง
วชิาชพี การอบรม/สมัมนา/
ประชมุทางวชิาการ/ดงูาน
ฯลฯ

จํานวน
ชั�วโมง

คา่ใชจ้า่ย/
แหลง่ทนุ การใชป้ระโยชน์

ปี พ.ศ. .2558
1 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ

ทบตุร
โครงการสมัมนาพัสดุ
สญัจร

3
ชั�วโมง

กองงาน
พัสดุ
สํานักงาน
อธกิารบดี

ทกัษะในการทํางาน และ
ไดเ้รยีนรูด้า้นการพัสดุ
มากขึ�น

2 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการสมัมนาทาง
วชิาการ เรื�อง “กลยทุธก์าร
จัดการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตจรฐานอาเชยีน”

20
ชั�วโมง

ภาควชิา
เทคโนโล
ยวีศิวกรรม
เครื�องตน้
กําลงั

ไดม้กีารปรับปรงุอาจารย์
ประจําหลกัสตูร
เนื�องจากมอีาจารย์
เกษียณราชการ

3 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการสมัมนาเรื�อง “การ
พัฒนางานดา้นการเงนิ การ
งบประมาณ”

8
ชั�วโมง

สํานักงาน
คณบด ีว
ทอ.

เพิ�มประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานในการพัฒนา
ดา้นการเงนิ การ
งบประมาณ และแนว
ปฏบิตัติา่งๆ ให ้
สอดคลอ้งกบัมาตรการ
ทางการเงนิและตวับง่ชี�
ในการประกนัคณุภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูร

4 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

การใชร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั
และประกาศของมหาวทิยา
ลบัเกี�ยวกบัการเรยีนการ
สอน

7
ชั�วโมง

กลุม่งาน
ทะเบยีน
และสถติิ
นักศกึษา
กงอบรกิาร
การศกึษา
มจพ.

รับทราบขอ้บงัคบั และ
ประกาศของ
มหาวทิยาลยัเพื�อถอื
ปฏบิตัไิปในทศิทาง
เดยีวกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และมปีระสทิธภิาพมาก
ขึ�น

5 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการอบรม Google
Apps for Education
สําหรับบคุลากรของ
วทิยาลยั

8
ชั�วโมง

วทอ. นํามาประยกุตใ์ชเ้พื�อ
อํานวยความสะดวกและ
เพิ�มประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานในดา้นตา่งๆ
ได ้

ปี พ.ศ.2559
1 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ

ทบตุร
อบรมเรื�องการจัดซื�อจัดจา้ง
ตาม รา่งพระราชบญัญัติ
การจัดซื�อจัดจา้ง และการ
บรหิารพัสดภุาครัฐ

8
ชั�วโมง

กองงาน
พัสดุ
สํานักงาน
อธกิารบดี

การทํางานตอ้งมกีาร
ตรวจทานอยา่งละเอยีด
โดยการเริ�มตน้จากตวัเรา
เอง และศกึษาระเบยีบให ้
แน่ใจกอ่นทําการจัดซื�อ
จัดจา้ง

2 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

การเสรมิสรา้งความสขุใน
การทํางานและสรา้งทมี
งาน CIT

18
ชั�วโมง

วทอ. รูจั้กเพื�อนรว่มงานมากขึ�น
มทีศันคตทิี�ดใีนการทํา
งานมากขึ�น

ปี พ.ศ.2560
1 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ

ทบตุร
โครงการฝึกอบรม เรื�อง
“แนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัดซื�อ

7.5
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัด
ซื�อจัดจา้ง

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลําดั
บ

ชื�อบคุลากรสาย
สนับสนุน
(พนักงานอตัราจา้ง
รายปี)

รายละเอยีดการพัฒนาทาง
วชิาชพี การอบรม/สมัมนา/
ประชมุทางวชิาการ/ดงูาน
ฯลฯ

จํานวน
ชั�วโมง

คา่ใชจ้า่ย/
แหลง่ทนุ การใชป้ระโยชน์

จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”

2 น.ส.จารนิ ีจุย้ออ่น โครงการฝึกอบรม เรื�อง
“แนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัดซื�อ
จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”

7.5
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัด
ซื�อจัดจา้ง

3 นายประเทอืง ชชิดิ โครงการฝึกอบรม เรื�อง
“แนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัดซื�อ
จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”

7.5
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัด
ซื�อจัดจา้ง

4 นางศภุกานต ์ปรชีา
เดช

โครงการฝึกอบรม เรื�อง
“แนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัดซื�อ
จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”

7.5
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัด
ซื�อจัดจา้ง

5 นายนัฐพล บญุเตก๊ โครงการฝึกอบรม เรื�อง
“แนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัดซื�อ
จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”

7.5
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัด
ซื�อจัดจา้ง

ปี พ.ศ. 2561
1 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ

ทบตุร
โครงการอบรมพัฒนาความ
รู ้เรื�อง “ขอ้สงัเกต/ขอ้
ทกัทว้ง จากหน่วยตรวจ
สอบและแนวทางการตรวจ
สอบเอกสารหลกัฐานของผู ้
เบกิ”

6
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารจัด
ซื�อจัดจา้ง

2 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื�อง “การฝึก
อบรมการชว่ยชวีติขั �น
พื�นฐาน (CPR)

4
ชั�วโมง

กองงาน
พัสดุ

สามารถนําความรูท้ี�ได ้
รับไปชว่ยเหลอืผูอ้ื�น
ได ้

3 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

ศกึษาดงูาน การพัฒนา
เทคโนโลยดีา้น AR
(Augmented Reality)
และ VR (Virtual Reality)
และ ณ บรษัิท EON
Reality ประเทศสงิคโปร์
เมื�อวนัที� 24 มกราคม
2562

วทอ. ดแูนวทางในการ
ทําความรว่มมอื
ระหวา่งหลกัสตูรและ
บรษัิท

4 น.ส.จารนิ ีจุย้ออ่น โครงการอบรมพัฒนาความ
รู ้เรื�อง “ขอ้สงัเกต/ขอ้
ทกัทว้ง จากหน่วยตรวจ
สอบและแนวทางการตรวจ
สอบเอกสารหลกัฐานของผู ้
เบกิ”

6
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตั ิ
ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื�อจัดจา้ง

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลําดั
บ

ชื�อบคุลากรสาย
สนับสนุน
(พนักงานอตัราจา้ง
รายปี)

รายละเอยีดการพัฒนาทาง
วชิาชพี การอบรม/สมัมนา/
ประชมุทางวชิาการ/ดงูาน
ฯลฯ

จํานวน
ชั�วโมง

คา่ใชจ้า่ย/
แหลง่ทนุ การใชป้ระโยชน์

5 นายประเทอืง ชชูดิ โครงการอบรมพัฒนาความ
รู ้เรื�อง “ขอ้สงัเกต/ขอ้
ทกัทว้ง จากหน่วยตรวจ
สอบและแนวทางการตรวจ
สอบเอกสารหลกัฐานของผู ้
เบกิ”

6
ชั�วโมง

วทอ. ทราบแนวทางปฏบิตั ิ
ตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื�อจัดจา้ง

ปี พ.ศ. 2562
1 น.ส.ณัฐน ีภริะบรรณ โครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร เรื�อง การพัฒนา
บคุลากรเพื�อการออกแบบ
งานสิ�งพมิพด์ว้ยโปรแกรม
ADOBE INDESIGN

22.5
ชั�วโมง

วทอ. พัฒนาทกัษะดา้นการ
ออกแบบงานสิ�งพมิพ์
และนําความรูท้ี�ไดม้า
ประยกุตใ์ชก้บัการทํา
งานในปัจจบุนั

2 น.ส.ณัฐน ีภริะบรรณ โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร
สมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ
ตําแหน่งรุน่ที� 11

15
ชั�วโมง

สํานักวจัิย
วทิยาศาส
ตรแ์ละ
เทคโนโล
ย ีมจพ.

มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
สมรรถนะวชิาชพี เพื�อ
นําความรูท้ี�ไดไ้ป
ประยกุตใ์ชก้บัการทํา
งาน

3 น.ส.จารนิ ีจุย้ออ่น โครงการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื�อง การ
ทบทวนระบบงานสนับสนุน
วชิาการเพื�อพัฒนา
ประสทิธภิาพและเสรมิ
สรา้งทมีงาน CIT

30
ชั�วโมง

วทอ.
และ
โรงแรมโอ๊
ควดู
โฮเทล แอ
นด ์เรสซิ
เดนซ ์ศรี
ราชา
จังหวดั
ชลบรุี

สรา้งสมัพันธภาพอนัดี
ในการทํางาน และนํา
ไปบรหิารจัดการและ
พัฒนางานไดอ้ยา่งมี
ระบบ

4 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

โครงการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื�อง การ
ทบทวนระบบงานสนับสนุน
วชิาการเพื�อพัฒนา
ประสทิธภิาพและเสรมิ
สรา้งทมีงาน CIT

30
ชั�วโมง

วทอ.
และ
โรงแรมโอ๊
ควดู
โฮเทล แอ
นด ์เรสซิ
เดนซ ์ศรี
ราชา
จังหวดั
ชลบรุี

สรา้งสมัพันธภาพอนัดี
ในการทํางาน และนํา
ไปบรหิารจัดการและ
พัฒนางานไดอ้ยา่งมี
ระบบ

5 น.ส.ณัฐน ีภริะบรรณ โครงการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื�อง การ
ทบทวนระบบงานสนับสนุน
วชิาการเพื�อพัฒนา
ประสทิธภิาพและเสรมิ
สรา้งทมีงาน CIT

30
ชั�วโมง

วทอ.
และ
โรงแรมโอ๊
ควดู
โฮเทล แอ
นด ์เรสซิ
เดนซ ์ศรี
ราชา
จังหวดั
ชลบรุี

สรา้งสมัพันธภาพอนัดี
ในการทํางาน และนํา
ไปบรหิารจัดการและ
พัฒนางานไดอ้ยา่งมี
ระบบ
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ลําดั
บ

ชื�อบคุลากรสาย
สนับสนุน
(พนักงานอตัราจา้ง
รายปี)

รายละเอยีดการพัฒนาทาง
วชิาชพี การอบรม/สมัมนา/
ประชมุทางวชิาการ/ดงูาน
ฯลฯ

จํานวน
ชั�วโมง

คา่ใชจ้า่ย/
แหลง่ทนุ การใชป้ระโยชน์

ปี พ.ศ. 2563
1 น.ส.ณัฐน ีภริะบรรณ ฟังบรรยายสง่เสรมิความรูท้ี�

ตอบสนองความตอ้งการผูม้ี
สว่นไดเ้สยี ปี 2563 เรื�อง
ศลิปะแหง่ความสขุ

3
ชั�วโมง

บณัฑติ
วทิยาลยั

สรา้งสมัพันธภาพอนัดี
ในการทํางานและนํา
ไปบรหิารจัดการและ
พัฒนางานไดอ้ยา่งมี
ระบบ

2 น.ส.พมิพล์กัษณ ์อนิ
ทบตุร

ฟังบรรยายสง่เสรมิความรูท้ี�
ตอบสนองความตอ้งการผูม้ี
สว่นไดเ้สยี ปี 2563 เรื�อง
ศลิปะแหง่ความสขุ

3
ชั�วโมง

บณัฑติ
วทิยาลยั

สรา้งสมัพันธภาพอนัดี
ในการทํางานและนํา
ไปบรหิารจัดการและ
พัฒนางานไดอ้ยา่งมี
ระบบ

7.5 Performance Management including rewards and recognition is implemented to motivate

and support education, research and service.

มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรางแรงจูงใจและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการ

หน่วยงานในระดบัมหาวทิยาลยั และคณะมทีนุในการสนับสนุนบคุลากรสายสนับสนุนในการทําวจัิย การเผยแพร่
ผลงานและตพีมิพต์ลอดทั �งเขา้รว่มเสนอผลงานและประชมุวชิาการ โดยมกีารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
ทําและนําเสนอบทความทางวชิาการและบทความวจัิย โดยมกีารประกาศใหท้ราบผา่นทางเว็บไซดข์องหน่วยงาน
(http://research.cit.kmutnb.ac.th/cit/web/index.php?r=page%2Findex)

ภาควชิาฯ มทีนุในการสนับสนุนบคุลากรสายสนับสนุนในการทําวจัิย การเผยแพรผ่ลงานและตพีมิพต์ลอดทั �งเขา้
รว่มเสนอผลงานและประชมุวชิาการ โดยมกีารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําและนําเสนอบทความทาง
วชิาการและบทความวจัิย (เอกสารแนบ: AmET 7.5-1) และภาควชิาได ้
ดําเนนิการจัดภาระงานใหแ้กบ่คุลากรสายสนับสนุนตามระเบยีบภาระงานของมหาวทิยาลยั ซึ�ง ครอบคลมุถงึภาระ
งานการใหบ้รกิาร ใหคํ้าปรกึษาในดา้นตา่งๆ เชน่ การยื�นคํารอ้งลงทะเบยีน เพิ�ม ถอน รายวชิา เรยีน กจิกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารนักศกึษา และใหคํ้าแนะนําแกนั่กศกึษาที�ไดเ้ขา้ปฏบิตักิารโดยใชเ้ครื�องมอืตา่งๆ รวมถงึ
การดําเนนิงานทางดา้นเอกสารของภาควชิา เป็นตน้ โดย
คํานงึถงึสดัสว่นของนักศกึษาตอ่บคุลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการจัดการเรยีนการสอนขอ
งมหาวทิยาลยั รวมถงึทางภาควชิาไดม้กีารจัดหาเครื�องมอืและอปุกรณท์ี�ทนัสมยั เพื�อสนับสนุนการ
ทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น นอกจากนี�ทางมหาวทิยาลยัยงัไดม้กีารมอบทนุวจัิยใหก้บับคุลากรสายสนับสนุน
ทําใหบ้คุลากรมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน จนกอ่ใหเ้กดิผลงานทางวชิาการและผลงานวจัิยตา่งๆ ซึ�งเป็นการ
พัฒนาเพิ�มพนูความรูท้กัษะ และความสามารถดา้นตา่งๆ อกีดว้ย ในสว่นของหน่วยงานวทิยาลยัเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม ไดม้กีารจัดกจิกรรมมอบเหรยีญรางวลัและเกยีรตบิตัรแกผู่ส้อนดเีดน่ นักวจัิยดเีดน่ และผูใ้หบ้รกิาร
วชิาการดเีดน่ทกุปีในงานสมัมนาวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม และในสว่นของมหาวทิยาลยัไดม้พีธิมีอบ
รางวลัเชดิชเูกยีรตผิูป้ฏบิตังิานดเีดน่ เพื�อสรา้งแรงจงูใจใหแ้กบ่คุคลากรใหพั้ฒนาตนเอง และเชดิชเูกยีรตผิูท้ี�มผีล
งานดเีดน่ทั �งทางดา้นการเรยีนการสอน การวจัิย และการบรกิารวชิาการ (เอกสารแนบ: AmET 7.5-2)

8. Student Quality and Support  (คณุภาพผูเ้รยีนและการสนับสนุน)

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

and up to date.

มีนโยบายในการรับผูเรียนเขาศึกษาที่ชัดเจน มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและเปนปจจุบัน

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated.

มีขั้นตอนและเกณฑในการรับผูเรียนที่แนนอน และมีการประเมินผล

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and

workload.

มีระบบการติดตามความกาวหนาของผูเรียน ผลการเรียนและภาระการเรียนของผูเรียน

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support

services are available to improve learning and employability.

การใหคำปรึกษา มีกิจกรรมระหวางหลักสูตร มีการแขงขัน และมีการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหแกผูเรียน เพื่อ

ปรับปรุงการเรียนรู

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and

research as well as personal well-being.

มีสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อตอการศึกษา การวิจัยตลอดจนความเปนอยูที่ดี

9. Facilities and Infrastructure  (สิ�งอํานวยความสะดวกและโครงสรา้งพื�นฐาน)

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project

room, etc.) are adequate and updated to support education and research.

มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน (หองเรียน และอุปกรณในหองเรียน) เพียงพอ ทันสมัยที่สามารถสนับสนุนการ

เรียนและการวิจัย

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and

research

มีหองสมุดเพียงพอและทันสมัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัย

▪

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

research.

มีหองปฏิบัติการ และเครื่องมือเพียงพอและทันสมัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัย

▪

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support

education and research.

มีสิ่งอำนวยความสะดวกดานคอมพิวเตอรเพียงพอและทันสมัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัย

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special

needs are defined and implemented.

มีมาตรฐานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย ที่สามารถเขาถึงได

10. Quality Enhancement  (การพัฒนาคณุภาพ)

10.1 มีการนำความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

10.2 มีการสรางกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เปนที่ยอมรับ และไดมีการประเมินผลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

10.3 มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจ

วามีความสอดคลองกัน

10.4 มีการนำผลลัพธที่ไดจากการทำวิจัยมาใชในการเรียนการสอน

10.5 มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่สนับสนุน การเรียนการสอนที่

เปนที่ยอมรับ

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงกลไกขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบและเปนที่ยอมรับ

11. Output  (ผลผลติ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for

improvement.

มีการจัดเก็บขอมูล ควบคุม และกำหนดอัตราการสอบผานและอัตราการลาออกกลางคัน เพื่อใชในการปรับปรุง

หลักสูตร

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for

improvement.

มีการรวบรวมขอมูลระยะเวลาเฉลี่ยของการสำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาใชเปนเกณฑในการปรับปรุง

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for

improvement.

มีการรวบรวมขอมูลอัตราการไดงานของผูสำเร็จการศึกษาเพื่อนำมาใชเปนเกณฑในการปรับปรุง

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and

benchmarked for improvement.

มีการรวบรวมขอมูลประเภท และจำนวนงานวิจัยของผูเรียน เพื่อนำมาใชเปนเกณฑในการปรับปรุง

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for

improvement.

มีการรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนำมาใชเปนเกณฑในการปรับปรุง

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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สวนที่ 3 การวิเคราะหภาพรวมจุดแข็ง-จุดออนของหลักสูตร

ในสวนที่ 3 กลาวถึงการวิเคราะหภาพรวมจุดแข็ง-จุดออนของหลักสูตร คะแนนการประเมินตนเองตลอดจนแนวทางใน

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดรับกับสภาพปจจุบัน โดยไดนำความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเขามาพิจารณาในการ

วางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาของหลักสูตรอยางตอเนื่อง

3.1 Strength (จุดแข็งหรือขอควรภูมิใจของหลักสูตร)

▪ วัตถุประสงคและผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

▪ หลักสูตรผานเกณฑประกันคุณภาพตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

▪ หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่เนนผลิตวิศวกรเฉพาะทางตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อใหไดบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถในดานเทคโนโลยีทางสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

▪ หลักสูตรมีความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเพื่อทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการได

▪ หลักสูตรมีแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีทุนวิจัย ทุนเพื่อไปนำ

เสนอผลงานวิชาการเพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

▪ หลักสูตรมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติใหกับผูเรียน เพื่อใหผู

เรียนไดมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง

3.2 Weakness (จุดออนหรือขอควรพัฒนา/ปรับปรุงของหลักสูตร)

▪ หลักสูตรมีงบประมาณในการสงเสริมงานวิจัยของนักศึกษายังไมเพียงพอ

▪ นักศึกษามีเวลาในการทำวิจัยเฉพาะเวลาราชการเพราะขอจำกัดในการเปดปดอาคาร

▪ ขาดการสำรวจขอมูลในบางดาน ทำใหขอมูลที่ไดมาวิเคราะหยังไมสมบูรณมากพอ

▪ ยังขาดการการนำผลวิเคราะหในบางดานมาใชในการปรับปรุง

▪ ยังไมสามารดำเนินตามระบบการเก็บขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียไดดีพอตามระบบที่ออกแบบไว

▪ กลไกการประกันคุณภาพยังเปนรูปแบบใหมที่บุคลากรอาจจะยังไมเขาใจในขอกำหนดของระบบและรูปแบบใน

การจัดทำมากพอ
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3.3 ตารางสรุปคะแนนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

ตารางที่ 3.3-1 สรุปคะแนนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

Report Summary

This report is based on information provided in the self-assessment report (SAR), evidences,

site tours, and interviews with selected stakeholders including academic staff, support staff,

students, alumni, and employers. It should be read together with the preliminary finding

presented at the closing ceremony where key strengths and areas for improvement were

highlighted.

The AUN-QA assessment at programme level covers eight criteria. Each criterion is assessed

based on a seven-point scale. A summary of the assessment results for the…………………

programme at …………….. university, is as follows:

Criterion Score

1. Expected Learning Outcomes

2. Programme Structure and Content

3. Teaching and Learningn Approach

4. Student Assessment

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Academic Staff

6. Student Support Services

7. Facilities and Infrastructure

8. Output and Outcomes

Overall Verdict

Based on the assessment results, the………………… programme at …………….. university

fulfills/does not fulfill the AUN-QA requirements to be awarded the AUN-QA certificate. The

overall quality assurance implemented by the programme is Absolutely Inadequate/

Inadequate and Improvement is Necessary/ Inadequate but Minor Improvement Will Make It

Adequate/ Adequate as Expected/ Better Than Adequate/ Example of Best Practice/

Excellent (Example of World-class or Leading Practice).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

1. Expected Learning Outcomes

1.1The programme 
to show that the 

expected learning

outcomes are 
appropriately 
formulated in 
accordance with an 

established 

learning

taxonomy,are

aligne to the 
vision and mission

of the university,
and are known to 

all stakeholders

1.2 The programme

to show that the
expected learning 

outcomes for all 

courses are 

appropriately 

formulated and 

are aligned to the 

expected learning

outcomes of the 

programme.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

1.3The programme

to show that the

expected learning 

outcomes consist 

of both generic 

outcomes

(related to written 

and oral 

communication, 

problem solving, 

information 

technology, 

teambuilding 

skills, etc) and 

subject specific 

outcomes

(related to 

knowledge and 

skills of the study 

discipline).

1.4 The

programme to

show that the

requirements of

the stakeholders,

especially the

external 
stakeholders, are

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

gathered, and

that these are

reflected in the

expected

learning

outcomes.

1.5 The

programme to

show that the

expected

learning

outcomes are

achieved by the

students by the

time they

graduate.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

2. Programme Structure and Content

2.1 The

specifications of

the programme

and all its

courses are

shown to be

comprehensive,

up-to-date, and

made available

and

communicated to

all stakeholders.

2.2 The design of

the curriculum is

shown to be

constructively

aligned with

achieving the

expected

learning

outcomes.

2.3 The design of

the curriculum is

shown to include

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

feedback from

stakeholders,

especially

external

stakeholders.

2.4 The

contribution

made by each

course in

achieving the

expected

learning

outcomes is

shown to be

clear.

2.5 The

curriculum to

show that all its

courses are

logically

structured,

properly

sequenced

(progression from

basic to

intermediate to

specialised

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

courses), and are

integrated

2.6 The

curriculum to

have option(s)

for students to

pursue major

and/or minor

specialisations.

2.7 The

programme to

show that its

curriculum is

reviewed

periodically

following an

established

procedure and

that it remains

up-to-date and

relevant to

industry.

3. Teaching and Learning Approach

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

3.1 The

educational

philosophy is

shown to be

articulated and

communicated to

all stakeholders.

It is also shown

to be reflected in

the teaching and

learning activities.

3.2 The teaching

and learning

activities are

shown to allow

students to

participate

responsibly in

the learning

process.

3.3 The teaching

and learning

activities are

shown to involve

active learning by

the students.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

3.4 The teaching

and learning

activities are

shown to

promote learning,

learning how to

learn, and

instilling in

students a

commitment for

life-long learning

(e.g. commitment

to critical inquiry,

information-proc

essing skills, and

a willingness to

experiment with

new ideas and

practices).

3.5 The teaching

and learning

activities are

shown to

inculcate in

students, new

ideas, creative

thought,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

innovation, and

an

entrepreneurial

mindset.

3.6 The teaching

and learning

processes are

shown to be

continuously

improved to

ensure their

relevance to the

needs of industry

and are aligned

to the expected

learning

outcomes.

4. Student Assessment

4.1 A variety of

assessment

methods are

shown to be used

and are shown to

be constructively

aligned to

achieving the

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

expected

learning

outcomes and

the teaching and

learning

objectives.

4.2 The

assessment and

assessment-appe

al policies are

shown to be

explicit,

communicated to

students, and

applied

consistently.

4.3 The

assessment

standards and

procedures for

student

progression and

degree

completion, are

shown to be

explicit,

communicated to

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

students, and

applied

consistently.

4.4 The

assessments

methods are

shown to include

rubrics, marking

schemes,

timelines, and

regulations, and

these are shown

to ensure

validity,

reliability, and

fairness in

assessment.

4.5 The

assessment

methods are

shown to

measure the

achievement of

the expected

learning

outcomes of the

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

programme and

its courses.

4.6 Feedback of

student

assessment is

shown to be

provided in a

timely manner.

4.7 The student

assessment and

its processes are

shown to be

continuously

reviewed and

improved to

ensure their

relevance to the

needs of industry

and alignment to

the expected

learning

outcomes.

5. Academic Staff

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

5.1 The

programme to

show that

academic staff

planning

(including

succession,

promotion,

re-deployment,

termination, and

retirement plans)

is carried out to

ensure that the

quality and

quantity of the

academic staff

fulfil the needs

for education,

research, and

service.

5.2 The

programme to

show that staff

workload is

measured and

monitored to

improve the

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

quality of

education,

research, and

service.

5.3 The

programme to

show that the

competences of

the academic

staff are

determined,

evaluated, and

communicated.

5.4 The

programme to

show that the

duties allocated

to the academic

staff are

appropriate to

qualifications,

experience, and

aptitude.

5.5 The

programme to

show that

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

promotion of the

academic staff is

based on a merit

system which

accounts for

teaching,

research, and

service.

5.6 The

programme to

show that the

rights and

privileges,

benefits, roles

and relationships,

and

accountability of

the academic

staff, taking into

account

professional

ethics and their

academic

freedom, are well

defined and

understood.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

5.7 The

programme to

show that the

training and

developmental

needs of the

academic staff

are systematically

identified, and

that appropriate

training and

development

activities are

implemented to

fulfil the

identified needs.

5.8 The

programme to

show that

performance

management

including reward

and recognition is

implemented to

assess academic

staff teaching

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

and research

quality.

6. Student Support Service

6.1 The student

intake policy,

admission

criteria, and

admission

procedures to

the programme

are shown to be

clearly defined,

communicated,

published, and

up-to-date.

6.2 Both

short-term and

long-term

planning of

academic and

non-academic 

support services 

are shown to be 

carried out to 

ensure sufficiency 

and quality of

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

support services

for teaching,

research, and 

community 

service.

6.3 An adequate 

system is shown 

to exist for 

student progress, 

academic 

performance, and 

workload 

monitoring. 

Student progress, 

academic 

performance, and 

workload are

shown to be

systematically

recorded and

monitored.

Feedback to

students and

corrective actions

are made where

necessary.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

6.4 Co-curricular 

activities, student 

competition, and 

other student 

support services 

are shown to be 

available to 

improve learning 

experience and 

employability.

6.5 The 

competences of 

the support staff 

rendering student

services are

shown to be

identified for

recruitment and 

deployment. 

These 

competences are

shown to be
evaluated to 

ensure their 

continued 

relevance to 

stakeholders

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

needs. Roles and

relationships are

shown to be

well-defined to

ensure smooth

delivery of the

services.

6.6 Student 

support services 

are shown to be 

subjected to 

evaluation, 

benchmarking, 

and 

enhancement.

7. Facilities and Infrastructure

7.1 The physical

resources to

deliver the

curriculum,

including

equipment,

material, and

information

technology, are

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

shown to be

sufficient.

7.2 The

laboratories and

equipment are

shown to be

up-to-date,

readily available,

and effectively

deployed.

7.3 A digital

library is shown

to be set-up, in

keeping with

progress in

information and

communication

technology.

7.4 The

information

technology

systems are

shown to be set

up to meet the

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

needs of staff

and students.

7.5 The university

is shown to

provide a highly

accessible

computer and

network

infrastructure

that enables the

campus

community to

fully exploit

information

technology for

teaching,

research, service,

and

administration.

7.6 The

environmental,

health, and

safety standards

and access for

people with

special needs are

shown to be

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

defined and

implemented.

7.7 The university

is shown to

provide a

physical, social,

and

psychological

environment that

is conducive for

education,

research, and

personal

wellbeing.

7.8 The

competences of

the support staff

rendering services

related to

facilities are

shown to be

identified and

evaluated to

ensure that their

skills remain

relevant to

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

stakeholder

needs.

7.9 The quality of

the facilities

(library,

laboratory, IT,

and student

services) are

shown to be

subjected to

evaluation and

enhancement.

8. Output and Outcomes

8.1 The pass rate,

dropout rate, and

average time to

graduate are

shown to be

established,

monitored, and

benchmarked for

improvement.

8.2 Employability

as well as

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Criterion

self-employment,

entrepreneurship,

and

advancement to

further studies,

are shown to be

established,

monitored, and

benchmarked for

improvement.

8.3 Research and

creative work

output and

activities carried

out by the

academic staff

and students, are

shown to be

established,

monitored, and

benchmarked for

improvement.

8.4 Data are

provided to show

directly the

achievement of

the programme

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterion

outcomes, which

are established

and monitored.

8.5 Satisfaction

level of the

various

stakeholders are

shown to be

established,

monitored, and

benchmarked for

improvement.

AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

1. Expected Learning Outcomes  (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 4

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and

aligned with the vision and mission of the university หลักสูตรกำหนดผล

การเรียนรูที่ชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย

4

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and

generic (i.e. transferable)

learning outcomes

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมความรูและทักษะทั่วไป รวมถึงความรูและทักษะ

เฉพาะทาง

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of

the stakeholders

ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

4

2. Programme Specification (ขอกำหนดของหลักสูตร) 4

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and

up-to-date

ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมครบถวนและทันสมัย

4

2.2 The information in the course specification is comprehensive and

up-to-date

ขอมูลรายละเอียดรายวิชาครอบคลุมครบถวนและทันสมัย

4

2.3 The programme and course specifications are communicated and

made available to the stakeholders

ขอมูลของหลักสูตรและรายวิชาไดรับการสื่อสารและเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสีย

4

3. Programme Structure and Content (โครงสรางและเนื้อหาในหลักสูตร) 4

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the

expected learning outcomes

ผลการเรียนรูที่คาดหวังถูกนำมากำหนดใชในการออกแบบโครงสรางหลักสูตรอยาง

เหมาะสม

4

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected

learning outcomes is clear

แตละรายวิชาในหลักสูตร มีสวนรวมที่ชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง

4

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and

up-to-date

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

หลักสูตรมีโครงสรางที่เหมาะสม เปนลำดับขั้นมีการบูรณาการกัน และมีความ

ทันสมัย

4. Teaching and Learning Approach (การจัดการเรียนการสอน) 4

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to

all stakeholders

มีการถายทอดและสื่อสารปรัชญาการศึกษาแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ

4

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the

achievement of the expected learning outcomes

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองและสนับสนุนตอการบรรลุผลการเรียนรูที่คาด

หวัง

4

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

4

5 Student Assessment (การประเมินผูเรียน) 4

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement

of the expected learning outcomes

การประเมินผูเรียนถูกกำหนดใหสอดคลองและเปนในทิศทางเดียวกับความสำเร็จ

ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง

4

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations,

weight distribution, rubrics and grading are explicit and

communicated to students

การประเมินผูเรียนมีการกำหนดเกณฑ ชวงเวลาในการประเมิน การใหเกรด ที่

ชัดเจนและประกาศใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน

4

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used

to ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7]

วิธีการประเมินผูเรียนมีความแมนยำ เที่ยงตรง นาเชื่อถือ และยุติธรรม

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve

learning

การใหขอมูลปอนกลับหลังการประเมินแกผูเรียน ทันเวลา เพื่อชวยพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียนใหดีขึ้น

4

5.5 Students have ready access to appeal procedure

มีระบบอุทธรณรองทุกขสำหรับผูเรียน

4

6. Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 4

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion,

re-deployment, termination, and retirement) is carried out to  fulfil the

needs for education, research and service

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การจาง

อาจารยใหม การมอบหมายงาน การสิ้นสุดการจาง และการเกษียณอายุ) เพื่อพันธ

กิจทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ

4

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

improve the quality of education, research and service

จำนวนอาจารยตอผูเรียน ภาระงาน การกำกับ และการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ในดานการศึกษา วิจัยและบริการ

4

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic

freedom for appointment, deployment and promotion are determined

and communicated

การสื่อสารใหเขาใจถึงเกณฑการคัดเลือกและการรับอาจารย รวมทั้งการใหความดี

ความชอบคำนึงถึงความสามารถทางวิชาการ  และคุณธรรมจริยธรรม

4

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated

การกำหนดและประเมินสมรรถนะตางๆ ของอาจารย

4

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and

activities are implemented to fulfil them

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการฝกอบรมและพัฒนาสิ่งที่จำเปนและสำคัญของ

อาจารย

6.6 Performance management including rewards and recognition is

implemented to motivate and support education, research and service

[9]

ระบบการมอบรางวัลและยกยองชมเชยตามประสิทธิภาพของผลงาน เพื่อกระตุน

และสนับสนุนงานดานการศึกษา วิจัย และบริการ

4

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are

established, monitored and benchmarked for improvement

ระบบการติดตามและเทียบเคียงกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทั้งในดานคุณภาพและ

ประเภท เพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น

4

7. Support Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 4

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and

service

แผนจัดสรรอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานตางๆ (หองสมุด ไอที

และการบริการนักศึกษา) ที่เหมาะสมกับภาระงานดานการศึกษา วิจัย และการ

บริการ

4

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and

promotion are determined and communicated

เกณฑการคัดเลือก การรับเขาทำงาน การจางงาน และการเลื่อนตำแหนง เปนที่รับรู

7.3 Competences of support staff are identified and  evaluated

การกำหนดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน

4

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and

activities are implemented to fulfil them [4]

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการฝกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

7.5 Performance management including rewards and recognition is

implemented to motivate and support education, research and service

ระบบการมอบรางวัลและยกยองชมเชยตามประสิทธิภาพของผลงาน เพื่อกระตุน

และสนับสนุนงานดานการศึกษา วิจัย และบริการ

4

8. Student Quality  (คุณภาพของนักศึกษา) 4

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined,

communicated, published, and up-to-date

มีนโยบายและเกณฑการรับนักศึกษา ที่ชัดเจน  การเผยแพร และมีความเหมาะสม

กับกาลเวลา

4

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined

and evaluated

วิธีการและเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจนและไดรับการประเมิน

4

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress,

academic performance, and workload

ระบบติดตามความกาวหนาของนักศึกษา ผลการเรียนรู และภาระงานการเรียนที่ได

รับมอบหมายของนักศึกษาที่เหมาะสม

4

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and

other student support services are available to improve learning and

employability

การใหคำปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรม/บริการอื่นๆ ที่

สนับสนุนใหนักศึกษาพัฒนาการเรียนรูไดดีขึ้น และโอกาสไดงานเมื่อจบ

4

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for

education and research as well as personal well-being

4
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AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

สภาพแวดลอมทางกายภาพ  สังคม และจิตใจ ที่เอื้อตอการศึกษาและวิจัยและการ

ใชชีวิตอยางมีคุณภาพ

9. Facilities and Infrastructure (โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก) 4

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls,

classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support

education and research

สิ่งสนับสนุนและอุปกรณการเรียนการสอน (หองเรียนตางๆ)เพียงพอและทันสมัย ที่

จะสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย

4

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support

education and research

หองสมุดและแหลงเรียนรูเพียงพอและทันสมัยที่จะสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย

4

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to

support education and research

หองปฏิบัติการเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณตางๆ เพียงพอและทันสมัย ที่จะสนับสนุน

การศึกษาและการวิจัย

4

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and

updated to support education and research

สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานของสื่อการสอนทาง

อิเล็กทรอนิกสเพียงพอและทันสมัย ที่จะสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย

4

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for

people with special needs are defined and implemented

สิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไปตามขอกำหนดในทุก

มิติรวมทั้งผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ

4

10. Quality Enhancement(การพัฒนาคุณภาพ) 4

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design

and development

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

การใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร

10.2 The curriculum design and development process is established and

subjected to evaluation and enhancement

มีระบบการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาระบบ

4

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and

alignment

การประเมินและทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียนอยางตอ

เนื่องเพื่อใหมีความเชื่อมโยงและนาเชื่อถือ

4

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning

การนำผลงานวิจัยมาใชเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

4

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT

facility and student services) is subjected to evaluation and

enhancement

การประเมินและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสิ่งสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งไอที ที่

หองสมุด หองปฏิบัติการ และหนวยบริการนักศึกษา

4

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected

to evaluation and enhancement

กลไกในการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเปนระบบ รวมทั้งมี

การประเมินกลไกนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

4

11. Output (ผลผลิต) 4

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and

benchmarked for improvement [1]

มีการติดตามและเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษาและการลาออก       เพื่อ

ปรับปรุงใหดีขึ้น

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUN-QA Criteria
Score (1-7) Overall

Score

11.2 The average time to graduate is established, monitored and

benchmarked for improvement [1]

มีการติดตามและเทียบเคียงคาเฉลี่ยของระยะเวลาการจบเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น

4

11.3 Employability of graduates is established, monitored and

benchmarked for improvement [1]

มีการติดตามและเทียบเคียงอัตราการไดงานของบัณฑิตเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น

4

11.4 The types and quantity of research activities by students are

established, monitored and benchmarked for improvement [2]

มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทั้งในดานคุณภาพและ

ประเภท เพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น

4

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and

benchmarked for improvement [3]

มีระบบการติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ

การปรับปรุงใหดีขึ้น

4

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำป 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 4 ภาคผนวก

•

นิยามศัพท

•

เอกสารหลักฐาน

•

เอกสารอางอิง

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สวนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA Criteria



292

ส่วนท่ี 6 ภาคผนวก 

1. ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร
แสดงหลักฐานที่มีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร
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294



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองตนกำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



มคอ.2 

สารบัญ 
 

หนา 
รายละเอียดของหลักสูตร 1 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

5 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 5 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 8 

1. ระบบการจดัการศึกษา 8 

2. การดำเนินการหลักสูตร 8 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 11 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 60 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา 69 



มคอ.2 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 87 
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1. การเตรยีมการสำหรับอาจารยใหม 88 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  88 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 91 

7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน 92 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 93 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 93 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 93 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 94 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 94 
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ก. แผนภูมิแสดงความตอเน่ืองของหลักสูตร 95 
ข. 
ค. 

รายละเอียดการกำหนดรหสัวิชาของหลักสูตร
สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมยานยนต 

97 
99 

ง. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปรญิญา
บัณฑิต
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จ. ผลงานทางวิชาการของอาจารย 118 
ฉ. รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ยานยนต ฉบับป พ.ศ. 2560 
124 

ช. การประกันคณุภาพการศึกษา 158 
ซ. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด 160 



มคอ.2 

1 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร
ภาษาไทย        :  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering Technology

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)        :  วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Engineering (Automotive Engineering Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.Eng. (Automotive Engineering Technology)

3. วิชาเอก
ไมมี 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
 149 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
ในระหวางการศึกษาไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

    5.2  ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

    5.3  ภาษาท่ีใช 
 การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชา 

ของหลักสูตรมีท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.4  การรับเขาศึกษา 

    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีใชภาษาไทยได 



มคอ.2 
 

2 
 

    5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
     ไมมี 
    5.6  การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 
     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
-   ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต          

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- เปดสอนภาคการศึกษาท่ี   1   ปการศึกษา  2565   . 
-    ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสวนงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     

ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 . 
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 

 ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี  5 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564    . 
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
- ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี  27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 และครั้งท่ี 4/2565          

เม่ือวันท่ี 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565. 
- ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 และครั้งท่ี 4/2565           
เม่ือวันท่ี 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐานคุณว ุฒ ิระดับปริญญาตรี            

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553 ในปการศึกษา 2567 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
    8.1  วิศวกรทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต และสาขาท่ีเก่ียวของ 
    8.2  ผูชวยนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีเครื่องกล ยานยนต และสาขาท่ีเก่ียวของ 
    8.3  นักวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต และสาขาท่ีเก่ียวของ 
    8.4  ผูประกอบการทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต และสาขาท่ีเก่ียวของ 
    8.5  บุคลากรทางการศึกษาดานวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต และสาขาท่ีเก่ียวของ 
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9. ช่ือ นามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนง          
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน/ประเทศ ป พ.ศ. 

1 นายชาติชาย  ชุมจันทร ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต) (หลักสูตรนานาชาติ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

2562 
2551 

2554 
2546 

2 นายสัก  สิทธิชมภ ู อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนตและ
พลังงาน) 
วศ.บ. (เทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

2557 

2555 

3 นายกิตติ  นิลผึ้ง รอง
ศาสตราจารย 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2554 
2546 
2542 

4 นายสารพล 
     ฐิติพัฒนพงศ 

อาจารย วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต) (หลักสูตรนานาชาติ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 

2549 
5 นายเชี่ยวชาญ 

หาวหาญ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2545 
2542 

ลำดับท่ี 1 เปนประธานหลักสูตร มคอ.2 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
     จากแนวโนมระดับโลก ที ่หลายประเทศมีแผนระงับการจำหนายยานยนตเชื ้อเพลิงฟอสซิล 

และจากทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ที ่มีเปาหมาย
ในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนตไปสูอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดมีการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาซึ ่งเปน
อุตสาหกรรมเปาหมายของชาติใหรักษาและตอยอดการเปนผูนำฐานการผลิตยานยนตระดับภูมิภาคในการผลิต
ยานยนตไฟฟา อีกทั้งผลกระทบและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากโควิด-19 ที่การเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล 
ถูกเรงรัดใหเกิดในอัตราเรงเนื ่องจากความจำเปนตาง ๆ ดังนั ้น ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน จึงจำเปนตอง
นำภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแก 
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื ่อประโยชนสุขที ่ยั ่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปจจุบันประเทศไทยถือเปนประเทศศูนยกลางการผลิตรถยนตที่มีศักยภาพสูงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีการลงทุนจากบริษัทผูผลิตรถยนตจากประเทศตาง ๆ เขามาลงทุนสราง
โรงงานผลิตรถยนตเปนจำนวนมาก และใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตเพื ่อการสงออกไปยัง
ตางประเทศ ซึ่งเปนการสรางงานทำใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต อยางไรก็ตาม 
ใชนวัตกรรมในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรม 
ยานยนตที่เปนระบบเครื่องกลควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีแนวโนมการผนวกรวมเทคโนโลยีสมองกล
ฝงตัวและเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื ่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ เพื่อการเชื่อมทางดานขอมูลระหวาง 
ยานยนตบนทองถนนเพื่อการพัฒนาความสะดวกสบายและความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ยังมีแนวโนมใน 
การพัฒนาและผลิตยานยนตไฟฟาเพื ่อใชในประเทศ การผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมยานยนตที่มีความรู
ความสามารถเกี ่ยวเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมจะชวยสงเสริมการพัฒนาทั ้งดานแรงงานในภาคสวน
อุตสาหกรรมยานยนตและส งเสริมการคิดคนเทคโนโลยีทางด านยานยนต อ ันจะเป นกุญแจสำคัญ 
ในการนำประเทศไทยกาวสู ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับโลกอยางแทจริง 

  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      จากทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีเปาหมาย 

การพัฒนาประเทศให ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน แตการระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบหลายดานโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ 
ทำใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน แรงงานจำนวนมากตกงานและมีความเสี่ยงที่รายไดจะลดลงอยางมาก 
โดยเฉพาะในประชาชนกลุ มเปราะบาง เพราะผู หารายไดหลักกลุ มเปราะบางมักทำงานนอกระบบ 
ขาดความม่ันคงของการทำงานและรายไดเปนปกติ ซ่ึงผลกระทบทางเศรษฐกิจก็สงผลกระทบตอสังคมตอเนื่อง
ไปดวยเชน เชน เด็กในครอบครัวยากจนจะไมมีโอกาสหรือมีโอกาสในการเรยีนรูออนไลนนอยกวา ผูสูงอายุท่ีมี
โรคประจำตัวในครอบครัวเปราะบางก็เขาถึงบริการทางการแพทยลดลงมากกวา เปนตน 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี ่ยวของกับพันธกิจ                  
ของมหาวิทยาลัย 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
              ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตที่จะปรับไปเปนอุตสาหกรรมสมัยใหมเพื่อทำการผลิตรถยนต
พลังงานไฟฟามีแนวโนมการเพ่ิมขึ ้นอยางต อเนื ่อง ส งผลใหความตองการบุคลากรเพื ่อปฏิบัต ิงาน                  
ในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีพื้นฐานความรูทางดานยานยนตไฟฟา โปรแกรม       
ชวยออกแบบงานทางวิศวกรรมยานยนต และเครื่องมือวัดตาง ๆ ในการตรวจสอบและวิเคราะห และมีความ
เขาใจในระบบควบคุมเบื ้องตนจะสามารถเขาใจและเขาถึงเทคโนโลยีใหมทางดานยานยนตซึ ่งเปนยุค          
ของอิเล็กทรอนิกสยานยนต ชิ ้นสวนสำคัญของรถยนตไฟฟากลายเปนอยางอื่น เชน ระบบสมองกล และ
แบตเตอรี่ ฯลฯ ดังนั้นจึงตองเริ่มวางฐานรากอยางเรงดวน แรงงานมีฝมือสำหรับอุตสาหกรรมใหมตองเพ่ิม
ชำนาญท่ีมีอยูเดิม นอกจากนี้แรงงานท่ีมีฝมือดานชางก็มีนอย สถานการณทางดานพลังงาน และภาวะโลกรอน
ในปจจุบันสงผลกระทบอยางมากตอคุณภาพชีวิต การขนสงดวยยานยนตท่ีใชเชื้อเพลิงฟอสซิลถือเปนสวนหลัก
ที่เปนแหลงที่ปลดปลอยมลพิษสูงและเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะสถานะการณ PM2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนตเพ่ือลดการปลดปลอยมลพิษจึงเปนภารกิจ
เรงดวน เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดทั้งทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต
เปนหลักสูตรที่ไดมีการวางแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว โดยมุงเนนผลิตวิศวกร         
ท่ีมีความรูและทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต โดยเนนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีไดเรียนรู
ใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ และตระหนักถึงการอนุรักษสภาวะแวดลอม 
      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
              สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่มุงมั่นท่ีจะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีความรูคู คุณธรรม            
เพื ่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที ่สามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
     13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
            รายวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาบูรณาการ กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ไดแก เคมี ฟสิกส และคณิตศาสตร 
     13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
            ไมมี 
     13.3 การบริหารจัดการ 
         อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ในคณะ       
ท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะวิทยาศาสตรประยุกต และคณะศิลปศาสตรประยุกต ท่ีใหบริการการสอนรายวิชาตาง ๆ 
ในการจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุมนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐาน
ความรู 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

         เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลและยานยนตที่มีความรูความสามารถ มีทักษะการทำงานจริงและสามารถ
ทำงานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและจริยธรรมอันเปนการตอบสนองความตองการ
จากภาคสวนอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและตางประเทศ 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการผลิต
วิศวกรเครื่องกลและยานยนตท่ีมีทักษะองคความรูทางดานเทคโนโลยียานยนตสำหรับภาคอุตสาหกรรม     
ยานยนตซึ ่งเปนอุตสาหกรรมสำคัญที ่ผลักดันเศรษฐกิจและเปนสวนหนึ ่งของความเจริญอยางยั ่งยืน                  
ของประเทศไทยและยกระดับการศึกษาของประชาชนในสายวิชาชีพในระดับอนุปริญญาใหสามารถตอยอด
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.3.1  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูความสามารถทั ้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติเกี ่ยวกับเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื ่องกลและยานยนตและสามารถทำงานดานอุตสาหกรรมยานยนตไดอยาง           
มีประสิทธิภาพ 

1.3.2  เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถคิดวิเคราะห ประยุกต แกไขปญหา เพื่อสามารถรับการถายทอด 
ความรูและนำไปพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนตในประเทศและ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนตท่ีชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร 
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตเปนหลักสูตรที่สรางวิศวกร
เครื ่องกลและยานยนตที ่มีความรูความสามารถดานวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนตทั ้งทางดานทฤษฎี              
และดานปฏิบัติ โดยมีทักษะดานการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน 

1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 
ชั้นปท่ี 1  อธิบายศาสตรและปฏิบัติการทดลองพื้นฐานที่เกี่ยวของกับองคความรูทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และพื ้นฐานวิศวกรรม ดำเนินการศึกษาดวยตนเองและใหความรวมมือ          
ในการทำงานเปนทีม  

ชั ้นปท่ี 2  อธิบาย คำนวณ วิเคราะหศาสตรและปฏิบัติการพื ้นฐานทางดานวิศวกรรมเครื ่องกล        
อธิบายทฤษฎี ข้ันตอนและปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมยานยนต 

ชั้นปท่ี 3  อธิบายและคำนวณเฉพาะทางสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต วางแผนออกแบบและ
ข้ันตอนการทำโครงงานวิศวกรรม ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาชวยคำนวณและนำเสนอ 

ชั ้นปท่ี 4 ประยุกตความรูเพื ่อนำไปวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมในการทำงานจริง                  
ใหความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ปรับตัวอยูรวมในสังคมและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรม
ยานยนต ใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑของ สป.อว. กำหนด
สอดคลองกับองคกรวิชาชีพท่ี
เก่ียวของและเปนสากลและให
สอดคลองกับความตองการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

-   ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ำเสมอ 

-   เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

-   จัดเวทีสัมมนาวิชาการรวมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆและ
ภาคเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับเทคโนโลยี
วิศวกรรมยานยนต 

-  รายงานผลการประเมินความ 
   พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

ผูประกอบการ 
-  รายงานผลการดำเนินงาน 
-  เอกสารเชิญผูเชี่ยวชาญและ  

รายงานการประชุม 
-  รายงานการสัมมนาและการ 
   แสดงผลตาง ๆ 

-  ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู 

-   อาจารยใหมตองผานการอบรม 
    หลักสูตรเบื้องตนเก่ียวกับ

เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล 

-   สงเสริมใหอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

-  หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดำเนินการ 

-  จำนวนอาจารยท่ีไดรับการ  
พัฒนา 

-  สนับสนุนทรัพยากรท่ีใชใน             
การเรียนการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

-   จัดทำแผนการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑท่ีใชในการเรียนการ
สอนและวิจัย 

-   จัดทำโครงการรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนท่ี สามารถ
สนับสนุนในเรื่องการเรียนการ
สอนและวิจัย 

-  แผนการจัดหาครุภัณฑ 
-  โครงการรวมมือกับภาครัฐ 
   และเอกชน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
          ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิตคิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 สำหรับระเบียบตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
พระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
          มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน จำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห     
โดยกำหนดภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปท่ี 2 ใหนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 
    1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
ภาคการศึกษาฤดรูอน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1 เปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชา 

ชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอ่ืน
ท่ีเทียบเทา หรือ 

2 เปนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 

3 เปนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือ
สาขาอื่นท่ีเทียบเทา โดยตองมีผลการเรียนในรายวิชาทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 

4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
1    ปญหาของการปรับตัวจากการเรียนระดับ ปวช. หรือระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มี

รูปแบบแตกตางไปจากเดิมที่คุนเคย การมีสังคมกวางขึ้น นักศึกษาตองรูจักดูแลและรับผิดชอบ
ตนเอง อีกทั้งนักศึกษายังมีกิจกรรมทั้งการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอกชั ้นเรียน         
ท่ีจำเปนตองจัดแบงการใชเวลาใหเหมาะสม 
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2    นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษามาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีปญหาการขาดความรูและ
ทักษะวิชาทางดานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนตท้ังในวิชาทางทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ 

3    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มักประสบปญหาการ  
ขาดความรูความเขาใจวิชาพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

    2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
1    จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนำการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย

และเทคนิคการแบงเวลา 
2    จัดการเรียนปรับพื ้นฐานวิชาทางดานวิศวกรรมยานยนตใหกับนักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษา       

จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในชวงเวลากอนเริ่มปการศึกษาภาคเรียนท่ี 1 
3    จัดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาท่ี

สำเร็จการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชวงเวลากอนเริ ่มปการศึกษา         
ภาคเรียนท่ี 1 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตรี      

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

    2.6 งบประมาณตามแผน (หนวย : บาท) 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)   

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบประมาณรายได 2,240,000 3,360,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 
งบประมาณแผนดนิ 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

รวมรายรับ 3,040,000 4,560,000 6,080,000 6,080,000 6,080,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบดำเนินการ      
     เงินเดือน 1,660,000 2,270,000 2,920,000 3,600,000 3,600,000 
     คาตอบแทน 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 
     คาใชสอย 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 
     คาวัสด ุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
     เงินอุดหนุน - - - - - 
     รายจายอ่ืน - - - - - 
2. งบลงทุน      
     คาครุภัณฑ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมท้ังสิ้น 3,595,000 4,205,000 4,855,000 5,535,000 5,535,000 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จำนวน 50,000 บาท/ปการศึกษา) 

 
    2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา     
พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
    2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร              149 หนวยกิต 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      31    หนวยกิต 
    1. กลุมวิชาภาษา          12  หนวยกิต 

ก. วิชาบังคับ           6   หนวยกิต 
ข. วิชาเลือก           6   หนวยกิต 

    2. กลุมวิชาบูรณาการ         3 หนวยกิต 
    3. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      12 หนวยกิต 
    4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    3 หนวยกิต 
    5. กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ     1   หนวยกิต 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                   112 หนวยกิต 
    1. กลุมวิชาแกน      42 หนวยกิต 

  ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 
  ข. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม      21  หนวยกิต 

    2. กลุมวิชาชีพ      70  หนวยกิต 
  ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร   24  หนวยกิต 
  ข. วิชาชีพเฉพาะทาง      40  หนวยกิต 

- วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ    31 หนวยกิต 
- วิชาชีพเฉพาะทางเลือก      9 หนวยกิต 

ค. วิชาสหกิจศึกษา       6  หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                            6  หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจำนวนหนวยกิต   
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      31 หนวยกิต 

    1. กลุมวิชาภาษา          12  หนวยกิต 
ก. วิชาบังคับ           6   หนวยกิต 

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

 (English I)  
080103002 ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 

 (English II)  
080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1*      3(3-0-6) 

 (Practical English I)  
080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2*      3(3-0-6) 

 (Practical English II) 
 
ข. วิชาเลือก           6   หนวยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  

080103018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน     3(3-0-6) 
 (English for Work) 

080103030 การอานเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
 (Academic Reading)  

080103032 การเขียนยอหนา       3(3-0-6) 
 (Paragraph Writing)  

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 (English Conversation)  

080103035 ทักษะการนำเสนอ      3(3-0-6) 
 (Oral Presentation) 
 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

หมายเหตุ * ใชเฉพาะหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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    2. กลุมวิชาบูรณาการ         3 หนวยกิต 
            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ     3(3-0-6) 

 (Design Thinking) 
 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
    3. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      12 หนวยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
080203901 มนุษยกับสังคม       3(3-0-6) 

 (Man and Society)  
080203902   มรดกและอารยธรรมของชาติ                       3(3-0-6)                      
                 (National Heritage and Civilization) 
080203904   กฎหมายในชีวิตประจำวัน                3(3-0-6)                      
                  (Law in Daily Life) 
080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต     3(3-0-6) 

 (Economics for Life Development)  
080303102 จิตวิทยาสังคม**       3(3-0-6) 

 (Social Psychology) 
080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดำรงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Psychology for Happy Life)  
080303601 มนุษยสัมพันธ       3(3-0-6) 

 (Human Relations) 
 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
   

    4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    3 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้ 

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
020003102  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน        3(2-2-5) 
               (Basic Information Technology) 
040313018 รางกายมนุษยและสุขภาพ      3(3-0-6) 

(Human Body and Health) 
040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

 (Statistics in Everyday Life) 
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หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
    5. กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ     1   หนวยกิต 

ใหเลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชา ดังตอไปนี้   
            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
080303401 คาราโอเกะ       1(0-2-1) 

 (Karaoke)  
080303501 บาสเกตบอล       1(0-2-1) 

 (Basketball)  
080303502 วอลเลยบอล       1(0-2-1) 

 (Volleyball)  
080303503 แบดมินตัน       1(0-2-1) 

 (Badminton)  
080303504 ลีลาศ        1(0-2-1) 

 (Dancing)  
080303505 เทเบิลเทนนิส       1(0-2-1) 

 (Table Tennis)  
 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ      112 หนวยกิต 

    1. กลุมวิชาแกน      42 หนวยกิต 
ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
040113001 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6) 

 (Chemistry for Engineers)  
040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร     1(0-3-1) 

 (Chemistry Laboratory for Engineers)  
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I)  
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2      3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II)  
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3      3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics III)  
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            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
040313005 ฟสิกส 1        3(3-0-6) 

 (Physics I)  
040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory I)  
040313007 ฟสิกส 2        3(3-0-6) 

 (Physics II)  
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2      1(0-3-1) 

 (Physics Laboratory II) 
 

ข. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    21 หนวยกิต 
            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030103100 วัสดุวิศวกรรม**       3(3-0-6) 

 (Engineering Materials)  
030103101 กลศาสตรวิศวกรรม**       3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)  
030103103 กลศาสตรของวัสดุ**      3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials)  
030103300 การเขียนแบบวศิวกรรม**      3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing)  
030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร**    3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics and Aerodynamics)  
030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล**   3(2-3-5) 

 (Computer Programming and Digital Technology)  
030223120 เทอรโมไดนามิกส**      3(3-0-6) 

 (Thermodynamics)  
 

     2. กลุมวิชาชีพ      70 หนวยกิต 
ก. วิชาวิชาขีพบังคับทางวิศวกรรม   24 หนวยกิต 

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213139 กลศาสตรเครื่องจักรกล**      3(3-0-6) 

 (Mechanics of Machinery)  
030213140 พลศาสตรยานยนต      3(3-0-6) 

 (Vehicle Dynamics)  
030213147 การออกแบบเครื่องกล      3(3-0-6) 

 (Mechanical Design)  
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            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213150 เครื่องยนตเผาไหมภายใน**     3(3-0-6) 

 (Internal Combustion Engines) 
030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น**    3(3-0-6) 

 (Air Condition and Refrigeration) 
030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน**   3(3-0-6) 

 (Powerplant Engineering and Energy Management)  
030213161 การควบคุมยานยนต**      3(3-0-6) 

 (Automotive Control)  
030223143 การถายเทความรอน**      3(3-0-6) 

 (Heat Transfer)  
 

  ข. วิชาชีพเฉพาะทาง     40 หนวยกิต 
      วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ    31 หนวยกิต 

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี     3(3-0-6)  

 (Automotive Engineering and Technology) 
030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา**     2(2-0-4) 

 (Electric Vehicle Technology) 
030213155 เทคโนโลยรีะบบไฟฟายานยนต     2(2-0-4) 

 (Automotive Electrical System Technology) 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต**   3(3-0-6) 

 (Automotive Industrial and Manufacturing Management) 
030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต**    2(2-0-4) 
  (Automotive Electronics and Computerization) 
030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต**   2(2-0-4) 

 (Automotive Measurement and Instrument Technology)  
030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนตและระบบสงกำลังยานยนต   2(0-6-2) 

 (Automotive Engine and Powertrain Practice)  
030213219 ปฏิบัตงิานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก   2(0-6-2) 

 (Automotive Suspension Steering and Brake Practice)  
030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต   1(0-3-1) 

 (Automotive Electrics and Electronics System Practice) 
030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต   1(0-3-1) 

 (Automotive Electronics and Computerization Practice) 
030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต  1(0-3-1) 

 (Automotive Measurement and Instrument Technology Practice)  



มคอ.2 

17 
 

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213243 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมยานยนต 1     1(0-3-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory I)  
030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา  1(0-3-1) 

 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice)  
030213262 โครงงานพิเศษ 1       1(0-2-1) 

 (Special Project I)  
030213263 โครงงานพิเศษ 2       3(0-6-3) 

 (Special Project II)  
030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2     1(0-3-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory II)  
030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต  3(2-2-5) 

 (Computer-aided Automotive Engineering Design) 
 

      วิชาชีพเฉพาะทางเลือก     9 หนวยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้   

            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213160 การออกแบบชิ้นสวนยานยนต     3(2-2-5) 

 (Automotive Part Design) 
030213166 การออกแบบระบบยานยนต     3(2-2-5) 

 (Automotive System Design)  
030213180 เทคโนโลยีเครื่องยนต      3(3-0-6) 

 (Engine Technology)  
030213181 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นยานยนต   3(3-0-6) 

 (Fuel and Automotive Lubricant Technology)  
030213182 เครื่องยนตกังหันแกส      3(3-0-6) 

 (Gas Turbine Engines)  
030213184 การควบคุมมลพิษยานยนต**     3(3-0-6) 

 (Automotive Pollution Control)  
030213185 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต     3(3-0-6) 

 (Automotive Maintenance Engineering)  
030213187 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน     3(3-0-6) 

 (Introduction to Finite Element Methods)  
030213188 การจดัการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมยานยนต**3(3-0-6) 

 (Industrials Energy Management for Automotive Engineering) 
030213189 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต    3(3-0-6) 

 (Numerical Methods for Automotive Engineering)  
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            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213190 ยานยนตไฟฟา**       3(3-0-6) 
  (Electric Vehicle)  
030213191 เชื้อเพลิงและการเผาไหม**     3(3-0-6) 
  (Fuel and Combustion) 
030213192 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต**  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Automotive Engineering Technology) 
030213193 ไทรโบโลยีสำหรับยานยนต      3(3-0-6) 
  (Tribology for Automotive) 
030213194 ระบบการสื่อสารในยานยนต**     3(3-0-6) 
  (Communication Systems in Vehicles) 
030213195 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบจัดการ**    3(3-0-6) 
  (Battery Technology and Management) 
030213196 การเรียนรูของเครื่องสำหรับยานยนต**    3(3-0-6) 
  (Machine Learning for Vehicles) 
 

    ค. วิชาสหกิจศึกษา      6 หนวยกิต 
            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
030213459 สหกิจศึกษา                                                                  6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education) 
030213469 ฝกงาน*                                                                    240 ชั่วโมง  

 (Training) 
    

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี       6 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน 
 
หมายเหต ุ* ใชเฉพาะหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
              ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
   

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030103300 การเขียนแบบวศิวกรรม**      3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing)  
030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
   (Automotive Engineering and Technology) 
040113001 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6) 

 (Chemistry for Engineers)  
040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร     1(0-3-1) 

 (Chemistry Laboratory for Engineers)  
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I)  
040313005 ฟสิกส 1        3(3-0-6) 

 (Physics I)  
040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory I)  
080103001 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

 (English 1)  
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ    1(0-2-1) 

  (Sport and Recreation Elective Course)   
 
    รวม                 21(17-9-38) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030103100 วัสดุวิศวกรรม**       3(3-0-6) 

  (Engineering Materials)  
030103101 กลศาสตรวิศวกรรม**      3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)   
030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนตและระบบสงกำลังยานยนต            2(0-6-2) 

 (Automotive Engine and Powertrain Practice) 
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2      3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics II) 
040313007 ฟสิกส 2        3(3-0-6) 

  (Physics II)   
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2      1(0-3-1) 

  (Physics Laboratory II)   
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร             3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course)  
080103002 ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 

 (English 2) 
  

     รวม          21(18-9-39) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030103103 กลศาสตรของวัสดุ**      3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials)  
030213140 พลศาสตรยานยนต      3(3-0-6) 

 (Vehicle Dynamics)  
030213155 เทคโนโลยรีะบบไฟฟายานยนต                                        2(2-0-4) 

 (Automotive Electrical System Technology) 
030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต                    1(0-3-1) 

 (Automotive Electrics and Electronics System Practice) 
030223120 เทอรโมไดนามิกส**      3(3-0-6) 

 (Thermodynamics)  
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3      3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics III) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาบูรณาการ     3(3-0-6) 

 (Integrated Elective Course)  
 
    รวม          21(20-3-41) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร**    3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics and Aerodynamics) 
030213139 กลศาสตรเครื่องจักรกล**      3(3-0-6) 

 (Mechanics of Machinery) 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต**   3(3-0-6) 

 (Automotive Industrial and Manufacturing Management) 
030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต**             2(2-0-4) 

 (Automotive Electronics and Computerization)   
030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก                          2(0-6-2) 

 (Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต   1(0-3-1) 
  (Automotive Electronics and Computerization Practice) 
030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล**   3(2-3-5) 

  (Computer Programming and Digital Technology)  
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

 (Free Elective Course) 
 
    รวม            20(x-x-x) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030213147 การออกแบบเครื่องกล      3(3-0-6) 

 (Mechanical Design)  
030213150 เครื่องยนตเผาไหมภายใน**     3(3-0-6) 

 (Internal Combustion Engines) 
030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต**   2(2-0-4) 

 (Automotive Measurement and Instrument Technology) 
030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต  1(0-3-1) 

 (Automotive Measurement and Instrument Technology Practice)  
030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1     1(0-3-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory I)  
030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต             3(2-2-5) 

 (Computer-aided Automotive Engineering Design) 
030223143 การถายเทความรอน**      3(3-0-6) 

 (Heat Transfer)  
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร            3(3-0-6) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course)  
 
    รวม               19(x-x-x) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น**    3(3-0-6) 

 (Air Condition and Refrigeration) 
030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน**   3(3-0-6) 

 (Powerplant Engineering and Energy Management)  
030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา**     2(2-0-4) 

 (Electric Vehicle Technology) 
0302131xx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก      3(x-x-x) 

 (Technical Elective Course) 
0302131xx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก      3(x-x-x) 

 (Technical Elective Course)  
030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา  1(0-3-1) 

 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice)  
030213262 โครงงานพิเศษ 1       1(0-2-1) 

 (Special Project I)   
030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2     1(0-3-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory II)  
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร            3(3-0-6) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course)  
  
    รวม            20(x-x-x) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030213459 สหกิจศึกษา       6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education) 
  
    รวม             6(540 ช่ัวโมง) 
 
 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
030213161 การควบคุมยานยนต**      3(3-0-6) 

 (Automotive Control)  
0302131xx วิชาชีพเฉพาะทางเลือก      3(x-x-x) 

 (Technical Elective Course)  
030213263 โครงงานพิเศษ2       3(0-6-3) 

 (Special Project II)   
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(x-x-x) 

 (Language Elective Course) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร            3(3-0-6) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course)  
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร            3(3-0-6) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course)  
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

 (Free Elective Course)  
 
    รวม            21(x-x-x) 
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 3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  

020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน           3(2-2-5) 
  (Basic Information Technology) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite :  None 

 ความหมาย ความสำคัญ จุดมุงหมายและประโยชนของระบบสารสนเทศ องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล การใชโปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางงาน การใชโปรแกรม
นำเสนอขอมูล การใชโปรแกรมฐานขอมูล ฮารดแวรและซอฟตแวรของการสื่อสารขอมูลและเครือขายระบบ
อินเทอรเน็ต การคนหาขอมูล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยสินทางปญญา และจริยธรรม
ในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Definition, significance, objectives and benefits of information systems, 
components of information system, database, use of word processing program, spread sheet 
program, hardware and software of data communications and networking, Internet, data 
searching, laws related to information technology, intellectual properties, and ethics in 
information technology profession. 

030103100 วัสดุวิศวกรรม**             3(3-0-6) 
 (Engineering Materials)  
 วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร  
 Prerequisite :  040113001 Chemistry for Engineers 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต การประยุกตใชงานวัสดุวิศวกรรม 

กลุ มโลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลภาค การแปลความหมายของแผนภาพ             

สมดุลภาค สมบัติเชิงกล การเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม 

  Relationship between structure, properties, and production processes; 

applications of main groups of engineering materials: metals, polymers, ceramics, and 

composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical property; 

materials degradation. 

030103101 กลศาสตรวิศวกรรม**            3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 
 Prerequisite :  040313005 Physics I 

  ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาค และวัตถุ        

แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตั้ม 

   Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of 

particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and 

momentum. 
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030103103 กลศาสตรของวัสดุ**            3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials)  
 วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite :  030103101 Engineering Mechanics 

  แรงและความเคน ความสัมพันธ ระหวางความเคร ียด ความเคนในคานไดอะแกรม                    
ของ โมเมนตดัดและแรงเฉือน การโกงของคาน การบิด การโกงงอของเสายาว วงกลมของโมร และการรวม        
ความเคน เกณฑของจุดครากตัว 

  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. 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม**           3(2-2-5) 
 (Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

    มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบ
เรขาคณิต หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน           
การบอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย 
การสเกตแบบดวยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบเบื้องตน 
  Engineering drawing standards; lettering; geometry drawing; orthographic 

projection; orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning and surface roughness; fits 

and tolerances; sectional views, auxiliary views and development; freehand sketches; detail 

and assembly drawing; basic computer-aided drawing. 

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering and Technology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ประวัติศาสตร คำศัพทและหนวยวัด เครื่องตนกำลังประเภทตาง ๆ เชื้อเพลิงทางเลือก 
พ้ืนฐานของเชื้อเพลิงและการเผาไหม เครื่องจักรกลตนกำลัง ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบหลอลื่น และระบบ
หลอเย็น ตัวถังและโครงสรางยานยนต ระบบสงกำลัง ลอและยาง ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก  
ระบบไฟฟา อุปกรณดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนต
เบื้องตน การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตและยานยนตระบบปองกันอัคคีภัยในยานยนต 

History of automobile; terminology and unit of measurement; introduction to 
vehicle power sources; alternative fuel; fundamental of fuel and combustion; prime mover; 
engine control system; engine lubrication and cooling systems; vehicle bodies and structures; 
transmission systems; wheels and tires; suspensions; steering and brakes systems; electrical 
system; equipment for safety, comfort and auxiliary systems; basic car maintenance; engine 
dynamometer and chassis dynamometer testing; fire protection system in automobile.   
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030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร**         3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics and Aerodynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 
 Prerequisite :  040313005 Physics I  

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการอนุร ักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ               
แบรนูลลีย การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลภายนอกและทฤษฎีชั้นชิดผิว  แรงตาน แรงยก อากาศ
พลศาสตรสำหรับยานยนต อุโมงคลมและการทดสอบทางอากาศพลศาสตร 

Properties of fluid; fluid static; mass momentum and energy conservation 
equations; Bernoulli's equation; similitude and dimensional analysis; external flow and 
boundary layer; drag force; lift force; aerodynamic for automobile; wind tunnel and 
aerodynamics testing. 

030213139 กลศาสตรเครื่องจักรกล**           3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)   
 วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite :  030103101 Engineering Mechanics 

ระบบสัญลักษณสำหรับการวิเคราะหทางกล แผนภูมิจลนศาสตร ระดับความเสรี กลไกตอโยง 
การวิเคราะหเชิงกราฟก การวิเคราะหเวกเตอร ลูกเบี้ยว เฟองและขบวนเฟอง ชิ้นตอโยงท่ียืดหดได พลศาสตร
ของเครื่องจักรกล จนลศาสตรของเครื่องจักรกล จลนพลศาสตรของเครื่องจักรกล การนำการวิเคราะหแรงไป
ประยุกตใช การสมดุลของเครื่องจักรกล การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 Symbol system for mechanical analysis, kinematic diagram, degree of freedom, 
linkages, cam, gears and gear trains, flexible connectors, dynamics of machinery, kinematics of 
machinery, kinetics of machinery, application of force analysis, balance of machinery, 
computer aided engineering analysis. 

030213140 พลศาสตรยานยนต            3(3-0-6) 
 (Vehicle Dynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite :  030103101 Engineering Mechanics 

ระบบพลวัตของยานยนต แบบจำลอง แกน  สมรรถนะในการเรงและการเบรก ภาระจาก
ถนน แรงตานการเคลื่อนท่ีและกำลังท่ีตองการเพ่ือการเคลื่อนท่ี การเลี้ยวในสภาวะคงท่ี ระบบและแบบจำลอง
การสั่น การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การขับข่ี ระบบบังคับเลี้ยว ระบบแขวนลอ คุณสมบัติของยาง  
พลศาสตรการพลิกคว่ำและกลศาสตรของการถายเทน้ำหนักของยานยนต 

Dynamics system of automotive system: model, axes; acceleration and braking 
performance; road loads; resistance forces and required power; steady-state cornering; 
vibration system and model, free and force vibration, ride; steering and suspension systems, 
tyre characteristics, rollover dynamics and mechanics of vehicle’s weight transfer. 
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030213147 การออกแบบเครื่องกล            3(3-0-6) 
 (Mechanical Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103103 กลศาสตรของวัสด ุ  
 Prerequisite :  030103103 Mechanics of Materials 

กระบวนการทางวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบ วัสดุวิศวกรรม สมบัติทางกลของวัสดุ 
ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย เชน เฟอง เพลา สปริง หมุดยํ้า การเชื่อม 
โครงงานออกแบบ 

Mechanical engineering process: design, engineering material, mechanical 
properties of material, theories of failure; design of simple machine elements: gear, shaft, 
spring, riveting, welding; design project. 

030213150 เครื่องยนตเผาไหมภายใน**           3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics 

ความรูขั ้นพื้นฐานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน อุณหพลศาสตรของเครื่องยนตเผาไหม
ภายใน อุณหเคมีของสารผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ เชื้อเพลิงและกระบวนการเผาไหม เครื่องยนตจุดระเบิด      
ดวยประกายไฟ เครื ่องยนตจุดระเบิดดวยกำลังอัด การถายเทความรอนในเครื ่องยนตเผาไหมภายใน                
การเกิดมลพิษ เทคโนโลยีการบําบัดไอเสีย การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต 

Internal combustion engine fundamentals, thermodynamic for internal 
combustion engine, thermochemistry of fuel/air mixtures, fuel and combustion process, spark-
ignition, compression-ignition engines, heat transfer in internal combustion engine, pollution 
formation, after-treatment technology, engine performance and testing. 

030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น**          3(3-0-6) 
 (Air Conditioning and Refrigeration)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics 

หลักการทำความเย็น การวิเคราะหวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ องคประกอบของระบบ        
ทำความเย็น สารทำความเย็น การออกแบบทอสงสารทำความเย็น การควบคุมในระบบทำความเย็น          
การคำนวณภาระความเย็น ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑความสุขสบายเชิงความรอน       
และคุณภาพอากาศภายใน การออกแบบระบบกระจายอากาศ การประยุกตการทำความเย็นทางอุตสาหกรรม 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับระบบทำความเย็น และผลกระทบ
ดานการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมจากระบบทำความเย็น 

Principle of refrigeration; analysis of vapor compression refrigeration; 
refrigeration system components; refrigerants; refrigerant piping design; control in refrigeration 
system; cooling load calculations; psychrometry and air conditioning process; thermal comfort 
and indoor air quality; design of air distribution system; industrial applications of refrigeration; 
safety in air conditioning system, health and safety for refrigeration system, energy and 
environmental impact in refrigeration system. 
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030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน**        3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering and Energy Management)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะหวัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรตนกำลัง โรงไฟฟา
พลังงานทดแทน พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะหเครื่องจักรยอยของโรงจักรตนกำลัง       
การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและการควบคุมการ            
ใช พลังงาน การควบคุมผลกระทบดานสิ ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมเบื ้องตน              
ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย และกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

Principles of energy conversion, analysis of basic cycles in power plants, 
renewable energy power plant; basics and guidelines for optimization, sub-machine analysis 
of the power plants, energy management in buildings and industry, energy economics analysis 
and energy usage control, environmental impact control, basic environmental impact 
assessment (EIA), safety in fire protection engineering and related laws. 
030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา            2(2-0-4) 

 (Electric Vehicle Technology)  
 วิชาบังคับกอน :  030213155 เทคโนโลยรีะบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite :  030213155 Automotive Electrical System Technology 

ประเภท เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาไฮบริด มอเตอรไฟฟา เทคโนโลยีระบบ
ขับเคลื ่อนดวยไฟฟา แบตเตอรี ่ระบบไฟฟาแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอรี ่ ระบบควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟาแรงสูงในยานยนตไฟฟา เทคโนโลยีของอุปกรณประจุไฟฟาและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟาแรงสูง 

Type; battery-powered electric vehicle technology; hybrid electric vehicle; 
electric motor; electric drive technology; high voltage battery in electric vehicle and battery 
management system; electronic control system; high voltage system; technology of charging 
devices and their standards; safety in working with high voltage. 

030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต           2(2-0-4) 
 (Automotive Electrical System Technology)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

แหลงกำเนิดไฟฟาและจักรกลตนกำลัง รูปแบบของสัญญาณไฟฟา ความสัมพันธระหวาง
แรงดัน กระแสและความตานทานไฟฟาดวยกฎของโอหม สัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต        
การประมาณโหลดทางไฟฟาในยานยนต วงจรไฟฟาในยานยนต ความตานทาน ขดลวดเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ 
รีเลยและเซ็นเซอรยานยนต  

Electricity source; and prime mover, electrical waveforms, relationship between 
voltage, current and resistance using ohm’s law, automotive electric and electronic symbols, 
electrical load estimation in automotive, electric circuits, resistor, inductor, capacitor, relay and 
sensor in automotive.  
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030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต**         3(3-0-6) 

 (Automotive Industrial and Manufacturing Management)  
 วิชาบังคับกอน: ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนที่ลูกคา หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหง         
โตโยตา การใชการมองเห็นเพ่ือบริหารจัดการ 5 ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
งานมาตรฐาน การแกปญหา การปรับเรียบการผลิต การการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ความสูญเปลา 8 
ประการ คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบตัวถัง การทำสีตัวถัง การประกอบชวงลาง ระบบสงกำลัง
และเครื่องยนต การประกอบชิ้นสวนภายในหองโดยสาร จิ๊กและฟกเจอร สายพานการประกอบ ระบบควบคุม
การประกอบยานยนต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร 

Overview of automotive industry, customer focus, principle of lean, Toyota way 
philosophy, visual management, 5S, Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment 
Effectiveness (OEE), standardized work, problem solving, leveling production, quick 
Changeover, 8 Wastes, Kanban, Kaizen, Forming car body, body assembly, body painting, 
chassis assembly, power transmission and engine, interior auto part, jig and fixture, assembly 
conveyer, assembly control system, production quality control, engineering management and 
economics. 

030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต**         2(2-0-4) 
 (Automotive Electronics and Computerization)  
 วิชาบังคับกอน :  030213155 เทคโนโลยรีะบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite :  030213155 Automotive Electrical System Technology 

ระบบควบคุมเสถียรภาพยานยนต ระบบจุดระเบิด ระบบการจายเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบควบคุมมลพิษ แคนบัส การวินิจฉัยขอบกพรองของระบบจัดการเครื่องยนต เซนเซอรและตัวกระตุน       
ในยานยนต วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต  

Vehicle stability control system; ignition system; electronic fuel injection 
system; pollution control system; CANBUS; engine management system; engine diagnosis; 
sensor and actuator in automotive; basic electronic circuit related to automotive electronics 
system. 
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030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต**        2(2-0-4) 
 (Automotive Measurement and Instrument Technology)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite :  040313005 Physics I 

การวัดเชิงวิศวกรรมในงานยานยนต ระยะขจัด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล แรง น้ำหนัก 
แรงบิด ความเร็วรอบ ความเรง ความชื้น การวิเคราะหผลการใชเครื่องมือวัด เทคนิคการวัดและตรวจสอบ
เครื่องมือวัดยานยนต เครื่องมือวัดทางไฟฟาในงานยานยนต การใชเซนเซอรในการวัดและการตีความคา                
ที่ไดจากการวัด เครื่องวิเคราะหแกส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนยลอ     
ยานยนต เครื่องถวงสมดุลลอยาง เครื่องทดสอบมอเตอรสตารทและอัลเทอรเนเตอร เครื่องทดสอบระบบจาย
เชื้อเพลิงดีเซล  

Engineering measurement in automotive; displacement; temperature; pressure; 
flow rate; force; weight; torque; angular velocity; acceleration; humidity; result analysis of 
technical instrument; calibration of automotive instruments, automotive electrical instrument, 
measurement and interpretation of result obtained using sensors, gas analyzer, engine 
dynamometer, brake tester, wheel alignment apparatus, wheel balancer, starter motor and 
alternator tester, diesel fuel pump tester. 

030213160 การออกแบบช้ินสวนยานยนต           3(2-2-5) 
 (Automotive Part Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030213147 การออกแบบเครื่องกล 
 Prerequisite :  030213147 Mechanical Design  

การออกแบบชิ้นสวนยานยนต เพลากลาง สปริง เกียร สกรูสงกําลัง คับปลิ้ง แบริ่ง เบรก 
คลัตช สายพาน โซ ชิ้นสวนภายในเครื่องยนต โครงงานออกแบบ 

Automotive part design: driving shaft, spring, gear, drive screw, coupling, bearing, 
brake, clutch, belt, chain, internal engine parts, design project. 

030213161 การควบคุมยานยนต**            3(3-0-6) 
 (Automotive Control)  
 วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
 Prerequisite :  040203211 Engineering Mathematics III 

หลักการควบคุม การวิเคราะหและจำลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุมเชิงเสน ระบบ
ควบคุมแบบเปด ระบบควบคุมแบบปอนกลับเชิงเสน สวนประกอบของระบบควบคุม การตอบสนอง 
เสถียรภาพ ความผิดพลาดในสถานะคงตัว ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจำลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบ
ปจจุบันเบื้องตน การออกแบบระบบควบคุมในยานยนต การใชงานปญญาประดิษฐ หุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 

Control principles; analysis and mathematical model of linear control system; 
open loop control system; linear feedback control system; components of control system; 
response; stability; steady-state error; PID control system; state-space model; introduction to 
modern control system; control system design in automobile, artificial intelligent application, 
robotics and automatic systems. 
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030213166 การออกแบบระบบยานยนต           3(2-2-5) 
 (Automotive System Design)   
 วิชาบังคับกอน : 030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต  
 Prerequisite :  030213349 Computer-aided Automotive Engineering Design 

แนวคิดการออกแบบยานยนต ภายใน ภายนอก ขั้นตอนการออกแบบ ภาพรวมการวางผัง 
การยศาสตร การออกแบบโครงสราง อากาศพลศาสตร การเลือกเครื่องยนต ระบบสงกำลังและขับเคลื่อน        
การออกแบบระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก โครงงานการออกแบบยานยนต 

Automotive design concept; interior, exterior, design procedures, overall layout, 
ergonomics, structural design, aerodynamics, engine selection, powertrain and drivelines, 
suspension design, steering and brake systems. Automotive design project. 

030213180 เทคโนโลยีเครื่องยนต            3(3-0-6) 
 (Engine Technology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None  

หลักการพ้ืนฐานเครื่องยนตเผาไหมภายใน เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลสองและ
สี่จังหวะ เครื่องยนตหลายสูบและการจัดวางสูบเครื่องยนต ระบบของเครื่องยนตในยานยนต ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิง ระบบไฟจุดระเบิด ระบบไอดีและไอเสีย ระบบหลอเย็น ระบบหลอลื่น ระบบจัดการเครื่องยนต 
ทฤษฎีการวัดและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต ยานยนต ไฟฟาและเซลลเชื้อเพลิง  

Basic principles of internal combustion engine, two and four stroke gasoline and 
diesel engines, multi-cylinder and engine cylinder pattern, engine system in vehicle, fuel 
system, fuel ignition system, Intake and exhaust system, cooling system, lubrication system, 
engine management system, measurement and testing engine performance theory, electric 
vehicle and  fuel cell.  

030213181 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืนยานยนต         3(3-0-6) 
 (Fuel and Automotive Lubricant Technology) 
 วิชาบังคับกอน : 030213150 เครื่องยนตเผาไหมภายใน  
 Prerequisite :  030213150 Internal Combustion Engines  

กรรมวิธีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นจากปโตรเลียม ตัวเลขซีเทน ตัวเลขออกเทน  
สมบัติและดัชนีความหนืด การรวมตัวกับออกซิเจน จุดติดไฟ จุดวาบไฟ จุดไหลเท การปองกันสนิม  
การตานทานการกัดกรอน การชะลาง การลดแรงเสียดทาน ความแข็งและความออน จุดหยด จุดเดือด  
การปองกันและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น น้ำมันเบรกที่ใชในยานยนต      
และอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมพลาสติก โลหะและอโลหะ       
ในยานยนต  

Production process of fuel oil and lubricant from petroleum, Cetane number, 
Octane number, properties and viscosity index, oxidation, fire point, flash point, pour point, 
rust protection, corrosive protection, flushing, friction reduction, hardness and softness, 
dropping point, boiling point, protection and impact to environment of fuel and lubricant, 
brake fluid in automotive and industrial, fuel and lubricant which subsidiary plastic petroleum, 
metal and non-metal in automotive.  



มคอ.2 

34 
 

030213182 เครื่องยนตกังหันแกส            3(3-0-6) 
 (Gas Turbine Engines)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส 
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics  

ชนิดวัฏจักรการทำงานของกังหันแกส การปรับปรุงประสิทธิภาพของกังหันแกส เครื่องยนต
กังหันแกสท่ีใชกับยานยนต สวนควบของเครื่องยนตกังหันแกส 

Types and gas turbine engine cycles, efficiency improvement of gas turbine, gas 
turbine engine in road vehicles, gas turbine engine peripherals 

030213184 การควบคุมมลพิษยานยนต**           3(3-0-6) 
 (Automotive Pollution Control)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การเผาไหมเชื ้อเพลิงของเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและเครื ่องยนตอัดระเบิด      
การเกิดและผลกระทบของมลพิษจากเครื่องยนตเผาไหมภายใน เครื่องมือและวิธีการวิเคราะหมลพิษ กฎหมาย
และมาตรฐานมลพิษยานยนต เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษยานยนต การวิจัยพัฒนาและประยุกตงานวิจัย
สำหรับเทคโนโลยีการบำบัดไอเสียจากยานยนตสมัยใหม 

Fuel combustion from spark-ignition engines and compression-ignition engines, 
formation and effects of pollutants produced from internal combustion engines, measuring 
instruments and techniques for analysing emission, automotive emission standards and 
regulations, automotive emission control technology, research development and application 
in modern automotive after-treatment technology.  

030213185 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต          3(3-0-6) 
 (Automotive Maintenance Engineering)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

หลักการพื ้นฐานและความหมายของการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาโดยรวมและหนาท่ี       
ของหัวหนางาน ขอมูลการหยุดงาน การบำรุงรักษาเชิงปองกัน ความสำคัญของการเก็บรักษาขอมูล             
และการบำรุงร ักษา มาตรฐานหนาที ่ของวิศวกรอุตสาหการ ความหมายการทำงาน การประเมินผล            
การประมาณตนทุนและการควบคุมตนทุนของการบำรุงรักษาเชิงทวีผล  

Basic principle and meaning of maintenance, overall maintenance and duty of 
chief, breakdown data, preventive maintenance, essential of data collection and maintenance, 
standard of industrial engineer duty, meaning of working, cost estimation and cost control of 
total productive maintenance. 
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030213187 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน           3(3-0-6) 
 (Introduction to Finite Element Methods)  
 วิชาบังคับกอน : 030103103 กลศาสตรของวัสด ุ
 Prerequisite :  030103103 Mechanics of Materials  

วิธีทางไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน การสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตจากวิธีโดยตรง การสราง
สมการไฟไนตเอลิเมนตโดยวิธีแปรผัน การสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตโดยวิธีถวงน้ำหนักเศษตกคางฟงกชั่น
การประมาณภายในเอลิเมนต วิธีการไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาความเคนและความเครียด วิธีการไฟไนตเอลิ
เมนตกับปญหาการถายเทความรอน วิธีการไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาไหล และโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ
วิธีทางไฟไนตเอลิเมนตในงานวิศวกรรม 

Introduction to finite element method; direct approach, variational approach, 
method of weighted residuals, finite element interpolation functions, finite element method 
for stress and strain problem, finite element method for heat transfer problem and finite 
element method for fluid problem, computer program for finite element method in 
engineering. 

030213188 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรบัวิศวกรรมยานยนต**      3(3-0-6) 
 (Industrials Energy Management for Automotive Engineering)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ความเชื ่อมโยงระหวางพลังงานและสิ ่งแวดลอมกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวความคิดและปรัชญาไรของเสียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม การจำแนกประเภททรัพยากร
พลังงาน ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลือง สถานการณพลังงาน กฎหมายวาดวยการอนุรักษ
พลังงาน ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล เครื่องมือและการตรวจวัดพลังงาน การวิเคราะหการใช
พลังงานไฟฟาและความรอน รายงานการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  

Linkage of energy, environment and climate change; concepts and philosophy 
of zero waste for sustainable development for industry; classification of energy resources; 
renewable and conventional energy resources; energy situation; law on energy conservation; 
energy management system for ISO50001; tools and energy measurement; analysis of 
electricity and thermal energy usage; energy management report; energy management audit. 

030213189 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต          3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Automotive Engineering)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite : None 

วิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน การประมาณการและการวิเคราะหหาคาความคลาดเคลื่อน การหาราก
ของสมการพีชคณิต การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การสรางสมการจากกลุมขอมูล
และการประมาณคาในชวง การประยุกตเพ่ือการแกปญหาทางวิศวกรรมยานยนต 

Fundamental of numerical method; numerical approximation and errors 
analysis, root of algebra equation, numerical solution for linear and non-linear equations, curve 
fitting and interpolation; application in solving automotive engineering problems. 
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030213190 ยานยนตไฟฟา**            3(3-0-6) 
 (Electric Vehicle)  
 วิชาบังคับกอน : 030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต  
 Prerequisite :  030213157 Automotive Electronics and Computerization 

ประเภทของยานยนตไฟฟา มอเตอรไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา มอเตอรแบบอะซิงโครนัส 
มอเตอรแบบซิงโครนัสและหลักการทำงาน ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา แบตเตอรี ่ระบบไฟฟาแรงสูง                
ในยานยนตไฟฟาการจัดการแบตเตอรี ่ระบบไฟฟาแรงสูง ยานยนตระบบไฮบริด อุปกรณควบคุมสำหรับ        
ยานยนตระบบไฮบริด รูปแบบการทำงานของยานยนตระบบไฮบริด การทำงานในโหมดไฮบริด โหมดไฟฟา 
และโหมดกูพลังงานกลับจากการเบรก ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟาแรงสูงในยานยนต 

Type of electric vehicles, electric motor for electric vehicles, asynchronous 
motor, synchronous motor and its principles, electric motor control system, high voltage 
battery in electric vehicle and high voltage battery management, hybrid vehicles, control 
devices for hybrid vehicles, type of hybrid vehicle operations; hybrid mode, pure electric 
mode, and regenerative braking mode, safety in working with high voltage in electric vehicles. 
030213191 เช้ือเพลิงและการเผาไหม **           3(3-0-6) 

 (Fuel and Combustion)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส 
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics 

 ทฤษฎี การเผาไหม สมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแกส 
การจุดติดไฟ การวิเคราะหสตอยชิโอเมตริก การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพลังงานและอุณหภูมิ โครงสราง
ของเปลวไฟแบบลามินาและเทอรบิวเลนท เปลวไฟแบบดิฟฟวชั่นและแบบพรีมิคส ความเสถียรของเปลวไฟ 
หัวเผาสำหรับเชื้อเพลิงท่ีเปนแกสและน้ำมัน การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม 

Theory of combustion, physical properties of solid liquid fuel gas, stoichiometric 
analysis ignition, energy and temperature analysis, laminar and turbulent flame structure, 
diffusion and premixed flames, flames stability, gas and oil burners, control of pollution from 
combustion. 

030213192 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต **      3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Automotive Engineering Technology) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 
  หัวขอเฉพาะเรื ่องทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอน     
ในหลักสูตร เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมยานยนต 
  Selected topics in automotive engineering technology that is excluded from 
existing courses in the curriculum in order to keep pace with the change in technology 
regarding automotive engineering. 
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030213193 ไทรโบโลยีสำหรับยานยนต           3(3-0-6) 
 (Tribology for Automotive)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

หลักการพื้นฐานไทรโบโลยี กลไกการสึกหรอ การสึกหรอแบบขุดขีด การสึกหรอแบบยึดติด  
การสึกหรอแบบลาตัว การสึกหรอแบบปฏิกิริยาเคมี ลักษณะรูปแบบการชำรุด การวิเคราะหการสึกหรอ  
โหมดการหลอลื่น ชนิดและคุณสมบัติของสารหลอลื่น ระบบหลอลื่นของชิ้นสวนและเลือกชนิดของสารหลอลื่น 
น้ำมันหลอลื่นยานยนต การหลอลื่นรองลื่น การหลอลื่นเฟอง การวิเคราะหสารหลอลื่นใชแลว การปองกันการ
กัดกรอนในยานยนต 

Basic principles of tribology, wear mechanism, abrasive wear, adhesive wear, 
fatigue Wear, tribochemical reaction, failure characteristics, wear analysis, lubrication mode,  
type and properties of the lubricant, lubrication system of parts and lubricant selection, 
automotive lubrication, bearing lubrication, gear lubrication, used oil analysis, corrosion 
protection in automotive.  
030213194 ระบบการส่ือสารในยานยนต**           3(3-0-6) 

 (Communication Systems in Vehicles)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None 

วิวัฒนาการและเทคโนโลยีระบบการสื่อสารภายในยานยนต องคประกอบสำคัญของการ
สื่อสารในยานยนต หลักการของแคนบัส เทคโนโลยีการสื่อสารในยานยนตสมัยใหม ระบบอินโฟเทนเมนต     
ในยานยนต ระบบการสื่อสารระหวางยานยนตดวยกันและระหวางยานยนตกับสิ่งแวดลอมภายนอก 

Evolution and technology of in-vehicle communication systems; important 
components of in-vehicle communication; principle of CAN bus (Controller Area Network); new 
communication technology for smart vehicles; infotainment systems in vehicles; vehicle-to-
vehicle (V2V) and vehicle-to-surrounding (V2X) communication systems.  
030213195 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบจัดการ**          3(3-0-6) 

 (Battery Technology and Management)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ หลักการพื้นฐานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สำหรับยานยนต
ไฟฟา ระบบการจัดการแบตเตอรี่ การประกอบเซลแบตเตอรี ่ มาตรฐานแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา 
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ท่ีใชในยานยนต ในประเทศไทยและท่ัวโลก 

Battery technology development; basic principles of batteries; batteries for 
electric vehicles; battery management system; cell battery assembly; standards of battery in 
electric vehicle; in-vehicle battery industries in Thailand and world wide. 
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030213196 การเรียนรูของเครื่องสำหรับยานยนต**          3(3-0-6) 
 (Machine Learning for Vehicles)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การรับภาพของคอมพิวเตอรสำหรับยานยนต การขับอัตโนมัติและเซ็นเซอร สถิติเบื้องตนและ
พื้นฐานทางดานวิทยาการขอมูล การเรียนรูของเครื่อง การวิเคราะหความถดถอย การเรียนรูแบบมีผู สอน      
การเรียนรูแบบไมมีผู สอน การเรียนรูแบบเสริมกำลัง โครงขายประสาทเทียม การเรียนรูตนไมตัดสินใจ             
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน เครือขายแบบเบย การประยุกตใชอัลกอริธึมในการสรางยานยนตอัจริยะเบื้องตน 
การหลีกเลี่ยงการชน การติดตามวัตถุ การเปรียบเทียบและประเมินแบบจำลอง 

Computer vision for vehicles, autonomous driving and sensors, basic statistics 
and data science, machine learning, regression analysis, supervised learning, unsupervised 
learning, reinforcement learning, artificial neural networks, decision tree learning, support 
vector machines, Bayesian networks algorithms application in building basic smart vehicle, 
collision avoidance, object following, models comparison and cross-validation. 
030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนตและระบบสงกำลังยานยนต         2(0-6-2) 

 (Automotive Engine and Powertrain Practice)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการทำงาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
ตาง ๆ งานถอดและงานติดตั้งเครื่องยนตกับตัวรถ งานถอดประกอบเครื่องยนต ระบบหลอเย็น ระบบหลอลื่น 
ระบบจุดระเบิด ระบบสตารทเครื่องยนต งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ดีเซลและระบบดีเซลคอมมอนเรล ตรวจสอบระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง งานถอดประกอบคลัตช เกียรธรรมดา 
เกียรอัตโนมัติและเกียรทด ขอตอ เพลาสงกำลัง เฟองทายและเพลาขับลอ  

Health and safety for work, machine tools and instruments utilizations, engine 
removal and installation in vehicle body, engine disassembly and assembly tasks, cooling 
system, lubrication system, ignition system, engine starting system, gasoline fuel injection 
system, diesel fuel injection system and diesel common-rail system, fuel injection system 
testing, clutch assemble tasks, manual transmission gearbox, automatic transmission and 
reduction gearboxes, universal joints, propeller shafts, differentials and drive shaft. 

030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเล้ียวและเบรก         2(0-6-2) 
 (Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานและความปลอดภัย การปฏิบัติงานลอรถและยาง         
ยานยนต งานแหนบสปริงและชอคแอบซอบเบอร งานคานลอและปกนก งานปรับตั้งมุมลอและชิ้นสวนอุปกรณ
บังคับเลี้ยว งานปรับตั้งและตรวจสอบเบรกยานยนต งานสมดุลลอ 

Work preparation and safety; wheels and tyres tasks; leaf spring, spring and 
shock absorber tasks; solid axle and independent suspensions; wheel alignments and steering 
componens; automobile brake adjustments and maintenance tasks; wheel balancing tasks. 
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030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต         1(0-3-1) 
 (Automotive Electrics and Electronics System Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

งานวิเคราะหการทำงานดวยแผนภูมิวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส งานวิเคราะหและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟาในยานยนต งานถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟาและระบบสตารทเครื่องยนต 
งานถอดประกอบระบบไฟจุดระเบิดชนิดตาง ๆ งานตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน งานวินิจฉัยและปรับปรุง
แกไขปญหาท่ีเกิดกับระบบหนวยอิเล็กทรอนิกสควบคุมเชื้อเพลิงและมลพิษ ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมระบบ
ขับเคลื่อนระบบบังคับเลีย้ว ระบบรองรับและระบบเบรก  

Operation analysis using electric and electronic schematics; electrical system 
diagnosis and solution to the problem; alternator and starter motor removal and installation; 
ignition system removal and installation; basic electronics circuit installation; diagnosis and 
problem solving of electronic fuel injection and pollution control system; electronically 
controlled transmission steering; suspension and brake systems. 

030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต        1(0-3-1) 
 (Automotive Electronics and Computerization Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

งานปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื ้องตนที ่เกี ่ยวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต                
งานปฎิบัติการจุดระเบิด การจายเชื ้อเพลิงของเครื ่องยนตดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การควบคุมมลพิษ  
เซนเซอรและตัวกระตุ นในยานยนต แคนบัส การตรวจสอบและวินิจฉัยขอบกพรองของเครื่องยนตและ        
การแกไข ไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน ระบบอินเทอรเนตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 

Basic electronic circuit related automotive electronics task. Ignition system, 
electronic fuel injection system, pollution control system, sensors and actuators in automotive, 
CANBUS and diagnosis engine with engine management system practice. microcontroller and 
internet of things application. 

030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต        1(0-3-1) 
 (Automotive Measurement and Instrument Technology Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

เทคนิคการวัดและตรวจสอบเครื ่องมือวัดของระยะขจัด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการ       
ไหลแรง น้ำหนัก แรงบิด ความเร็วรอบ ความเรง ความชื้น การวัดทางไฟฟาในงานยานยนต การวิเคราะห        
กาซไอเสีย การวัดสมรรถนะเครื่องยนตและยานยนต การถวงสมดุลลอยาง การทดสอบมอเตอรสตารทและ      
อัลเทอรเนเตอร การทดสอบระบบจายเชื ้อเพลิงดีเซลและเบนซิน การวิเคราะหผลการใชเครื ่องมือวัด          
การตีความคาท่ีไดจากการวัด 

Measurement technique and calibration of automotive;  displacement, 
temperature, pressure, flow rate, force, weight, torque, angular velocity, acceleration, humidity; 
automotive electrical gas analyzer; engine dynamometer; wheel balancer; starter motor and 
alternator test; diesel and gasoline fuel pump test.  
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030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1           1(0-3-1) 
 (Automotive Engineering Laboratory I)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต การเขียนรายงานทางวิศวกรรม
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม กลศาสตรวัสดุ การวัดเบื้องตน     
การสงถายความรอนและของไหลเบื ้องตน การวัดคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงดวยวิธีการบอมบ          
แคลอรีมิเตอร การสมดุลทางกล 

Health and safety for automotive engineering, writing engineering report; work 
safety, basics of engineering laboratory, mechanics of materials, basics of measurement, 
introduction to heat transfer; fluid flow, heating value measuring; bomb calorimeter, 
mechanical balancing. 

030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา        1(0-3-1) 
 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาสมัยใหม การตรวจสอบและวิเคราะห
ยานยนตไฟฟา การทดสอบยานยนตทางดานไฟฟาและทางกลตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

Usage of electrical measuring instrument for modern electric vehicles; 
Inspection and analysis of electric vehicle; electrical and mechanical testing for vehicle 
according to related standards. 

030213262 โครงงานพิเศษ 1            1(0-2-1) 
 (Special Project I)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางวิศวกรรมยานยนต จัดทำรายงานเสนอ     
หัวขอปริญญานิพนธ ท่ีแสดงถึงวัตถุประสงคแนวความคิดวิธีการศึกษา แผนการทำงานและงบประมาณรายจาย 
นำเสนอหัวขอปริญญานิพนธและมีการประเมินผลโดยกรรมการท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา 

Presentation and discussion of interesting subject in automotive engineering; 
preparing project proposal including objectives, methodology, planning, and budget; 
presenting proposal to and evaluated by committees approved by the department.  
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030213263 โครงงานพิเศษ 2            3(0-6-3) 
 (Special Project II)   
 วิชาบังคับกอน : 030213262 โครงงานพิเศษ 1 
 Prerequisite :  030213262 Special Project I  

ดำเนินงานตามโครงงานพิเศษ 1 โดยนักศึกษา ออกแบบสราง และทดสอบเพื่อฝกใหคุนเคย
กับการคนควาและแกปญหาทางวิศวกรรมและนำเสนองานเปนรูปเลมปริญญานิพนธโดยผานการพิจารณา
ประเมินผลโดยกรรมการท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา 

Following from Special Project I, the students wil be assigned to design, verify, 
research, and solve engineering problems.  The students are also required to submit project 
presentation evaluated and approved by committees approved by the department. 
030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2          1(0-3-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory II)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟา      
ที่ใชในยานยนต การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนในยานยนต การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต       
และยานยนต การว ัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ การว ัดมลพิษ               
จากเครื่องยนต อาชีวอนามัย 

Health and safety for automotive engineering, mechanical and electrical control 
system in automotive, sound and vibration in automobile, engine performance; automotive 
performance, engineering measurement and control, air conditioning system, air compression 
system, automotive emission measurement, occupational health. 

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล**         3(2-3-5) 
  (Computer Programming and Digital Technology)  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite :  None 

แนวคิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร ส วนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิส ัมพันธ ของฮารดแวร                
และซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ
ประยุกตใชในงานวิศวกรรม อินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐเบื้องตน 

Computer concepts; computer components; Hardware and software 
interaction; Current programming language; Programming practices. Application of digital 
technology in Engineering work; internet of things, introduction to artificial intelligent 
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030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต        3(2-2-5) 
 (Computer-aided Automotive Engineering Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 Prerequisite :  030103300 Engineering Drawing 

งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การออกแบบแบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและ     
การเขียนแบบในดานวิศวกรรมยานยนต วิธีไฟไนตเอลิเมนตและไฟไนตวอลุมเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวย
วิเคราะหทางวิศวกรรมสำหรับพลศาสตรและจลนศาสตร ความยืดหยุน เสียงและการสั่นสะเทือน การถายเท
ความรอน การจำลองชนกันและพลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ 

Computer-aided engineering (CAE), solid modeling design, assembly and 
drawing in automotive engineering, introduction to finite element and finite volume methods, 
computer aided engineering analysis for dynamics and kinematic, elasticity, noise and vibration, 
heat transfer, crash simulation and computational fluid dynamics.  
030213459 สหกิจศึกษา               6(540 ช่ัวโมง) 

 (Co-operative Education)  
 วิชาบังคับกอน : ผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษา อยางนอย 30 ชั่วโมง 
 Prerequisite :  Having Completed minimally 30 hours of co-operative prepation 

training 
เปนวิชาการทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือหนวยงาน หรือ
สถานประกอบการจริง โดยมีชวงการทำงานไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา การทำงานจะอยูภายใตการกำกับ
ดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลัง
เสร็จสิ้นการทำงาน นักศึกษาจะตองรายงานการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการประเมิน 
นักศึกษาตองเขาอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน 30 ชั่วโมง ตามท่ีภาควิชาจะไดจัดอบรมใหแกนักศึกษา 

Co-operative learning between university and company in Co-operative 
Education in related subject. Student should understand working system in real industrial 
sector or company of organization or real entrepreneur. Period of training is one semester. 
Work task will be constructed and scored by lecturer and the company. After finish the work-
training, student must report and present the work task to the faculty to evaluate. Student 
must be trained in Pre Co-operative Education course for 30 Hours according to faculty’s course 
training. 
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030213469 ฝกงาน                  240 ช่ัวโมง 
 (Training)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การฝ กงานร วมก ันระหว  างมหาว ิทยาล ัยและหน วยงานในสถานประกอบการ                     
ของภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาตองทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจริง มีระยะเวลาในการทำงานทั้งหมดไมนอยกวา 240 ชั่วโมง การทำงานอยูภายใตการกำกับ 
ดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนในสาขาวิชาและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทำงานนักศึกษา
ตองรายงานการปฏิบัติงานนำเสนอสาขาวิชาเพ่ือใชประกอบการวัดผล 

Training collaboration between university and the department of industrial 
works in related subject. Upon the approval of the department, students must work in real 
industrial scenario collecting at least 240 working hours under the supervision and the 
interaction between teachers and entrepreneurs in the field. After the completion of the work, 
the students are required to report and present their performance to the department for 
evaluation and assessment.    

030223120 เทอรโมไดนามิกส**            3(3-0-6) 
 (Thermodynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite :  040313005 Physics I  

สมบัติและสถานะสารบริสุทธิ ์ กฎขอที ่หนึ ่งของเทอรโมไดนามิกส กฎขอที ่สองเทอรโม
ไดนามิกสและวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแปลงพลังงาน  

Property and state of pure substance; first law of thermodynamics; second law 
of thermodynamics and Carnot cycle energy; entropy; basic heat transfer and energy 
conversion. 

030223143 การถายเทความรอน**            3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส และ 030213130 กลศาสตรของไหลและ

อากาศพลศาสตร 
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics and 030213130 Fluid Mechanics 

and Aerodynamics 
หลักการถายเทความรอน การนำความรอน การพาความรอน การแผร ังสีความรอน         

การประยุกตการถายเทความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่มการถายเทความรอน การเดือดและ
การควบแนน พ้ืนฐานการออกแบบระบบความรอน 

Principles of heat transfer, conduction, convection, radiation; applications of 
heat transfer; heat exchangers; heat transfer enhancement; boiling and condensation, basic 
thermal system design. 
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040113001 เคมีสำหรับวิศวกร            3(3-0-6) 
 (Chemistry for Engineers)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยา
เคมี โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชั่น พันธะเคมี 
รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไออน 
และเคมีไฟฟา 

Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry, 
electronic structure of the atom, periodic properties, representative elements, nonmetal, 
transition metals, chemical bond, shape of molecules, gas, liquid, solid, solution, 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic, equilibrium and 
electrochemistry 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร           1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Engineers)  
 วิชาบังคับกอน : 040113001  เคมีสำหรับวิศวกร หรือเรียนรวม 
 Prerequisite :  040113001 Chemistry for Engineers 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040113001 
เคมีสำหรับวิศวกร 

All experiments are corresponded to the course of 040113001 Chemistry for 
Engineer 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics I)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การหาอนุพันธ
ของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบไมกำหนด ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ 
การประยุกตของปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity, 
derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of derivative, 
indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of integral, numerical 
integration. 
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040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II)  
 วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  
 Prerequisite :  040203111 Engineering Mathematics I 

ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรม
อนันต การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกช ันมูลฐาน พื ้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชัน              
หลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 

Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real 
numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in three-
dimensional space, calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple 
integral and applications. 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III)  
 วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
 Prerequisite :  040203112 Engineering Mathematics II  

พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธและปริพันธ
ของฟงกชันคาเวกเตอร เกรเดียนท เคิรล และไดเวอรเจนซ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการ         
เชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของสมการ         
เชิงอนุพันธสามัญ 

Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves, derivatives 
and integrals of vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line integrals, surface 
integrals, ordinary differential equations, first-order differential equations, higher-order 
differential equations, applications of ordinary differential equations. 
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040313005 ฟสิกส 1               3(3-0-6) 
 (Physics I)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่  การเคลื่อนที่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎการเคลื่อนท่ี          
ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กำลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉื่อย สมการแหงการหมุน            
ทอรกโมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปลฮารโมนิกส 
การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตย ความเขมเสียง       
ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ          
กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน  คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง         
กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนุยยี การวัดอัตราการไหล 

Vector, Mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton's law 
of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation 
equations, torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of two 
simple harmonics, damped oscillation, forced oscillation, types of waves, standing waves, 
beats, intensity and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas 
equation, laws of thermodynamics, heat engines, reverse heat engine, physical properties and 
fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement, continuity equation, Bernoulli’s 
equation, flow rate measurement. 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1            1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory I)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005  ฟสิกส 1 หรือเรียนรวมกัน 
 Prerequisite :  040313005 Physics I 

 ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005 
ฟสิกส 1 

All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I. 
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040313007 ฟสิกส 2             3(3-0-6) 
 (Physics II)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005  ฟสิกส 1, 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 
 Prerequisite :  040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I  

กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ 
สนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปร สารแมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ 
ความเหนี่ยวนำ วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห         
การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟา 
การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื ่นและอนุภาค โครงสรางนิวเคลียส 
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 

Coulomb's law, electric fields, Gauss's law, electric potential, dielectric 
materials, Biot-Savant law, Ampere's law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive 
force, inductance, alternating current and basic electronic circuits, properties of waves, 
reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical instruments, Black-
body radiation, photoelectric effect, Compton's scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-
particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear reaction. 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2            1(0-3-1) 
 (Physics Laboratory II)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1, 040313007 ฟสิกส 2 หรือเรียนรวมกัน 
 Prerequisite :  040313005 Physics I, 040313007 Physics II or concurrent 

 ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313007 
ฟสิกส 2 

All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II.   

040313018 รางกายมนุษยและสุขภาพ            3(3-0-6) 
(Human Body and Health) 
วิชาบังคับกอน:  ไมมี 
Prerequisite :  None 
 สวนประกอบและการทำงานของสวนตาง ๆ ของรางกายเบื้องตน ระบบการเคลื่อนไหว   

ระบบหัวใจ ระบบขับถาย และระบบสืบพันธุ การดูแลรักษาสุขภาพรางกายอยางงาย 
Basic components and functions of body parts, movement system, cardiology 

system, excretion system, reproduction system, basic healthcare. 
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040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน            3(3-0-6) 
 (Statistics in Everyday Life)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การใชสถิติท่ัวไปกับชีวิตประจำวัน ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบทางสถิติ สถิติในสังคม
มนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจำวัน 

Overview statistics in everyday life; systematic and statistic problem solving 
skills; statistics in social science, government, sport, education, advertisement, finance, 
epidemiology, or others related to daily life. 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6) 
 (English I)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสื ่อสารในงานและกิจวัตรประจำวัน      
แบบงาย การอานยอหนาแบบสั้น การเขียนประโยค และการฝกภาษาทางอินเตอรเนตเพ่ิมเติม 

Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in simple and 
routine tasks; reading short passages; writing sentences; and additional online practice. 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6) 
 (English II)  
 วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ผลสอบ Placement Test ตั้งแตรอยละ 

80 ข้ึนไป 
 Prerequisite : 080103001 English I or Placement Test score of 80% or higher 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นในหวขอ
ที่คุนเคย การอานบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซอน และยอหนาอยางงาย และการฝกภาษา          
ทางอินเตอรเนตเพ่ิมเติม 

Listening, speaking, reading and writing skills; communicating and giving opinions 
on familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple paragraphs; 
and additional online practice. 

080103018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน           3(3-0-6) 
 (English for Work)  
 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite :  080103002 English II or 080103062 Practical English II  

ทักษะการใชภาษาเพื่อการทำงาน การสมัครงาน การสัมภาษณงาน การตอนรับผูเยี่ยมชม 
การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การอธิบายสินคาและบริการของบริษัท การดำเนินการประชุม         
การเจรจาตอรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเดินทางเพ่ือธุรกิจ 

Language skills for work, job applications, job interviews; welcoming visitors, 
telephoning, making appointments, describing company products and services, running 
meetings, negotiations, performance reviews, business travel. 
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080103030 การอานเชิงวิชาการ            3(3-0-6) 
 (Academic Reading)  
 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2  
 Prerequisite :  080103002 English II or 080103062 Practical English II 

กลยุทธการอาน การพัฒนาความสามารถดานการอานโดยเนนเนื้อหาเชิงวิชาการ 
Reading strategies; reading ability development, focusing on academic topics. 

080103032 การเขียนยอหนา             3(3-0-6) 
 (Paragraph Writing)  
 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2  
 Prerequisite :  080103002 English II or 080103062 Practical English II 

การเขียนประโยคชนิดตาง ๆ การเขียนยอหนาประเภทตาง ๆ เพื ่อการสื ่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ องคประกอบของยอหนา การใชกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

Writing different types of sentences; writing different types of paragraphs for 
effective communication; paragraph components; process of writing for writing skill 
development. 

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
 (English Conversation)  
 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite :  080103002 English II or 080103062 Practical English II 

ทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการพูด การฟง และการออกเสียง การสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and 
pronunciation; functional languages in daily conversation. 

080103035 ทักษะการนำเสนอ            3(3-0-6) 
 (Oral Presentation)  
 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite :  080103002 English II or 080103062 Practical English II 

ทักษะการพูดเพ่ือการนำเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจ แบบเตรียมตัวและไมเตรียมตัว  
English oral presentation skills for academic and business purposes; prepared 

and impromptu presentations. 

080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1            3(3-0-6) 
 (Practical English I)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None 

การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ประกอบดวยโครงสราง                
รูปประโยคพ้ืนฐาน คำศัพท และการอานบทความสั้น ๆ ทักษะการสื่อสารพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 

Integrated skills of listening, speaking, reading and writing with basic sentence 
structures, vocabulary and short passages, basic communication skills for everyday life. 
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080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2            3(3-0-6) 
 (Practical English II)  
 วิชาบังคับกอน : 080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1 หรือ ผลสอบ Placement Test ตั้งแต

รอยละ 80 ข้ึนไป 
 Prerequisite :  080103061 Practical English I or Placement Test score of 80% or 

higher 
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในชีวิตประจำวัน การบูรณาการ

ไวยากรณ คำศัพท และการใชภาษาในสถานการณท่ีหลากหลาย การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing for daily life, 

integrating grammar, vocabulary, and functions in varieties of situations, developing  
competence in English communication. 

080203901 มนุษยกับสังคม             3(3-0-6) 
 (Man and Society)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ความสัมพันธของมนุษยและสังคม สังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม 
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม 

Relationship between human beings and society, human society and 
settlement, social organization, culture, social institutions, social changes, social problems, and 
social development. 
080203902   มรดกและอารยธรรมของชาติ                   3(3-0-6)                      

(National Heritage and Civilization) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
Prerequisite : None 
การนับช วงเวลาทางประว ัต ิศาสตร ว ิว ัฒนาการของมรดกและอารยธรรมของชาติ            

การเปรียบเทียบมรดกและอารยธรรมของชาติกับมรดกและอารยธรรมโลก การดำรง รักษา และสืบสานมรดก
และอารยธรรมของชาติผานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 

Thailand’s historical timeline; the evolution of national heritage and civilization;    
Thailand's heritage and civilization comparison at the national and global levels; preserving 
and maintaining the nation's heritage through cultural heritage tourism. 
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080203904   กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                   3(3-0-6)                      
(Law in Daily Life) 
วิชาบังคับกอน:  ไมมี 
Prerequisite : None 
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทกฎหมาย ความรูพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวของ           

สำหรับชีวิตประจำวัน การทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองรวมถึงการเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู อ่ืน         
เพ่ือการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 

Characteristics and evolution of law; types of law; basic legal knowledge for 
everyone in their daily lives; awareness of individual rights and responsibilities; respecting the 
rights of others to fulfill good citizenship. 

080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต           3(3-0-6) 
 (Economics for Life Development)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

เศรษฐศาสตรและการประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ 
และสังคม มีศักยภาพไปสูการประกอบวิชาชีพตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อนำไปสูการพัฒนาชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Economic framework and its applications to solve economic and social 
problems as well as encouraging potential of careers based on sufficiency economic theory. 

080303102 จิตวิทยาสังคม**            3(3-0-6) 
 (Social Psychology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

พฤติกรรมจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ขอบเขตและวิธ ีการศึกษาของจิตวิทยาสังคม            
ตัวตน การรูคิดและการตัดสินทางสังคม เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ธรรมชาติของมนุษยและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การโนมนาวใจ การคลอยตามและการเชื่อฟง อิทธิพลกลุมและกระบวนการ         
กลุ ม อคติ ความกาวราวและความขัดแยง ความชอบพอและความใกลชิด พฤติกรรมเอื ้อตอสังคมและ           
การชวยเหลือ การประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสังคมในชีวิตประจำวัน 

Behavioral patterns based on social interactions; scope and approaches of 
social psychology; self and identity, cognition and social judgment; attitudes and attitude 
change;  human nature and cultural diversity;  persuasion, compliance and obedience;  group  
influence and group processes;  prejudice, aggression and intergroup conflict;  attraction and 
intimacy; prosocial and supportive behaviors; applying the principles of social psychology in 
everyday life. 
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080303103   จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดำรงชีวิต          3(3-0-6) 
  (Psychology for Happy Life) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมมี  
  Prerequisite :  None 
  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาความสามารถดานการคิดการใช เหตุผลและ
การแกปญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและความรัก 
การสรางมิตรภาพและการเลือกคูครอง การจัดการกับปญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัย
หลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพ่ือการดำรงชีวิตอยางเปนสุข 
  Human interaction behavior, development of thinking, rationale and problem 
solving ability, social motives and interpersonal relationship, attraction, liking and love, 
friendship, mate selection, life and social problem management,  self-control, and self-
development through psychology for happy life. 

080303401 คาราโอเกะ             1(0-2-1) 
 (Karaoke)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ประวัต ิและแนวคิดเกี ่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื ้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรม                
ท่ีใชเก่ียวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกเพลง การจัดทำรายการเพลง การตั้งจังหวะ
เพลง การใชงานเสียงประกอบ การฝกรองเพลง การรองเพลงเดี่ยวและเพลงคู 

History and concepts of karaoke; general knowledge of music; computer and 
computer software for karaoke, nick karaoke, extreme karaoke; installation of appropriate 
equipment and instrument; song selection and programming; rhythm setting; synchronized 
karaoke and sound effect; singing practice both solo and duet singing. 

080303501 บาสเกตบอล             1(0-2-1) 
 (Basketball)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None  

ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม       
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนำทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปน ผูเลนและผูชมท่ีดี 

History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment, 
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator. 
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080303502 วอลเลยบอล             1(0-2-1) 
 (Volleyball)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None  

ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม   
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนำทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment, 
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator. 

080303503 แบดมินตัน             1(0-2-1) 
 (Badminton)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None  

ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที ่เหมาะสม      
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนำทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

History of Badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper 
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship 
and spectator. 

080303504 ลีลาศ              1(0-2-1) 
 (Dancing)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลา การปลูกฝงความรู 
ความเขาใจ และเจตคติท่ีดี การเตนรำแบบละติน และแบบบอลรูม 

History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing 
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing. 

080303505 เทเบิลเทนนิส             1(0-2-1) 
 (Table Tennis)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม  
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนำทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper 
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 
and spectator. 
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080303601 มนุษยสัมพันธ             3(3-0-6) 
 (Human Relations)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None  

หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตนเอง 
การติดตอสื่อสาร การทำงานเปนทีม ภาวะผูนำ ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม วัฒนธรรม 
มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 

Principles and theories of human behavior, understanding individual and others, 
self-development, communication, teamwork, leadership,  conflicts and conflict management,  
society and culture, social etiquette, religious  principles and application  to  enhance  human  
relations. 

080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ           3(3-0-6) 
 (Design Thinking)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบท่ีใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และกลยุทธ
ใหเปนนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลางผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การเขาใจอยางลึกซ้ึง 
การนิยามและตีกรอบปญหา การระดมความคิด การสรางตนแบบ และการทดสอบ การทำงานเปนทีมและ
สภาวะแวดลอมในการทำงานท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและแนวความคิด 

 Design thinking for designers to develop products, services and strategies to 
innovations. human-centered design via following processes; empathy, define, Ideate, 
prototype and test; team-working and working environment to support creativity and ideas. 
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3.2  ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
      3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดั
บท่ี 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษาจาก 

ตำแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ (การ

คนควาวิจัยหรือ
การแตงตำรา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 
ท่ีมีอยู
แลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายชาติชาย ชุมจันทร ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องตน
กำลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา      
พระนครเหนือ 

2562 
2551 

 
2554 

 
2546 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 118 

6 6 

2 นายสัก สิทธิชมภู วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม
ยานยนตและพลังงาน) 
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม
ยานยนต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 
 

2555 

อาจารย ตามเอกสาร
หนา 118 

6 3 

3 นายกิตติ  นิลผึ้ง วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2554 
 

2546 
 

2542 

รอง
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 118 

6 6 
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  3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร (ตอ) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษาจาก 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ (การ

คนควาวิจัยหรือ
การแตงตำรา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 
ท่ีมีอยู
แลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 นายสารพล 
            ฐิติพัฒนพงศ 

วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 
 
2549 

อาจารย ตามเอกสาร
หนา 119 

6 6 

5 นายเชี่ยวชาญ  
                หาวหาญ 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2545 
 

2542 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 119 

6 6 

ลำดับท่ี 1 เปนประธานหลักสูตร 
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      3.2.2  อาจารยผูสอน 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษาจาก 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ (การ

คนควาวิจัยหรือ
การแตงตำรา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 
ท่ีมีอยู
แลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายกัมปนาท   
เทียนนอย 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

The University of 
Birmingham, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2551 
 
2545 
 
2542 

รอง
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 120 

6 6 

2 นายบุญลือ  
สวัสดิ์มงคล 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

The University of 
Birmingham, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2555 
 

2544 
2542 

รอง
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 120 

6 6 

3 นายเชษฐวุฒิ   
          ภูมิพิพัฒนพงศ 

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
M.Sc.(Automotive          
Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนือ 

2557 
 

2550 
 

2547 

รอง 
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 120 

6 6 
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      3.2.2  อาจารยผูสอน (ตอ) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษาจาก 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ (การ

คนควาวิจัยหรือ
การแตงตำรา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 
ท่ีมีอยู
แลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 นางสุมล แซเฮง 
พิสิษฐสังฆการ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2553 
 
2549 
 
2544 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 121 

6 6 

5 วาท่ี ร.ต. ชัยยศ 
ดำรงกิจโกศล 

ปร.ด. (บริหารอาชีวะและ
เทคนิคการศึกษา) 
M.Sc. (Automotive 
Engineering)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 
 

2550 
 

2546 

อาจารย ตามเอกสาร
หนา 121 

3 6 

6 นายเนรมิตร  
             กระแสรลม 

ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ; แขนง
โลหะ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต;  
แขนงวัสดุ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องตน
กำลัง; เทคโนโลยียานยนต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

2561 
 
2552 
 
2546 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 122 

6 6 
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      3.2.2  อาจารยผูสอน (ตอ) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษาจาก 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ (การ

คนควาวิจัยหรือ
การแตงตำรา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 
ท่ีมีอยู
แลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

7 นายมงคล   
           แดงสุนทรชัย 

M.Sc. (Automotive 
Engineering)  
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องตน
กำลัง; เทคโนโลยียานยนต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2553 
 

2548 

อาจารย ตามเอกสาร
หนา 122 

6 6 

8 นายชัยยุทธ          
            สัมภวะคุปต 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2560 
2551 
2548 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 122 

0 3 

9 นางสาวชลกาญจน 
            วงศกอทรัพย 

Ph.D. (Renewable Energy) 
M.Sc. (Renewable Energy) 
B.Eng (Mechanical 
Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of Nottingham, UK 
University of Nottingham, UK 
University of Nottingham, UK 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2548 
2544 
2543 

 
2543 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร
หนา 122 

0 3 

  



มคอ.2 
 

60 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
จากความตองการจากทางภาคสวนอุตสาหกรรมที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสู          

การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงไดมีการกำหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพบังคับเปนวิชา        
ที่เปนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะตองเขาไป
ทำงานในสถานประกอบการในปการศึกษาที ่ 4 ภาคการศึกษาที ่ 1 โดยทำงานไมนอยกวา 540 ชั ่วโมง        
โดยการทำงานจะอยูภายใตการกำกับดูแลของสถานประกอบการโดยมีการใหคะแนนการทำงานรวมกัน
ระหวางผูดูแลและอาจารยผูรับผิดชอบวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาและหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานจะตองมี
การรายงานผลการทำงานโดยนักศึกษาตออาจารย จากนั้นทางอาจารยผูรับผิดชอบจะประเมินผลการทำงาน
ของนักศึกษาในรปูแบบเกรด 8 เกรด 

โดยทางภาควิชาจะทำการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Co-operative Education) เพื่อเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพรอมกอน 
เขาโครงการสหกิจศึกษา 
    4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจำเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนำไปแกปญหาทางวิศวกรรมโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ 
ไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและเขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออกและนำเสนอความคิดไปแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

    4.2  ชวงเวลา 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
รายวิชาสหกิจศึกษามีการจัดเต็มเวลาในปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
การทำโครงงานพิเศษ 1 และโครงงานพิเศษ 2 ตองผานการเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง โดยมีขั้นตอนใหนักศึกษาทำการยื่นขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
การสอบขอเสนอโครงงาน การสอบความกาวหนาโครงงานและการสอบปองกันโครงงาน ตามที่ภาควิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลังกำหนด 
 5.1  คำอธิบายโดยยอ 

โครงงานพิเศษ 1 จะศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมรายงานโครงรางที่แสดงถึงวัตถุประสงค แนวความคิด      
วิธีการศึกษา แผนการทำงาน และงบประมาณรายจาย และนำเสนอเปนโครงรางปริญญานิพนธ 
 โครงงานพิเศษ 2 ดำเนินงานตามโครงงานพิเศษ 1 โดยนักศึกษาจะตองออกแบบการศึกษาปฏิบัติงาน
การศึกษาตามแผนท่ีวางไว วิเคราะหผลการศึกษาและสรุปผล เพื่อฝกใหคุนเคยกับการคนควาและแกปญหา
ทางวิศวกรรม และนำเสนองานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ 
 



มคอ.2 
 

61 
 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษาจะตองออกแบบ สรางและทดสอบเพื ่อฝกใหคุ นเคยกับการคนควาและแกปญหาทาง

วิศวกรรม และนำเสนองานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ 
 
 5.3  ชวงเวลา 

โครงงานพิเศษ 1  อยูในปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
โครงงานพิเศษ 2  อยูในปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
5.4  จำนวนหนวยกิต 
โครงงานพิเศษ 1  จำนวน 1 หนวยกิต 
โครงงานพิเศษ 2  จำนวน 3 หนวยกิต 
5.4 การเตรียมการ 
การเร ียนร ู  เก ี ่ยวก ับการใช เคร ื ่องมือทั ้งทางทฤษฎีและปฏิบ ัต ิ  รวมทั ้งม ีการกำหนดชั ่วโมง                     

การใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงใหทันสมัย
เสมออีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

5.4 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคำปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา

และประเมินผลจากรายงานที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา โดยการจัดสอบการนำเสนอ        
ท่ีมีอาจารยสอบไมต่ำกวา 2 คน 

 



มคอ.2 
 

62 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอมถอมตน
และรูจักบทบาทพลเมือง รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชพีและสังคม 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ 
ในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาสังคมที ่ถูกตอง นอกจากนี ้อาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน 
เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ไดศึกษามา 

(2) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เก่ียวของ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูใน
เกณฑดี สามารถประยุกตไดอยาง
เหมาะสมในการประกอบวชิาชพี และ
ศึกษาตอในระดับสงู 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตรและสรางความ
เชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝกหัด 
โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรู
กับปญหาจริง 

(3) มีความรูทันเทคโนโลยสีมัยใหม มีความ
ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู 
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ และ
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่ทาทายใหนักศึกษา
คนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ 

(4) คิดเปน ทำเปน และเลือกวิธีการ
แกปญหาไดอยางเปนระบบและ
เหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน ใหนักศึกษา
ไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจำจากความเขาใจใน
กระบวนการของปญหาอยางแทจริง 

(5) มีความสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน     
มีทักษะการบริหารจัดการและทำงาน
เปนหมูคณะ 
 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ ควรมีการจัดสรรการ
แบงการทำงานแบบคณะทำงานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน
และความยากงายแทนที ่จะเปนแบบงานเดี ่ยว เพื ่อสงเสริมให
นักศึกษาไดฝกฝนการทำงานเปนหมูคณะรวมกับผูอ่ืนเปนทีม 

(6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและ
สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปน
อยางด ี

ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวมความรู 
ที ่นอกเหนือจากที่ไดนำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพรความรูที่ได
ระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใช
เทคโนโลยไีดด ี

มีระบบเพื ่อสื ่อสารแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในหมู นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกที ่ส งเสริมใหเก ิดการแสวงหาความรู ท ี ่ท ันสมัย         
การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู 

(8) มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ 
พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุงและซอมบำรุง
ระบบของยานยนตได 

ตองมีวิชาที่บูรณาการองคความรูที่ไดศึกษามา (เชน วิชาโครงงาน) 
ในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุงและซอมบำรุง
ระบบของยานยนตตามขอกำหนดของโจทยปญหาที่ไดรับ 
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     2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
         2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
              2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม โดยอาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพรอมกับ
วิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม และจริยธรรมทั้ง 5 ขอ
ตามท่ีระบุไว 

1. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ     
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

     นอกจากนั้น อาจารยท่ีสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค
การศึกษา ซึ่งไมจำเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทำกิจกรรมที่กำหนด  
มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ ่งของคะแนนความประพฤติ         
ของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ิม
กอนสำเร็จการศึกษา 

               2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน      
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผู สอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี        
ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกำหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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3. ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

        2.2 ความรู 
              2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

 นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื ่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตร           
ท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับหลักการที ่สำคัญ ทั ้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ             
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที ่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
5. สามารถใชความรู และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหา              

ในงานจริงได 
       การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน 

ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร 
              2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี ้ใหเปนไปตามลักษณะ         
ของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานั ้น ๆ นอกจากนี ้ควรจัดใหมีการเรียนรู จาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

              2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1. การทดสอบยอย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทำในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 
4. ประเมินจากโครงการท่ีนำเสนอในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 และโครงงานพิเศษ 2 
5. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

  



มคอ.2 
 

65 
 

 2.3 ทักษะทางปญญา 
              2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื ่อสำเร็จ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู เกี ่ยวกับสาขาวิชาที ่ศึกษาในขณะที ่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนน                    
ใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ
ทางปญญาดังนี ้

1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี ่ยวของอยางเหมาะสม         

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
2. การอภิปรายกลุม 
3. ใหนักศึกษาปฏิบัติงานจริง 

              2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทำไดโดยการออก
ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการ
ประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุม
คำตอบท่ีใหมา ไมควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

        2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
              2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรู จักมากอน       
คนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา 
ความสามารถที ่จะปรับตัวใหเขากับกลุ มคนตาง ๆ เปนเรื ่องจำเปนอยางยิ ่ง ดังนั ้นอาจารย                    
ตองสอดแทรกวิธีการที ่เกี ่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี ้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา      
หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี ้

1. สามารถสื ่อสารกับกลุ มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 
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2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั ้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั ้งของตนเองและของกลุ ม รวมท้ัง             
ใหความชวยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล 
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนำและผูตามไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. ม ีจ ิตสำนึกความร ับผ ิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการร ักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานงาน
กับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุม            
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได 

        2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ข้ันต่ำดังนี้ 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
5. สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร        
น ี ้อาจทำได ในระหว างการสอน โดยอาจใหน ักศ ึกษาแกป ญหา ว ิเคราะหประสิทธ ิภาพ                  
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ของวิธ ีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ            
ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนำเสนอการแกปญหาที ่เหมาะสม เรียนรู เทคนิคการประยุกต
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตในหลากหลายสถานการณ 
2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

 2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนำเสนอตอชั้นเรียน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1  ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังนี้ 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ 
2. มีความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 
3. มีภาวะผูนำ มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. มีวินัย ตรงตอเวลา   
5. เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร 

 2. ดานความรู 
1. รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2. สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 
4. สามารถนำความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
5. สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

 3. ดานทักษะทางปญญา 
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ 
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได  
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื ่อกำหนดวิธ ีการและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ี

เหมาะสมได 
5. สามารถบูรณาการความรูแลวนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดตามความเหมาะสม 
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 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
3. เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม  
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร  
5. ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใชอยางสมเหตุสมผล 
2. สามารถวิเคราะหและนำเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

    

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. กลุมวิชาภาษา                    12    หนวยกิต                           

- วิชาบังคับ                         6 หนวยกิต                           

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 
(English I) 

3(3-0-6) 
                         

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

3(3-0-6) 
                         

080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1 
(Practical English I) 

3(3-0-6) 
 

                         

080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2 
(Practical English II) 

3(3-0-6) 
                         

- วิชาเลือก                         6 หนวยกิต                          

080103018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทำงาน  
(English for Work) 

3(3-0-6) 
                         

080103030 การอานเชิงวิชาการ 
(Academic 

Reading) 

3(3-0-6) 
                         

080103032 การเขียนยอหนา 
(Paragraph Writing) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080103034  การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
                 (English Conversation) 

                         

080103035 ทักษะการนำเสนอ  
(Oral Presentation) 

3(3-0-6) 
                         

2. กลุมวิชาบูรณาการ                  3  หนวยกิต                          

080303701 กระบวนการคดิเชิง
ออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) 
                         

3. กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 12 หนวยกิต                          

080203901 มนุษยกับสังคม 
(Man and Society) 

3(3-0-6) 
 

                         

080203902 มรดกและอารยธรรม
ของชาติ (National 
Heritage and 
Civilization) 

3(3-0-6) 
 

                         

080203904 กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
(Law in Daily Life) 

3(3-0-6) 
                          

080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาชีวิต 
(Economics for Life 
Development) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080303102 จิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) 

3(3-0-6) 
                         

080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุข
ในการดำรงชีวิต  
(Psychology for 
Happy Life) 

3(3-0-6) 

                         

080303601 มนุษยสัมพันธ 
(Human Relations) 

3(3-0-6) 
                         

4.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต                          

020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบ้ืองตน 
(Basic Information 

Technology) 

3(2-2-5) 

                         

040313018 รางกายมนุษยและ
สุขภาพ  
(Human Body and 
Health)   

3(3-0-6) 

                         

040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน 
(Statistics in 
Everyday Life) 
 
 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หนวยกิต                          

080303401 คาราโอเกะ 
(Karaoke) 

1(0-2-1) 
 

                         

080303501 บาสเกตบอล 
(Basketball) 

1(0-2-1) 
                         

080303502 วอลเลยบอล 
(Volleyball) 

1(0-2-1) 
                         

080303503 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1(0-2-1) 
                         

080303504 ลีลาศ 
(Dancing) 

1(0-2-1) 
                         

080303505 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

1(0-2-1) 
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3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 

3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ

ซ่ือสัตยสุจริต 
2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร

และสังคม 
3. มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ

ความสำคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ ์ศรี          
ของความเปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

3.2.2 ดานความรู 
1  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื ้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพื ่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที ่เกี ่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 
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2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอม
ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือ และอำนวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล และงานกลุม 
สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ

แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารที ่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
5. สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวของได 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการเรียนรู ที ่คาดหวังของหลักสูตร แบงออกเปน (1) ผลการเรียนรู ที ่คาดหวังดานความรู และทักษะ          
เฉพาะทาง (Specific Outcome: S) (2) ผลการเรียนรู ที ่คาดหวังดานความรู และทักษะทั ่วไป (General 
Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ELO 1(S)  สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยาง
ถูกตอง  

ELO 2 (S) รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย 
และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง  

ELO 3 (S) ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื ่อนำมาใชในการออกแบบและสราง
นวัตกรรมเก่ียวกับยานยนต  

ELO 4 (G) มีประสบการณในการทำงาน การสื ่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผู ร วมงาน            
การพัฒนาความสามารถเพ่ือการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน   
ยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต  
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 (G) 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 

5.4  

ELO 5 (G) 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม      

1. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
ซื่อสัตยสุจริต 

     

2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร
และสังคม 

     

3. มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ
ความสำคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ ์ศรี         
ของความเปนมนุษย 

     

4. สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม 

     

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ 

     

2 ดานความรู      

1. มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพื ้นฐาน วิทยาศาสตรพื ้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื ่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที ่เกี ่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 (G) 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 

5.4  

ELO 5 (G) 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 

2. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

     

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ      

4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

     

5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได      

3 ดานทักษะทางปญญา      

1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี      

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ      

3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชข อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

     

5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 (G) 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 

5.4  

ELO 5 (G) 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ    
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

     

2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ และอำนวย  
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

     

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง 

     

4. รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคล และงานกลุม 
สามารถปรับตัวและทางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

     

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม      

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี      

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

     

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารที ่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 (S) 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 (G) 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.3, 

5.4  

ELO 5 (G) 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 

4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ      

5. สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี
เก่ียวของได 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

    

รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
 1. กลุมวิชาแกน 

ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

42 หนวยกิต 
21 หนวยกิต 

     

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

3(3-0-6) 
     

040113002 ปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 

(Chemistry Laboratory for Engineers) 

1(0-3-1) 
     

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 
 

     

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 
     

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 
     

040313005 ฟสิกส 1  
(Physics I) 

3(3-0-6) 
 

     

040313007 ฟสิกส 2  
(Physics II) 

3(3-0-6) 
 

     

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 
(Physics Laboratory I) 
 

1(0-2-1) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 

(Physics Laboratory II) 
1(0-3-1) 

 
     

 ข.  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 21 หนวยกิต      
030103100 วัสดุวิศวกรรม** 

(Engineering Materials)  
3(3-0-6) 

     

030103101 กลศาสตรวิศวกรรม** 
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 
     

030103103 กลศาสตรของวัสดุ** 
(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 
 

     

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม** 
(Engineering Drawing) 

3(2-2-5) 
      

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีติจิทัล** 
(Computer Programming and Digital Technology) 

3(2-3-5) 
 

     

030223120 เทอรโมไดนามิกส** 
(Thermodynamics) 

3(3-0-6) 
      

030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร** 
(Fluid Mechanics and Aerodynamics) 

3(3-0-6) 
      

 2. กลุมวิชาชีพ 
ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

70 หนวยกิต 
24 หนวยกิต 

     

030213139 กลศาสตรเครื่องจักรกล** 
(Mechanics of Machinery) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
030213140 พลศาสตรยานยนต 

(Vehicle Dynamics) 
3(3-0-6) 

 
     

030213147 การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 

3(3-0-6) 
      

030213150 เครื่องยนตเผาไหมภายใน** 
(Internal Combustion Engines)  

3(3-0-6) 
 

     

030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น** 
(Air Conditioning and Refrigeration) 

3(3-0-6) 
     

030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน**  
(Powerplant Engineering and Energy Management) 

3(3-0-6) 
     

030213161 การควบคุมยานยนต** 
(Automotive Control)  

3(3-0-6) 
 

     

030223143 การถายเทความรอน** 
(Heat Transfer) 
 

3(3-0-6) 
      

 ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 
- วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ 

40 หนวยกิต 
31 หนวยกิต 

     

030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต 
(Automotive Electrical System Technology) 

2(2-0-4) 
     

030213156 การจัดการการผลติและอุตสาหกรรมยานยนต**
(Automotive Industrial and Manufacturing 
Management) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต** 

(Automotive Electronics and Computerization) 
2(2-0-4) 

     

030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต** 
(Automotive Measurement and Instrument 

Technology) 

2(2-0-4) 
     

030213218 ปฏิบัติงานเครื่องยนตและระบบสงกำลังยานยนต 

(Automotive Engine and Powertrain Practice) 

2(0-6-2) 
     

030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก 
(Automotive Suspension Steering and Brake 

Practice) 

2(0-6-2) 
     

030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 

(Automotive Electrics and Electronics System 
Practice) 

1(0-3-1) 
     

030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 

(Automotive Engineering Laboratory I) 

1(0-3-1) 

 
     

030213262 โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 

1(0-2-1) 
 

     

030213263 โครงงานพิเศษ2 
(Special Project II) 

3(0-6-3) 
     

030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
(Automotive Engineering Laboratory II) 
 

1(0-3-1) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต 

Computer-aided Automotive Engineering Design) 
3(2-2-5) 

     

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลย ี
(Automotive Engineering and Technology) 

3(3-0-6) 
     

030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต 
(Automotive Electronics and Computerization 
Practice) 

1(0-3-1) 
     

030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology Practice) 

1(0-3-1) 
     

030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา** 
(Electric Vehicle Technology) 
 

2(2-0-4) 
     

030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle Instrument and Testing Practice) 

1(0-3-1) 
     

 -วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 9 หนวยกิต      
030213160 การออกแบบช้ินสวนยานยนต 

(Automotive Part Design) 
3(2-2-5) 

 
     

030213166 การออกแบบระบบยานยนต 
(Automotive System Design) 

3(2-2-5) 
 

     

030213180 เทคโนโลยีเครื่องยนต 
(Engine Technology) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
030213181 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงและสารหลอลืน่ยานยนต 

(Fuel and Automotive Lubricant Technology) 
3(3-0-6) 

 
     

030213182 เครื่องยนตกังหันแกส 
(Gas Turbine Engines) 

3(3-0-6)      

030213184 การควบคุมมลพิษยานยนต** 

(Automotive Pollution Control) 

3(3-0-6) 
     

030213185 วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต 

(Automotive Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) 

 
     

030213187 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 
     

030213188 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรม

ยานยนต** 

(Industrials Energy Management for Automotive 

Engineering)   

3(3-0-6) 

     

030213189 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต 
(Numerical Methods for Automotive Engineering) 

3(3-0-6) 
     

030213190 ยานยนตไฟฟา** 
(Electric Vehicle) 

3(3-0-6) 
     

030213191 เช้ือเพลิงและการเผาไหม** 
(Fuel and Combustion) 

3(3-0-6)      
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รายวิชา 

ELO 1 
TQF 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5 

ELO 2 
TQF  

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,2.5,5.1, 

5.2,5.5 

ELO 3 
TQF  

2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 5.2, 

5.5 

ELO 4 
TQF  

1.3, 2.4, 2.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.3, 5.4 

ELO 5 
TQF  

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 3.5, 4.3, 

4.5 
030213192 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต** 

(Selected Topics in Automotive Engineering 
Technology) 

3(3-0-6) 

      

030213193 ไทรโบโลยสีำหรับยานยนต  

(Tribology for Automotive) 

3(3-0-6) 
     

030213194 ระบบการสื่อสารในยานยนต** 

(Communication Systems in Vehicles) 

3(3-0-6) 
     

030213195 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบจดัการ** 

(Battery Technology and Management) 

3(3-0-6) 
     

030213196 การเรยีนรูของเครื่องสำหรับยานยนต** 

(Machine Learning for Vehicles) 

3(3-0-6) 
     

 ค. วิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต      

030213459 สหกิจศกึษา                          

(Co-operative Education) 

6(540 ช่ัวโมง) 
     

030213469 ฝกงาน                                 

(Training) 

240 ช่ัวโมง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหครอบคลุมนักศึกษา
ท่ียังไมสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาแลว 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

ใหกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทำความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา            
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ
ประเมินการวัดผลการศึกษาโดยคณะกรรมการของภาควิชาและวิทยาลัยฯ 
      การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
อุดมศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธ ีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษา ควรเนนการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอยางตอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 
(1)  การไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา        

ในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี
จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ทุก ๆ 1 ป 
หลังจากบัณฑิตเขาไปทำงานกับผูประกอบการ เปนตน 

(3)  การประเมินตำแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5)  การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
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(7)  ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ (1) จำนวนการออกแบบชิ้นงานท่ีพัฒนาเองและ
วางขาย (2) จำนวนสิทธิบัตร (3) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จำนวนกิจกรรมการ
กุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (5) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทำประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. ศึกษาครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 
2. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
3. เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย

และวิทยาลัยและหลักสูตรท่ีสอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

ในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตอยางตอเนื่อง 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวจิัย

อยางตอเนื ่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตเปนอันดับแรก         
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ          
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ 

(2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2)  มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
(3)  สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 

1.1 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตรไมได
และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนง
ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางนอย 
2 คน 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 

1.4 การดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. บัณฑิต 
2.1 ใหมีการสำรวจประมาณการความตองการแรงงานประจำป จากภาวการณไดงานทำของบัณฑิตและ

จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความตองการแรงงาน 
2.2 ใหมีแผนการจัดการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
2.3 ใหมีการสำรวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง

หลักสูตร 
3. นักศึกษา 

3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง 
3.1.1 เปนผูที ่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา ชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทา หรือ 

3.1.2 เปนผูที ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เนนกลุมสาระการเรียนรูทาง       
ดานคณิตศาสตร ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่ผ านการเรียนในกลุ มสาระการเรียนรู         
ดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 

3.1.3 เปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร 
หรือสาขาอื ่นที ่เทียบเทา โดยตองมีผลการเรียนในรายวิชาทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 

3.1.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ         
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

3.2 การค ัดเล ือกน ักศ ึกษาเข าร ับการศ ึกษาผ านระบบการคัดเล ือกกลางบุคคลเข าศ ึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้ 
3.3.1 ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ 

มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 
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3.3.2 ควรมีผูชวยสอนประจำหองปฏิบัติการท่ีมีความรูเก่ียวเครื่องมือ อุปกรณ ทางดานยานยนต 
3.3.3 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพ่ือเพ่ิมทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

4. อาจารย 
4.1 การรับอาจารยใหม 

4.1.1 อาจารยประจำตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน-
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยสาขาวิชาเปนผู กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ          
ที่ตองการ มีการกำหนดใหผูสมัครนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาในที่ประชุมคณาจารย           
และสัมภาษณโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจากอาจารยประกอบการ
พิจารณา 

4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
4.1.3 มีความรู มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี

ประสบการณทำวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสำหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ) มารวมสอนในบางหัวขอ          
ท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
5.1 นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนา

เนื้อหาท่ีทำการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับผูใชงานบัณฑิต 
5.2 การเขารวมการแขงขันในกิจกรรมตาง ๆ ทางดานวิชาการและวิชาชีพเพื ่อใหเกิดสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของนักศึกษาในทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของนักศึกษา 
5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-

QA ในสวนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
5.3.1 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 
5.3.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 
5.3.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5.3.4 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
5.3.5 การดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร และ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
1)   อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
2)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
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3)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)        
ตามแบบ OBE 3 - KMUTNB และ OBE 4 - KMUTNB อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4)   จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถ าม ี ) ตามแบบ OBE 5 - KMUTNB และ OBE 6 - 
KMUTNB ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5)   จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE 7 - KMUTNB ภายใน 
60 วัน หลังปการศึกษา 

6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดใน OBE 
3 - KMUTNB และ OBE 4 - KMUTNB (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา      
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมิน  
ผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน OBE 7 - KMUTNB         
ปท่ีแลว 

8)   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียน
การสอน 

9)   อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

10)  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิตที ่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี ่ยไมนอยกวา 3.5        
จากคะแนนเต็ม 5.0 

หมายเหตุ ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานใหระบุตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ของสาขานั้น 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 จัดเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับนักศึกษาใชในการเรียนรูหรือคนควานอกเวลาเรียน 
6.2 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
6.3 สงเสริมใหมีการจัดโครงงานยอยในรายวิชาวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดนำความรูทางทฤษฎีมา

สูการปฏิบัติและใชงานจริง 
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1)   อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
     

2)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3)   ม ีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ  าม ี )  ตามแบบ OBE 3 - KMUTNB และ OBE 4 - 
KMUTNB อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

     

4)   จ ัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายว ิชา และรายงานผล               
การดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ OBE 5 - 
KMUTNB และ OBE 6 - KMUTNB ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5)   จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE 7 - 
KMUTNB ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

     

6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
ก ำ ห น ด ใ น  OBE 3 - KMUTNB แ ล ะ  OBE 4 - KMUTNB (ถ  า มี )            
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน OBE 7 - KMUTNB ปท่ีแลว 

-     

8)   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9)   อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

10)  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

รวมตัวบงช้ี 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำหรือ
ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอ่ืน 
หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสำหรับรายวิชา 

- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 

- ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผลการสอบ 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา 
- การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ีมอบหมาย

แกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
- การทดสอบการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใชขอสอบกลาง

ของเครือขายสถาบัน หรือของสมาคมวิชาชีพ 
- ทำการสำรวจเพื ่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย โดยแจกแบบประเมินใหกับ

นักศึกษาในแตละรายวิชากอนสิ้นภาคการศึกษา ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสงใหคณาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับใน
การปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา

จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปน
ความรับผิดชอบของผูสอนเชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม 
การใหคะแนนโดยผู ร วมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผู เรียน สวนการ
ประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมิน
ขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของ
ผูจางงาน เปนตน นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทำไดโดยการสอบถามนักศึกษา
ปที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี ้อาจมีการประชุมทบทวน
หลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 การประกัน

คุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทำใหทราบปญหาของการ

บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอย ซ่ึงทำไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สำหรับการปรับปรุงท้ังฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ป ท้ังนี้ เพ่ือให
หลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก. 
แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
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030103300     3(2-2-5)

การเขียนแบบวิศวกรรม**

040113001     3(3-0-6)

เคมีสําหร ับว ิศวกร

040113002     1(0-3-1)

ปฏิบัติการเคมีสําหร ับ

วิศวกร

040203111     3(3-0-6)

คณิตศาสตร วิศวกรรม 1

040313005     3(3-0-6)

ฟสิกส 1

040313006     1(0-2-1)

ปฏิบัติการฟสิกส 1

04xxxxxxx     3(3-0-6)

วิชาในกลุมว ิชาวิทยา 

ศาสตรและคณิตศาสตร 

21(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 1

030103103     3(3-0-6)

กลศาสตรว์ัสดุ

040203112     3(3-0-6)

คณิตศาสตร วิศวกรรม 2

040313007     3(3-0-6)

ฟสิกส 2

040313008     1(0-2-1)

ปฏิบัติการฟสิกส 2

21(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2

030103101     3(3-0-6)

กลศาสตรว ิศวกรรม 

030213218    2(0-6-2)

ปฏิบัต ิงานเคร ื่องยนตและ 

ระบบส งก ําลังยานยนต 

030213349     3(2-2-5)
การใชคอมพิวเตอรช วย
ออกแบบทางวิศวกรรม

ยานยนต  **

030213155     2(2-0-4)

เทคโนโลยรีะบบไฟฟา

ยานยนต 

030223120     3(3-0-6)

เทอรโมไดนามิกส**

ภาคการศึกษาที่ 3

030213157     2(2-0-4)

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร ยานยนต

0302113130     3(3-0-6)

กลศาสตรของไหลแ

ละอากาศพลศาสตร**

08xxxxxxx     3(x-x-x)

วิชาในกลุมว ิชาสังคม 

ศาสตรและมนุษยศาสตร 

08xxxxxxx     1(0-2-1)

วิชาในกลุมกีฬา 
และนันทนาการ

21(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 4

030223143     3(3-0-6)

การถายเทความรอน**

030213150     3(3-0-6)

เคร่ืองยนตเผา

ไหมภายใน**

030213243     1(0-3-1)

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมยานยนต 1

030213158     2(2-0-4)

เทคโนโลยีการว ัดและ

เคร่ืองม ือวัดยานยนต** 

08xxxxxxx     3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุมว ิชาภาษา

xxxxxxxxx     3(x-x-x)

วิชาเล ือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 5

030213151     3(3-0-6)

การปร ับอากาศ

และการทําความเย็น**

030213152     3(3-0-6)

วิศวกรรมโรงจักร
ตนกําลังและ

การจัดการพลังงาน** 

030213153    2(2-0-4)

เทคโนโลยียานยนต

ไฟฟา**

030213268    1(0-3-1)

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมยานยนต 2

030213262     1(0-2-1)

โครงงานพิเศษ 1
6

03021xxxx     3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะดาน

030213147     3(3-0-6)

การออกแบบเคร่ืองจักรกล

08xxxxxxx     3(x-x-x)

วิชาในกลุมว ิชาสังคม 

ศาสตรและมนุษยศาสตร 

6(0-540-0)

ภาคการศึกษาที่ 6

030213263     3(0-6-3)

โครงงานพิเศษ 2

030213161     3(3-0-6)

การควบคุมยานยนต**

030213139     3(3-0-6)

กลศาสตรเคร่ืองจักรกล**

08xxxxxxx     3(3-0-6)

วิชาในกลุมว ิชาสังคม 

ศาสตรและมนุษยศาสตร 

08xxxxxxx     3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุมว ิชาภาษา

08xxxxxxx     3(x-x-x)

วิชาในกลุมว ิชาสังคม 

ศาสตรและมนุษยศาสตร 

xxxxxxxxx     3(x-x-x)

วิชาเล ือกเสรี

21(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 8

แผนภูมิแสดงความตอเนื่องรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

030213219     2(0-6-2)

ปฏิบัติงานระบบรองร ับ

บังคับเลี้ยวและเบรก

030213221     1(0-3-1)

ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสยานยนต

030213140     3(3-0-6)

พลศาสตรยานยนต 

030213156     3(3-0-6)

กระบวนการผลิตและการจัดการ

อุตสาหกรรมยานยนต**

080103001     3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 1

080103002     3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 2

03021xxxx     3(x-x-x)

วิชาเล ือกเฉพาะดาน

03021xxxx     3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะดาน

08xxxxxxx      3(3-0-6)
ร

วิชาเลือกในกลุม 

วิชาบ ูรณาการ

030213100     3(3-0-6)

วิศวกรรมยานยนตและเทคโน

โลย*ี*

ภาคการศึกษาที่ 7

030213459   6(0-600-0)

สหกิจศึกษา

030213254   1(0-3-1)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัด

และทดสอบยานยนตไฟฟา

030213232    1(0-3-1)

ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร ยานยนต**

20(x-x-x) 19(x-x-x)

030213240   1(0-3-1)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัด 

และเคร่ืองมือวัดยานยนต

20(x-x-x)

030103100     3(3-0-6)

วัส ดุวิศวกรรม

030213331     3(2-3-5)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีดิจิทัล**

149(x-x-x)

040203211     3(3-0-6)

คณิตศาสตร วิศวกรรม 3
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ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
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รายละเอียดของการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร ดวยโครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
หลักท่ี คาตัวเลข ความหมาย 
1-2 03 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3-4 02 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง 

5 

1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET) 
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรบัอากาศ (RAET) 
3 เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง (AMT และ IPT) 
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน (AEET) 
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมการซอมบำรุงอากาศยาน (ACET) 

6 3 ปริญญาตรี 

7 

1 วิชาทฤษฎ ี
2 วิชาปฏิบัต ิ
3 วิชางานประลอง 
4 วิชาฝกงาน ประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

8-9 00-99 แทนลำดับของรายวิชา 
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ภาคผนวก ค. 
สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต
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ภาคผนวก ง.  
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม         
จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย การศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชมุคร้ังที่ 
๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป  
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ ปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบบัที่แกไขเพิ่มเติม  

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

          “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
“อธิการบดี”          หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

         “คณะ/วทิยาลัย”  หมายความวา  หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
       “ภาควิชา”   หมายความวา  หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
        “คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
“นักศึกษา”           หมายความวา  ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่ได

ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว 
“ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร” หมายความวา  การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและ

สอบผ านท ุกรายว ิชาตามโครงสร างของ
หลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงการไดรับ
คาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษหรือ
ปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย 

ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาในการวินิฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
มีอำนาจในการวินิฉัยชี้ขาด 
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หมวดที่ ๑ 
การรับเขาศึกษา 

ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
(๑) ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ 
(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา 
(๓) เปนผูมีความประพฤติดีเรียบรอย แตงกายสุภาพและรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ขอบังคับและคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
(๔) ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง อ่ืน ๆ ยกเวนมหา

วิทยาลัยเปด 
(๕) ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 
(๖) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟ นเฟอน โรคที ่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสำคัญที ่จะเปน

อุปปสรรคตอการศึกษา 
(๗) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
(๘) ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
(๙) เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบตัิตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๙) ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัครสอบ

คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวและไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปน นักศึกษาทันที 

ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา 
ผู สมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือกตามที ่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาง ๆ               

จะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนของทางราชการ 
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได
นักศึกษาพิเศษอาจจะเปนผูมีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปริญญาหรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยัง
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ การชําระเงินและการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ ์เพื ่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาคาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนาํ
หลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอ่ืน ๆ สําหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไปข้ึนทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ 
  ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัต ิใหผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ ่งของ
มหาวิทยาลัยเขาศึกษาตอเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคลายคลึงกันได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ มีมติเห็นชอบใหรับเขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยให
ภาควิชานั้น ๆ เปนผูกําหนดจํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพิ่มเติม 

ขอ ๑๑ การลงทะเบียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐได เมื่อรองขอใหมีการพิจารณาราย ละเอียดใน
หลักส ูตร ซึ ่งอยู ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั ้งสอง
สถาบันการศึกษาเปนผูอนุมัติ โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวย        
เหตุผลตาง ๆ 

(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนื ้อหาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 

(๓) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู 

(๔) นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาไปเรียนนั้นกำหนด 

(๕) นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมีรายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๒ 
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติคือ 

ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอย กวา ๑๕ สัปดาห 
และอาจมีภาคการศกึษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ไดมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห 
ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกต ิ
  (๒) การคิดหนวยกิต 
  “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่ใชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค การศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
                 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง           
ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
                 ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา 
เทากับ ๑ หนวยกิต 
                 ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕         
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน 
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย          

หากนักศึกษาไมลงทะเบียนตามกำาหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิ์เขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น 
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้ 

ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
        ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร 

      ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให 
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      ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนที่พอใจจะได S หากผล
การเรียนหรือการฝกเปนที่ไมพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

(๓) ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาตองลงทะเบยีนวิชาเรียนดังนี้ 
ก. วิชาปฏิบัติ ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น 

        ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบัติ ใหถือปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ำกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ำ
ลงทะเบยีนไมต่ำกวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิต 
        ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ำกวาที่กําหนดในขอ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบยีนต่ำกวาที่กําหนดได 

(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษาไมมีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพ

นักศึกษาและชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพนสภาพการ           
เปนนักศึกษาตามขอ ๒๖ (๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูในระยะเวลาการศึกษา 

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต 
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมนิผลภายในภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียน ตองปฏิบัติดังนี้ 
     ก. ใหงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด         

(In-progress) ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ 
โดยไมนําหนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคา
ระดับคะแนนประจําภาค 

     ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิ
พนธยังไมสิ ้นสุด (In-progress) ตอทายวิชาไวใหทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่           
สงคะแนน 

     ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบยีนรักษาสภาพโครงงาน
พิเศษหรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน 
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากจะขอเปลี่ยนหรือขอเพิ่มวิชาเรียนใหทำภายใน ๓ สัปดาห            

นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม 
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบยีนเรียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชาใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาหนับตั้งแตวันเป

ดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๒ สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
ฤดูรอนกรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกำหนดดังกลาว ใหไดรับเกรด W 

ขอ ๑๕ การโอนผลการเรียน 
(๑) คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน 
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหม ีการเทียบโอนผลการเร ียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ                  

และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
     ก. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  ตามขอ ๗ แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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     ข. ผานการสอบคัดเลือก  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว 

     ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอนตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ำกวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
     ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณ จากการศึกษานอก

ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน ๓ ปนับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
หรือวันสุดทายของประสบการณที่ยื่นขอรับการประเมิน 

     จ. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน 

  นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนใหดําเนินการดังนี้  
      ก. แจงความจำนงถึงงานทะเบียนและสถิตินกัศึกษา กองบริการการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปด

ภาคการศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน 
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียด

เนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลวใหติดตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ค. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

นักศึกษาเปนผูนำสงดวยตนเองที่ภาควิชา 
(๓) การทยีบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ 
      ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 

    ๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณ เทากัน
หรือไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตรใหม 
    ๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

      ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบัน 
    ๑. ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ 
    ๒. มีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวชิาในมหาวิทยาลัยตามแผนกําหนด 

การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และจะตองโอนมาศกึษา
ในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย 
   ๓. รายวิชาที่ขอเทยีบโอนตองมีเนือ้หาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
   ๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทำไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   ๕. ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน และแจง ผลการ
ประเมินใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย 
  (๔) การเทยีบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ 
        ก. ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบหรือผาน          
การทดสอบจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู 
และจากประสบการณที่เสนอใหประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ 
       ข. การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที ่ไมใชการทดสอบ
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มาตรฐาน (Non-Standardized test) ใหบันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา /อบรมที่จัดโดยหนวยงาน
อื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (Credits from training) 
จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหบันทึก “CP” (Credits from portfolio) 
       ค. ใหคณะ/วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอน
ผลการเรียนเปนผูพิจารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยให
ความเห็นชอบ 
       ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบโอนเขาศึกษาไดไม
เกินกวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
       จ. การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันมีเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร         
ที่รับโอน 
  (๕) การนับระยะเวลาการศึกษา 
  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบนัเดิมรวมดวย 
  (๖) การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ใหนับหนวยกิตรายวิชาที ่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื ่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนำมาคํานวณ          
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม 
  (๗) การใหปริญญาเกียรตินิยม 
  นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม 
  (๘) การชําระเงิน 
  นักศึกษาจะตองชำระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมัติเทียบโอนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๖ เวลาเรียน 
  (๑) นักศึกษาซึ ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ำกวารอยละ ๘๐ ใหถือวาไมมีสิทธิ ์สอบและตกในวิชานั ้น [Fa]           
(ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ) การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนำหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย 

(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไมมีเหตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนี่องจากขาดสอบ) 
การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย 

 

หมวดที่ ๓ 
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา 
  (๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทียบคา
ตัวอักษรเปนแตมดังตอไปนี ้

สัญลักษณ   แตม    ความหมาย 
  A  ๔.๐  ดีเลิศ (Excellent) 
  B+  ๓.๕  ดีมาก (Very Good) 
  B  ๓.๐  ดี (Good) 
  C+  ๒.๕  คอนขางดี (Above Average) 
  C  ๒.๐  พอใช (Average) 
  D+  ๑.๕  เกือบพอใช (Below Average)  
  D  ๑.๐  ออน (Poor) 
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  F  ๐  ตก (Failure) 
  Fa  ๐  ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมีสิทธิ์สอบ 
    (Failed, Insufficient Attendance) 
  Fe  0  ตกเนื่องจากขาดสอบ 
    (Failed, Absent from Examination) 

  Ip  -  การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ ยังไม
สิ้นสุด (In-progress) 

  I  -  ไมสมบูรณ (Incomplete) 
  S  -  พอใจ (Satisfactory) 
  U  -  ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
  W  -  ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด 
    (Withdrawal) 
 
  (๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ คร้ัง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาคร้ังหนึ่งดวย 
  (๓) ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมี
คณบดี/ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ อนุมัติ
ปริญญา 
  (๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษานับแตวัน
ประกาศผลการศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอำนวยการสั่งทําลายได 

ขอ ๑๘ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน หารดวยจํานวนหนวย
กิตรวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำหรือเรียนแทน ใหนํา หนวยกิตของวิชานั้น
ไปคิดดวยทุกคร้ัง 
  (๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
       ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

     ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน 

ขอ ๑๙ การเรียนซ้ำวิชาเรียน 
  (๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ำวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
  (๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ำกวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ำในรายวิชานัน้ไดโดยได
รับอนุมัติจากภาควิชากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและ คาระดับ
คะแนนที่ไดมารวมดวยทุกคร้ัง 
  ขอ ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete) 
  (๑) การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณี ตอไปนี้ 
       ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมด ไดเพราะ
ปวยกอนสอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผูอํานวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย 
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      ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตอง
ตาม ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัติจากคณบด/ีผูอํานวยการ 
      ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ 
      ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผล
การศึกษาใหแจงการใหคะแนน I (ไมสมบูรณ) มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอ่ืนที่ลงทะเบียน เรียนรายวิชานั้น 
  (๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัติผลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) อยูให
นายทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ) โดยอัตโนมัติ 

ขอ ๒๑ การศึกษาโดยไมวัดผล 
  (๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล 
[Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรูไดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 
  (๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียน       
ดวยวาเรียนวิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดย
วัดผลในภายหลังไมไดเวนแตในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรใหมีการวัดผล 
  (๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับ    
หนวยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล [Audit] รวมกับหนวยกิตรายวิชาอื่น ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่
นักศึกษาลงทะเบียนดวยแตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตต่ำสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
  (๔) การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU        
ในระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผูสอนรายวิชาวินิจฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตาม
ขอ ๑๖ และอาจารยผูสอนแจงผลการเรียน AU ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย 

ขอ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา 
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ 

  (๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที ่สอบได              
คาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
  (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐นักศึกษา
สภาพวิทยาทัณฑ ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑภาควิชา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๓ ใน ๔ ของหนวยกิตรวมในภาค
เรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑจะพนสภาพ วิทยาทัณฑเมื่อไดรับคาระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ 

ขอ ๒๓ ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
การก ําหนดฐานะชั ้นป ของนักศึกษา ให เท ียบจากจ ํานวนสัดส วนระหว างหนวยก ิตที ่สอบไดกับ                    

หนวยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้ 
  (๑) สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 
  (๒) สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
  (๓) สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓ 
  (๔) สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔ 
  (๕) สอบไลได ๑๓๗ หนวยกิตข้ึนไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕ 

ขอ ๒๔ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร 
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นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไวในหลักสูตร
สาขาวิชานั ้น ๆ การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั ้งแตการเขาศึกษา โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษา              
ภาคฤดูรอน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาดวย 

ขอ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 
  (๑) การทุจริตในการสอบ 
  น ักศึกษาซึ ่งกระทําผ ิด หรือร วมกระทําผ ิดระเบียบการสอบในการสอบประจำภาคหรือการสอบ                
ระหวางภาคอยางชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี ้
       ก. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต 
       ข. ใหตกในรายวิชาที ่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผู นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยาง           
นอยอีก ๑ ภาคการศึกษา 
       ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการ
ทุจริตและใหสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 
       ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  (๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น 
  (๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชา
นั้นดวย 
  (๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑) ตาย 
  (๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔ 
  (๓) ไดรับอนุมัตจากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก 
  (๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕ 
  (๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
        ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
           ๑. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา 
           ๒. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ไดลงทะเบียนเรียนนี้ 
           ๓. ม ีค าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสมต่ำกวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเน ื ่องก ันนับต ั ้งแต                
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน 
           ๔. ม ีค าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสมต ่ำกว า ๒.๐๐ ส ี ่ภาคการศ ึกษาต อเนี่องก ันน ับต ั ้งแต                     
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียนนี้ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ำกวา ๑.๘๐ จะไดรับอนุมัติใหเรียนวิชาที่อยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
       ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 
           ๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา 
           ๒. ม ีค าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๗๕ สองภาคการศ ึกษาต อเนื่องก ัน น ับตั ้งแต                  
ภาคการศึกษาแรกที่ไดลงทะเบียนเรียน 
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           ๓. ม ีค าระด ับคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกว า ๒.๐๐ ส ี ่ภาคการศ ึกษาต อเนื่องก ันนับต ั ้ งแต                             
ภาคการศึกษาแรกที่ไดลงทะเบียนเรียนนี้ ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาที่อยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
  (๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ 
  (๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และมิไดดําเนินการ
ขอลงทะเบยีนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔) 

ขอ ๒๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
  (๑) นักศึกษาที่พนสภาพตามขอ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ 
  (๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ และ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
  (๓) นักศึกษาตองชําระเงนิคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
  (๔) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิม 
กอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔ 
 

หมวดที่ ๔ 
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ 

ขอ ๒๘ การลาปวย 
  (๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
       ก. การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที ่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ ้นสุดและ                   
ปวยอยูจนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเร่ิมปวยพรอมใบรับรอง
แพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
      ข. การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดนักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอำนวยการทันทีและตองนําใบรับรอง
แพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่างราชการรับรองมาใหโดยดวน 

ขอ ๒๙ การลากิจ 
  (๑) นักศึกษาที่จำเปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนญุาตจากอาจารยประจำวิชานั้น 
  (๒) นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผู
ปกครอง 

ขอ ๓๐ การลาพักการศึกษา 
  (๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอไปนี้ 
      ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
      ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ 
      ค. ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทยที่ถูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
      ง. มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา 
  (๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ 
๓๐(๑) ข.  
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  (๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศกึษาดวย ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 
๓๐ (๑) ก. 
  (๔) ระหวางที ่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชำระเงินคารักษาสถานภาพการเปน                
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชำระคา
ธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๓๑ การกลับเขาศึกษาตอ 
  (๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว เมื ่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับ             
เขาศึกษาตอผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
เมื่อไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
  (๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยื่นคำรอง
ขอกลับเขาศึกษาผานอาจารยที ่ปรึกษาเพื ่อขออนุมัติคณบดี/ผู อ ํานวยการ กอนกำาหนดวันลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา 
 

หมวดที่ ๕ 
การสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำชั้น 
หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะคร้ังที่สอบไดเพียงคร้ังเดียว 
  (๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
  (๓) เปนผูมีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอบังคับ ๓๔ 
  ขอ ๓๓ การไดเกียรตินิยมสำหรับผูสําเร็จการศึกษา 
  (๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 

(๒) ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด 
  (๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลื่ยนแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (๔) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ข้ึนไป จะไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
  (๕) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ข้ึนไป จะไดเกียรตินิยมอันดับสอง 
 

หมวดที่ ๖ 
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 

ขอ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเปนผูมีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปริญญาของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะตองมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงคของ
มหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สภาพเรียบรอยรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมพีฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้ 
  (๑) ไมเปนผูซึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคำวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูที่ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ 
  (๒) ไมเปนผู เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยู ในระหวางตองหาคดีอาญา เวนแตความผิด                
ที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
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  (๓) ไมเปนผูซึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม
สามารถครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง 
  (๔) ไมเปนผูซึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีหรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 
  (๕) ไมเปนผูซึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  (๖) ไมเปนผูซึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
  (๗) ไมเปนผูซึ่งจงใจ หรือกระทำการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
  (๘) ไมมีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ไดชื่อวาเปนผูซึ่งไมมีเกียรติ และศักดิ์           
ไมสมควรไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อาจไดรับพิจารณาดังนี้ 
  (๑) ไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  (๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ได
กระทําข้ึน 

ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลยัใดแลว กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติ
ขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอ
ความเห็นตอมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา 

ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ ์ของนักศึกษาตอง             
มีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอำนาจเชิญ
บุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอำนาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณา
ได คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมาใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได การวินิจฉัยชี้ชาดของที่
ประชมุใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 

ขอ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ 
๓๔ และปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดวย ใหประธานกรรมการในคณะ/วทิยาลัย 
ที่ทำการพิจารณาทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยด
วน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอ ๓๙ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา 
ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือ
ชื่อของผูอุทธรณยื่นตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ทราบวา
ตนเปนผูไมสมควรไดรับปริญญา ใหผู ซึ ่งรับอุทธรณสงอุทธรณนั ้นพรอมดวยคําชี้แจงของตนถาพึงมีตอไปยัง
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวนัที่ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๙ 

ขอ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณใหอธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
คณบดี/ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให
เสร็จภายใน ๓๐วันนับตั้งแตวันที่ไดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืน ตามมติคณะกรรมการประจํา
คณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัยชั้นนี้ใหเปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยวินจิฉัยชีข้าดแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย 

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานทีป่ระชุมเปนผูชี้ขาด 
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 
 
 
 

                (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล 
                                             (ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

(ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

      
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการพนสภาพการเปนนักศึกษา และเพื่อใหการดำเนินการ
เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา         
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุม
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๒๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย 

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒  และใหใชความดังตอไปนี้แทน 
“ขอ ๒๖ นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่อ 
  (๑) ตาย 

    (๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔ 
    (๓) ไดรับอนมุัติจากคณบด/ีผูอํานวยการใหลาออก 
    (๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕ 
    (๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    (๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และปริญญาตรี ๕ ป 
        ก. มีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา 
        ข. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ไดลงทะเบียนเรียน 
        ค. ม ีค าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสมต่ำกว า ๑.๗๕  สองภาคการศ ึกษาต อเน ื ่องก ันน ับตั ้งแต                       
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน 
        ง. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๓ 
ที่ไดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๑.๘๐ 
จะไดรับอนุญาตใหเรียนวิชาที่อยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
   (๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน 
         ก. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา 
         ข. ม ีค าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสมต่ำกว า ๑.๗๕ สองภาคการศ ึกษาต อเน ื ่องก ันน ับต ั ้งแต                  
ภาคการศึกษาแรกที่ไดลงทะเบียนเรียน 
         ค. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษา
แรกที่ไดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๑.๘๐ 
จะไดรับอนุญาติใหเรียนวิชาที่อยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
   (๘) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐  
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   (๙) ไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทำการสอน และมิไดดำเนินการขอ
ลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตเปดภาคการศึกษา ตามขอ ๑๓ (๔)” 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบตัติาม
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
 

                 (ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล 
                                             (ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
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1. ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

      1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ชุมจันทร 
1. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล ชาติชาย ชุมจันทร เนรมิตร กระแสรลม จันทิมา ริ ้วลายเงิน ศิริพล   

ทองออน ชื ่นสุมณ ยิ ้มถิน ภาณุวัฒน จันทรมาก และพิพัฒนพงษ ปรีเปรม. (2564). 

“ผลกระทบของน้ำมันเบนซินผสมบิวทานอลตอสมรรถนะและมลพิษของรถจักรยานยนตท่ีใช

เครื ่องยนต จุดระเบิดดวยประกายไฟเปนตนกำลัง” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 5 (15-16 มกราคม 2564). กรุงเทพฯ. (978-974-625-920). 

2. Chumchan, C. and Tontiwattanakul, K. (July 2-5 2019). “Health risk and ride 

comfort assessment by ISO2631 of an ambulance.” In Proceedings of the 5th 

International Conference on Engineering Applied Sciences and Technology.  

Laos. : 1-4. 

      1.2  อาจารยสัก สิทธิชมภู 
1. Laohalertdecha, D., Theinnoi, K. and Sittichompoo, S., (September 2021). “The 

Prototype of Non-thermal Plasma After treatment System for Simultaneous 

Reduction of Nitrogen Oxide Emission in Flue Gas”. E3S Web of Conferences, 

Vol.302 : 1010. 

2. Sittichompoo, S., Kanagalingam, S., Thomas-Seale, L.E.J., Tsolakis, A. and 

Herreros, J.M. (October 15 2020). “Characterization of particle emission from 

thermoplastic additive manufacturing.” Atmospheric Environment, Vol.239 : 

117765. 

3. Chan, J.H., Tsolakis, A., Herreros, J.M., Kallis, K.X., Hergueta, C., Sittichompoo, S. 

and Bogarra, M. (March 1 2020). “Combustion, gaseous emissions and PM 

characteristics of Di-Methyl Carbonate (DMC)-gasoline blend on gasoline Direct 

Injection (GDI) engine.” Fuel, Vol.263 : 116742. 

      1.3  รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  นิลผ้ึง 
1. Nilpueng, K., and Wongwises, S. (February 2021). “Thermal performance 

investigation of a plate fin heat sink equipped with twisted tape and perforated 

twisted tape.”  Journal of Thermal Science and Technology, Vol.16 : pp. 1–12. 

2. Nilpueng, K., Asirvatham, G., L., Dalkilic, A, S., Mahian, O., Ahn, H, S., and  
Wongwises, S. (August 2020).“Heat transfer and fluid flow characteristics in a 
plate heat exchanger filled with copper foam.” Heat and Mass Transfer, Vol. 56 
: pp.3261–3271.  
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3. Nilpueng, K., Aman, J., Dalkilic, A., Asirvatham, G, L., Mahian, O., and Wongwises, 
S., (August 2019).“Thermal performance of plate fin heat sink combined with 
copper foam.” Heat transfer research, Vol.50 : 1573–1591. 

      1.4  อาจารยสารพล  ฐิติพัฒนพงศ 
1. Thitipatanapong, S., Chuepeng, S., Visuwan, P., and Theinnoi, K. (February 4 

2022).“Insight into Nanoparticle-Number-Derived Characteristics of Precharged 
Biodiesel Exhaust Gas in Nonthermal Plasma State.” ACS Omega, Vol. 7 No.6 : 
5376-5384. 

      1.5  ผูชวยศาสตราจารยเช่ียวชาญ หาวหาญ 
1. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 

and Sukjit, E. (February 16 2021).“Modelling of Hydrogen Production from 
Catalytic Partial Oxidation of Ethanol over a Platinum-Rhodium Supported 
Catalyst.” Energy & Fuels, Vol.35 No.5 : 4404-4417. 

2. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 
and A, Tsolakis. (June 14 2019).“Hydrogen Production via the Catalytic Partial 
Oxidation of Ethanol on a Platinum–Rhodium Catalyst: Effect of  the Oxygen-to-
Ethanol Molar Ratio and the Addition of Steam.” Energy & Fuels, Vol.33 No.7 :  
6742-6753. 

3. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C.,  
Sukjit, E., and Tsolakis, A. (March 25 2019).“Catalytic oxidation of diesel 
particulate matter by using silver and ceria supported on alumina as the 
oxidation catalyst.” Applied Catalysis A: General, Vol.574 : 33-40. 
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2. ผลงานวิชาการของอาจารยผูสอน 
      2.1  รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท เทียนนอย 

1. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 
and Sukjit, E. (February 16 2021).“Modelling of Hydrogen Production from 
Catalytic Partial Oxidation of Ethanol over a Platinum-Rhodium Supported 
Catalyst.” Energy & Fuels, Vol.35 No.5 : 4404-4417. 

2. Theinnoi, K., Sawatmongkhon, B., Wongchang, T., Sukjit E., and Chuepeng, S. 

(November 19 2019).“The Combustion Characteristic of Fuel Additives with 

Diesel-Ethanol Fuel blends on Engine Performance.”SAE Technical Paper, No. 

JSAE 20199611/SAE 2019-32-0611. 

3. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 
and A, Tsolakis. (June 14 2019).“Hydrogen Production via the Catalytic Partial 
Oxidation of Ethanol on a Platinum–Rhodium Catalyst: Effect of  the Oxygen-to-
Ethanol Molar Ratio and the Addition of Steam.” Energy & Fuels, Vol.33 No.7 :  
6742-6753. 

      2.2  รองศาสตราจารย ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล 
1. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 

and Sukjit, E. (February 16 2021).“Modelling of Hydrogen Production from 
Catalytic Partial Oxidation of Ethanol over a Platinum-Rhodium Supported 
Catalyst.” Energy & Fuels, Vol.35 No.5 : 4404-4417. 

2. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 
and A, Tsolakis. (June 14 2019).“Hydrogen Production via the Catalytic Partial 
Oxidation of Ethanol on a Platinum–Rhodium Catalyst: Effect of  the Oxygen-to-
Ethanol Molar Ratio and the Addition of Steam.” Energy & Fuels, Vol.33 No.7 :  
6742-6753. 

3. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C.,  
Sukjit, E. and Tsolakis, A. (March 25 2019).“Catalytic oxidation of diesel 
particulate matter by using silver and ceria supported on alumina as the 
oxidation catalyst.” Applied Catalysis A: General, Vol.574 : 33-40. 

2.3  รองศาสตราจารย ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒนพงศ 
1. Kriangsak, Ketpang., Jenkamol, Prathum., Punnarut, Juprasat., Wararak, Junla., 

Kittisak, Wichianwat., Apichat, Saejio., Chedthawut, Poompipatpong. and 
Noppavan, Chanunpanich. (January 10 2020).“Electrochemical Oxygen 
Reduction Reaction Performance of Water Hyacinth Derived Porous Non-
precious Electrocatalyst in Alkaline Media.” In Proceedings of 2019 Research 
Invention and Innovation Congress (December 11 – 13, 2019). Bangkok.  
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2. Kriangsak, Ketpang., Apikom, Boonkitkoson., Nattawan, Pitipuech., Chedthawut, 
Poompipatpong., Jakkid, Sanetuntikul. and Sangaraju, Shanmugam. (2020). 
“Highly Active and Durable Transition Metal-Coordinated Nitrogen Doped 
Carbon Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction in Neutral Media.”              
In Proceedings of 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (December 
11 – 13, 2019). Bangkok. 

      2.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมล แซเฮง พิสิษฐสังฆการ 
1. Anatticha, Chanthaphan., Sumol, Sae-heng, Pisitsungkakarn. and Thanit, 

Swasdisevi. (Jan - April 2021).“Holy Basil Leaves Drying using Combined 
Microwave and Hot Air Conveyer Belt Dryer.” The Journal of Industrial 
Technology, Vol.17 No.1 : pp. 53-64. 

2. Samatchaya, Kingkaew., Sutangrat, Jaihan., Chaninath, Phasukphonphol., 
Narararatchporn, Nuansawan. and Sumol, Sae-heng, Pisitsungkakarn. (2021). 
“Non-Load-Bearing Concrete Masonry Unit of The Paper Used in The Office.”   
In The 20 th National Environmental Conference (May 12-13, 2021).  Bangkok.   
(44-48). 

3. Kanokkarn, Jirakulsomchok. and Sumol, Sae-heng, Pisitsungkakarn. (October-
December 2019).“Numerical Study of Performance of a Late Mixing Porous 
Burner (LMPB) for Combustion of Low-Calorific Synthetic-gas from Biomass 
Gasification.“International Energy Journal, Vol.19 No.4 : 243-252. 

      2.5  วาท่ีรอยตรี ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล 
1. ศิริพล ทองออน. และ ชัยยศ ดำรงกิจโกศล. (กันยายน 2563). “ผลของภาระการบรรทุก

ผูโดยสารตอปริมาณการปลอยสารมลพิษของรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง.” วิศวกรรม
สารเกษมบัณฑิต, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 : 27-37. 

2. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล. ปริวรรต พุ มวัตน. และ สุรพงษ สำลีพันธ. (พฤศจิการยน 2563). 
“ผลกระทบของไดเอทิลอีเทอรในน้ำมันไบโอดีเซลมะพราวตอสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซล
ขนาดเล็ก.” T-VET Journal, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 8 : 179-195. 

3. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล. ชาติชาย ชุมจันทร. เนรมิตร กระแสรลม. จันทิมา ริ้วลายเงิน. ศิริพล 
ทองออน. ชื ่นสุมณ ยิ ้มถิน. ภาณุวัฒน จันทรมาก. และ พิพัฒนพงษ ปรีเปรม. (2564). 
“ผลกระทบของน้ำมันเบนซินผสมบิวทานอลตอสมรรถนะและมลพิษของรถจักรยานยนตท่ีใช
เครื ่องยนต จุดระเบิดดวยประกายไฟเปนตนกำลัง.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (15-16 มกราคม 2564). กรุงเทพฯ. ISBN (e-Book): 
978-974-625-920 : 361-370. 
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     2.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เนรมิตร กระแสรลม 
1. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล ชาติชาย ชุมจันทร เนรมิตร กระแสรลม จันทิมา ริ้วลายเงิน ศิริพล ทองออน 

ชื่นสุมณ ยิ้มถิน ภาณุวัฒน จันทรมาก และ พิพัฒนพงษ ปรีเปรม. (2564). “ผลกระทบของน้ำมัน
เบนซินผสมบิวทานอลตอสมรรถนะและมลพิษของรถจักรยานยนตที่ใชเครื่องยนต จุดระเบิดดวย
ประกายไฟเปนตนกำลัง” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 
(15-16 มกราคม 2564). กรุงเทพฯ.  ISBN (e-Book): 978-974-625-920 : 361-370. 

     2.7  อาจารยมงคล  แดงสุนทรชัย 
1. Dangsunthonchai, M., Chuepeng, S., Visuwan, P. and Theinnoi, K. (January 18, 

2022).“Nanoparticle Components and Number-Size Distribution of Waste 
Cooking Oil-Based Biodiesel Exhaust Gas from a Diesel Particulate Filter-
Equipped Engine.” ACS Omega, Vol.7 No.4 : 3384-3394. 

     2.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ สัมภวะคุปต 
1. ชัยยุทธ สัมภวะคุปต และ วรายุทธ คัมภีราวัฒน. (กันยายน 2563). “การลดความตองการ

กำลังไฟฟาสูงสุดที่ตำแหนงสถานีไฟฟาขับเคลื่อนในระบบรถไฟฟาโดยใชการจัดการพลังงาน
คืนกลับรวมกับการติดตั้งตัวเก็บประจุยิ่งยวดบนขบวนรถ.” วารสารวิชาการปทุมวัน. ปท่ี 10 ฉบับท่ี 
29 : 29-41. 

2. Sumpavakup, C., Mongkoldee, K., Ratniyomchai, T. and Kulworawanichpong, T. 
(June 2 0 2 0) .  “ Touch and Step Voltage Evaluation based on Computer 
Simulation for a Mass Rapid Transit System in Thailand.” International Journal 
of Intelligent Engineering and Systems, Vol.13 No.5 : 159-169. 

3. Chucthit, T., Sumpavakup, C. and Kulworawanichpong, T. (December 2 019 ) . 
“ Energy Demand of a Single-train Movement in Viaduct Structure Using Multi 
Conductor Earthing Systems.” GMSARN International Journal, Vol.13 No.4 : 171-182. 

      2.9  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลกาญจน  วงศกอทรัพย 
1. ชลกาญจน วงศกอทรัพย. (2562). “อิทธิพลขององศาการฉีดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม

ในเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ำมันไพโรไลซิสจากพลาสติก” ใน การประชุมวิชาการเครือขาย
พลังงานแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 (21 - 24 พฤษภาคม 2562). นครราชสีมา. : 173-180. 

2. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 

and Sukjit, E. (February 16 2021).“Modelling of Hydrogen Production from 

Catalytic Partial Oxidation of Ethanol over a Platinum-Rhodium Supported 

Catalyst.” Energy & Fuels, Vol.35 No.5 : 4404-4417. 

3. Sawatmongkhon, B., Theinnoi, K., Wongchang, T., Haoharn, C., Wongkhorsub, C. 
and A, Tsolakis. (June 14 2019). “Hydrogen Production via the Catalytic Partial 
Oxidation of Ethanol on a Platinum–Rhodium Catalyst: Effect of  the Oxygen-
to-Ethanol Molar Ratio and the Addition of Steam.” Energy & Fuels, Vol.33 
No.7 :  6742-6753. 
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ภาคผนวก ฉ. 
รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ฉบับป พ.ศ. 2560
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

ฉบับป พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแกไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ฉบับป พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
       

 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 

2561 
 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 และครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2565  
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2565 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 

 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
4.1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และครบรอบ 5 ป 
4.2. เพื ่อปรับปรุงหลักสูตรตาม ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร               

หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และองคความร ู  เฉพาะทางวิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการร ับรองปร ิญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

4.3. เพื่อปรับปรุงรายนามอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรใหมีคุณวุฒิเหมาะ        
สมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.4. เพื ่อปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของผู ท ี ่นำบัณทิตไปใช (ผ ู ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ) โดยรับคำชี้แนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใชในการปรับเปลี่ยน
โครงสรางหลักสูตร 

4.5. เพื่อปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
และสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนตในปจจุบัน 

 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
5.1. ปรับแกไขรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
1. นายเชษฐวุฒิ   ภูมิพิพัฒนพงศ (ประธานหลักสูตร) 1. นายชาติชาย            ชุมจันทร (ประธานหลักสูตร) 
2. นายสารพล     ฐิติพัฒนพงศ 2. นายสัก                   สิทธิชมภ ู
3. นายชาติชาย   ชุมจันทร 3. นายกิตติ                 นิลผึ้ง 
4. นายกิตติ        นิลผึ้ง 4. นายสารพล              ฐิติพัฒนพงศ 
5. นายเช่ียวชาญ  หาวหาญ 5. นายเช่ียวชาญ           หาวหาญ 
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5.2. เพิ่มรายวิชา ปรับลดรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และกลุมวิชาวิศวกรรมหลัก ดังนี้ 

5.2.1. เพ่ิมรายวิชา 

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering and Technology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ประวัติศาสตร คำศัพทและหนวยวัด เครื่องตนกำลังประเภทตาง ๆ เชื้อเพลิงทางเลือก พ้ืนฐาน
ของเชื้อเพลิงและการเผาไหม เครื่องจักรกลตนกำลัง ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบหลอลื่น และระบบหลอเย็น 
ตัวถังและโครงสรางยานยนต ระบบสงกำลัง ลอและยาง ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟา 
อุปกรณดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนตเบื ้องตน                
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตและยานยนตระบบปองกันอัคคีภัยในยานยนต 

History of automobile; terminology and unit of measurement; introduction to 
vehicle power sources; alternative fuel; fundamental of fuel and combustion; prime mover; 
engine control system; engine lubrication and cooling systems; vehicle bodies and structures; 
transmission systems; wheels and tires; suspensions; steering and brakes systems; electrical 
system; equipment for safety, comfort and auxiliary systems; basic car maintenance; engine 
dynamometer and chassis dynamometer testing; fire protection system in automobile.   

030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร**         3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics and Aerodynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 
 Prerequisite :  040313005 Physics I  

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการแบรนูลลยี 
การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลภายนอกและทฤษฎีชั้นชิดผิว แรงตาน แรงยก อากาศพลศาสตร
สำหรับยานยนต อุโมงคลมและการทดสอบทางอากาศพลศาสตร 

Properties of fluid; fluid static; mass momentum and energy conservation 
equations; Bernoulli's equation; similitude and dimensional analysis; external flow and boundary 
layer; drag force; lift force; aerodynamic for automobile; wind tunnel and aerodynamics testing. 
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030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น**          3(3-0-6) 
 (Air Conditioning and Refrigeration)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics 

หลักการทำความเย็น การวิเคราะหวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ องคประกอบของระบบ      
ทำความเย็น สารทำความเย็น การออกแบบทอสงสารทำความเย็น การควบคุมในระบบทำความเย็น การคำนวณ
ภาระความเย็น ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑความสุขสบายเชิงความรอนและคุณภาพอากาศ
ภายใน การออกแบบระบบกระจายอากาศ การประยุกตการทำความเย็นทางอุตสาหกรรม ความปลอดภัยใน
ระบบปรับอากาศ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับระบบทำความเย็น และผลกระทบดานการใชพลังงาน
และสิ่งแวดลอมจากระบบทำความเย็น 

Principle of refrigeration; analysis of vapor compression refrigeration; refrigeration 
system components; refrigerants; refrigerant piping design; control in refrigeration system; cooling 
load calculations; psychrometry and air conditioning process; thermal comfort and indoor air 
quality; design of air distribution system; industrial applications of refrigeration; safety in air 
conditioning system, health and safety for refrigeration system, energy and environmental 
impact in refrigeration system. 

030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน**        3(3-0-6) 
 (Powerplant Engineering and Energy Management)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite :  030223120 Thermodynamics 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะหวัฏจักรพ้ืนฐานของโรงจักรตนกำลัง โรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะหเครื ่องจักรยอยของโรงจักรตนกำลัง การจัด
การพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและการควบคุมการใชพลังงาน การ
ควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน ความปลอดภัยในระบบ
วิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย และกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

Principles of energy conversion, analysis of basic cycles in power plants, 
renewable energy power plant; basics and guidelines for optimization, sub-machine analysis of 
the power plants, energy management in buildings and industry, energy economics analysis and 
energy usage control, environmental impact control, basic environmental impact assessment 
(EIA), safety in fire protection engineering and related laws. 
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030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา**           2(2-0-4) 
 (Electric Vehicle Technology)  
 วิชาบังคับกอน :  030213155 เทคโนโลยรีะบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite :  030213155 Automotive Electrical System Technology 

ประเภท เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาไฮบริด มอเตอรไฟฟา เทคโนโลยีระบบ
ขับเคลื ่อนดวยไฟฟา แบตเตอรี ่ระบบไฟฟาแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอรี ่ ระบบควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟาแรงสูงในยานยนตไฟฟา เทคโนโลยีของอุปกรณประจุไฟฟาและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟาแรงสูง 

Type; battery-powered electric vehicle technology; hybrid electric vehicle; 
electric motor; electric drive technology; high voltage battery in electric vehicle and battery 
management system; electronic control system; high voltage system; technology of charging 
devices and their standards; safety in working with high voltage. 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต**         3(3-0-6) 

 (Automotive Industrial and Manufacturing Management)  
 วิชาบังคับกอน: ไมมี  
 Prerequisite :  None 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนท่ีลูกคา หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหงโตโยตา 
การใชการมองเห็นเพื ่อบริหารจัดการ 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล ประสิทธิผลโดยรวมของเครื ่องจักร                 
งานมาตรฐาน การแกปญหา การปรับเรียบการผลิต การการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ความสูญเปลา 8 ประการ 
คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบตัวถัง การทำสีตัวถัง การประกอบชวงลาง ระบบสงกำลังและ
เครื่องยนต การประกอบชิ้นสวนภายในหองโดยสาร จิ๊กและฟกเจอร สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการ
ประกอบยานยนต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร 

Overview of automotive industry, customer focus, principle of lean, Toyota way 
philosophy, visual management, 5S, Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment 
Effectiveness (OEE), standardized work, problem solving, leveling production, quick Changeover, 
8 Wastes, Kanban, Kaizen, Forming car body, body assembly, body painting, chassis assembly, 
power transmission and engine, interior auto part, jig and fixture, assembly conveyer, assembly 
control system, production quality control, engineering management and economics. 
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030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต**         2(2-0-4) 
 (Automotive Electronics and Computerization)  
 วิชาบังคับกอน :  030213155 เทคโนโลยรีะบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite :  030213155 Automotive Electrical System Technology 

ระบบควบคุมเสถียรภาพยานยนต ระบบจุดระเบิด ระบบการจายเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบควบคุมมลพิษ แคนบัส การวินิจฉัยขอบกพรองของระบบจัดการเครื่องยนต เซนเซอรและตัวกระตุนใน 
ยานยนต วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต  

Vehicle stability control system; ignition system; electronic fuel injection system; 
pollution control system; CANBUS; engine management system; engine diagnosis; sensor and 
actuator in automotive; basic electronic circuit related to automotive electronics system. 

030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต**        2(2-0-4) 
 (Automotive Measurement and Instrument Technology)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite :  040313005 Physics I 

การวัดเชิงวิศวกรรมในงานยานยนต ระยะขจัด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล แรง น้ำหนัก 
แรงบิด ความเร็วรอบ ความเรง ความชื้น การวิเคราะหผลการใชเครื ่องมือวัด เทคนิคการวัดและตรวจสอบ
เครื่องมือวัดยานยนต เครื่องมือวัดทางไฟฟาในงานยานยนต การใชเซนเซอรในการวัดและการตีความคาท่ีไดจาก
การวัด เครื่องวิเคราะหแกส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนยลอยานยนต  
เครื่องถวงสมดุลลอยาง เครื่องทดสอบมอเตอรสตารทและอัลเทอรเนเตอร เครื่องทดสอบระบบจายเชื้อเพลิง
ดีเซล  

Engineering measurement in automotive; displacement; temperature; pressure; 
flow rate; force; weight; torque; angular velocity; acceleration; humidity; result analysis of 
technical instrument; calibration of automotive instruments, automotive electrical instrument, 
measurement and interpretation of result obtained using sensors, gas analyzer, engine 
dynamometer, brake tester, wheel alignment apparatus, wheel balancer, starter motor and 
alternator tester, diesel fuel pump tester. 
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030213193 ไทรโบโลยีสำหรับยานยนต           3(3-0-6) 
 (Tribology for Automotive)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

หลักการพื้นฐานไทรโบโลยี กลไกการสึกหรอ การสึกหรอแบบขุดขีด การสึกหรอแบบยึดติด  
การสึกหรอแบบลาตัว การสึกหรอแบบปฏิกิริยาเคมี ลักษณะรูปแบบการชำรุด การวิเคราะหการสึกหรอ  
โหมดการหลอลื่น ชนิดและคุณสมบัติของสารหลอลื่น ระบบหลอลื่นของชิ้นสวนและเลือกชนิดของสารหลอลื่น 
น้ำมันหลอลื่นยานยนต การหลอลื่นรองลื่น การหลอลื่นเฟอง การวิเคราะหสารหลอลื่นใชแลว การปองกันการกัด
กรอนในยานยนต  

Basic principles of tribology, wear mechanism, abrasive wear, adhesive wear, 
fatigue Wear, tribochemical reaction, failure characteristics, wear analysis, lubrication mode,  
type and properties of the lubricant, lubrication system of parts and lubricant selection, 
automotive lubrication, bearing lubrication, gear lubrication, used oil analysis, corrosion 
protection in automotive.  
030213194 ระบบการส่ือสารในยานยนต**           3(3-0-6) 

 (Communication Systems in Vehicles)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite :  None 

วิวัฒนาการและเทคโนโลยีระบบการสื่อสารภายในยานยนต องคประกอบสำคัญของการสื่อสาร
ในยานยนต หลักการของแคนบัส เทคโนโลยีการสื่อสารในยานยนตสมัยใหม ระบบอินโฟเทนเมนตในยานยนต 
ระบบการสื่อสารระหวางยานยนตดวยกันและระหวางยานยนตกับสิ่งแวดลอมภายนอก 

Evolution and technology of in-vehicle communication systems; important 
components of in-vehicle communication; principle of CAN bus (Controller Area Network); new 
communication technology for smart vehicles; infotainment systems in vehicles; vehicle-to-
vehicle (V2V) and vehicle-to-surrounding (V2X) communication systems.  
030213195 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบจัดการ**          3(3-0-6) 

 (Battery Technology and Management)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ หลักการพ้ืนฐานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา 
ระบบการจัดการแบตเตอรี่ การประกอบเซลแบตเตอรี่ มาตรฐานแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ท่ีใชในยานยนต ในประเทศไทยและท่ัวโลก 

Battery technology development; basic principles of batteries; batteries for 
electric vehicles; battery management system; cell battery assembly; standards of battery in 
electric vehicle; in-vehicle battery industries in Thailand and world wide. 
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030213196 การเรียนรูของเครื่องสำหรับยานยนต**          3(3-0-6) 
 (Machine Learning for Vehicles)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การรับภาพของคอมพิวเตอรสำหรับยานยนต การขับอัตโนมัติและเซ็นเซอร สถิติเบื้องตนและ
พื้นฐานทางดานวิทยาการขอมูล การเรียนรูของเครื่อง การวิเคราะหความถดถอย การเรียนรูแบบมีผู สอน          
การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การเรียนรูแบบเสริมกำลัง โครงขายประสาทเทียม การเรียนรูตนไมตัดสินใจ ซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน เครือขายแบบเบย การประยุกตใชอัลกอริธึมในการสรางยานยนตอัจริยะเบื้องตน การหลีกเลี่ยง
การชน การติดตามวัตถุ การเปรียบเทียบและประเมินแบบจำลอง 

Computer vision for vehicles, autonomous driving and sensors, basic statistics and 
data science, machine learning, regression analysis, supervised learning, unsupervised learning, 
reinforcement learning, artificial neural networks, decision tree learning, support vector 
machines, Bayesian networks algorithms application in building basic smart vehicle, collision 
avoidance, object following, models comparison and cross-validation. 

030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา        1(0-3-1) 
 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

การใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาสมัยใหม การตรวจสอบและวิเคราะห
ยานยนตไฟฟา การทดสอบยานยนตทางดานไฟฟาและทางกลตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

Usage of electrical measuring instrument for modern electric vehicles; Inspection 
and analysis of electric vehicle; electrical and mechanical testing for vehicle according to related 
standards. 

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล**         3(2-3-5) 
  (Computer Programming and Digital Technology)  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite :  None 

แนวคิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและ
ซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรที ่ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ
ประยุกตใชในงานวศิวกรรม อินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐเบื้องตน 

Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; 
Current programming language; Programming practices. Application of digital technology in 
Engineering work; internet of things, introduction to artificial intelligent 
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5.2.2. ลดรายวิชา 
030103104 กรรมวิธีการผลิต                3(3-0-6) 

 (Manufacturing Process)   
030223123 กลศาสตรของไหล            3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics)  
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร           3(2-3-5) 
  (Computer Programming)  
030203164 การส่ันสะเทือนทางกล            3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration) 
030213163 กระบวนการผลิตยานยนต           3(2-2-5) 

 (Automotive Manufacturing Process)   
030213165 อากาศพลศาสตร            3(2-2-5) 

 (Aerodynamics)   

030213231 ปฏิบัติงานระบบสงกำลังและเกียรอัตโนมัติ         2(0-6-2) 
 (Powertrain and Automatic Transmission Practice)   

030213322 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต           3(2-2-5) 
 (Automotive Electrical Technology) 

 
 

5.2.3. ปรับเปลี่ยนหนวยกิต 

เดิม 
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม           3(2-3-5) 

 (Engineering Drawing) 
แกไขเปน 
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม           3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing)  
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6.  โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข 
            เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้                                         
 

โครงสรางหลักสูตร 
เกณฑกระทรวง 

(หนวยกิต) 
โครงสรางเดิม 
(หนวยกิต) 

โครงสรางใหม 
(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

30 
72 
6 

30 
113 
6 

31 
112 
6 

จำนวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 120 149 149 
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7.  เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
     7.1  โครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
    1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          1  วิชาบังคับ 
              -  กลุมวิชาภาษา 
              -  กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 
              -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
              -  กลุมวิชาพลศึกษา 
          2  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
     2) หมวดวิชาเฉพาะ 
          1  กลุมวิชาแกน 
              ก. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
              ข. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
          2  กลุมวิชาชีพ 

 ก. วิชาวิศวกรรมหลัก 
              ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 
                    วิชาแกนบังคับ 
                    วิชาเลือกเฉพาะดาน 
                    วิชาสหกิจศึกษา 
     3) หมวดวิชาเลือกเสร ี

 149 หนวยกิต 
30  หนวยกิต 
20  หนวยกิต 
12  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 
2  หนวยกิต 

10  หนวยกิต 
 

113 หนวยกิต 
45  หนวยกิต 
21  หนวยกิต 
24  หนวยกิต 
68  หนวยกิต 
21  หนวยกิต 
47  หนวยกิต 
32  หนวยกิต 
9  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 

  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
    1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          1.  กลุมวิชาภาษา 
              ก. วิชาบังคับ 
              ข. วิชาเลือก 
          2.  กลุมวิชาบูรณาการ 
          3.  กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 
          4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
          5.  กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 
     2) หมวดวิชาเฉพาะ 
          1.  กลุมวิชาแกน 
              ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
              ข. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
          2.  กลุมวิชาชีพ 

 ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 
              ข. วิชาชีพเฉพาะทาง 
                    - วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ 
                    - วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 
              ค. วิชาสหกิจศึกษา 
     3) หมวดวิชาเลือกเสร ี

149 หนวยกิต 
31  หนวยกิต 
12  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 

12  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 
1  หนวยกิต 

  112 หนวยกิต 
42  หนวยกิต 
21  หนวยกิต 
21  หนวยกิต 
70  หนวยกิต 
24  หนวยกิต 
40  หนวยกิต 
31  หนวยกิต 
9  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 



 

 
 

135 
 

มคอ.2 
     7.2  รายวิชาในหลักสูตร 
            7.2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
 
 
 

080103001 
 

080103002 
 

080103012 
 

080103014 
 

080103016 
 

080103017 
 

080103018 
 
 
 
 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
       1  วิชาบังคับ 
            - กลุมวิชาภาษา       
เลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี 
ภาษาอังกฤษ 1 
(English I) 
ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 
การอาน 1 
(Reading I) 
การเขียน 1 
(Writing I) 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
(English Conversation I) 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                   
(English Conversation II) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน                                  
(English for Work) 
 
 
 
 

30 
 

12 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

 
 
 

080103001 
 

080103002 
 

080103061 
 

080103062 
 
 
 

080103030 
 

080103032 
 
 
 
 
 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
       1.  กลุมวิชาภาษา       
            ก. วิชาบังคับ       
ภาษาอังกฤษ 1 
(English I) 
ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 
การใชภาษาอังกฤษ 1 
(Practical English I) 
การใชภาษาอังกฤษ 2 
(Practical English II) 
            ข. วิชาเลือก       
เลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี 
การอานเชิงวิชาการ 
(Academic Reading) 
การเขียนยอหนา 
(Paragraph Writing) 
 
 
 
 
 

31 
12 
6 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
6 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

080103061 
 

080103062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

030953115 
 

080203909 
 
 
 

การใชภาษาอังกฤษ 1 
(Practical English I) 
การใชภาษาอังกฤษ 2 
(Practical English II) 
หรือวิชาอื่น ๆ จากกลุมวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
(Meditation for Self Development) 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุม
ประชาคมอาเซียน 
(Asean Economic Political and Cultural Studies) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

080103018 
 

080103034 
 

080103035 
 
 
 
 
 
 

080303701 
 
 
 
 
 
 

080203901 
 
080203902 
 
080203904 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน                                  
(English for Work) 
การสนทนาภาษาอังกฤษ  
(English Conversation) 
ทักษะการนำเสนอ  
(Oral Presentation)  
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 
       2.  กลุมวิชาบูรณาการ   
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 
       3.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
มนุษยกับสังคม 
(Man and Society) 
มรดกและอารยธรรมของชาต ิ
(National Heritage and Civilization) 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
(Law in Daily Life) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
3 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

12 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

080303103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดำรงชีวิต 
(Psychology for Happy Life) 
หรือวิชาอ่ืน ๆ จากกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร       
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

080203906 
 
080303102 

 
080303103 

 
080303601 

 
 
 
 
 
 
 

020003102 
 

040313018 
 

040503001 
 
 
 
 
 

เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
(Economics for Life Development) 
จิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) 
จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดำรงชีวิต 
(Psychology for Happy Life) 
มนุษยสัมพันธ   
(Human Relations) 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
 
       4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 
(Basic information Technology) 
รางกายมนุษยและสุขภาพ 
(Human Body and Health) 
สถิติในชีวิตประจำวัน 
(Statistics in Everyday Life) 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
3 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

020003102 
 

040313018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 
(Basic information Technology) 
รางกายมนุษยและสุขภาพ 
(Human Body and Health) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 
 

 
 

080303401 
 
080303501 
 
080303502 
 
080303503 
 
080303504 
 
080303505 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5.  กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 
เลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี 
คาราโอเกะ 
(Karaoke) 
บาสเกตบอล 
(Basketball) 
วอลเลยบอล 
(Volleyball) 
แบดบินตัน 
(Badminton) 
ลีลาศ 
(Dancing) 
เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชากีฬาและ
นันทนาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

040503001 
 
 
 
 
 
 
 

080303501 
 
080303502 
 
080303503 
 
080303504 
 
080303505 
 
080303506 
 
080303507 
 
080303508 
 

สถิติในชีวิตประจำวัน 
(Statistics in Everyday Life) 
หรือวิชาอ่ืน ๆ จากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร     
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน 
 
  - กลุมวิชาพลศึกษา 
เลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี 
บาสเกตบอล 
(Basketball) 
วอลเลยบอล 
(Volleyball) 
แบดบินตัน 
(Badminton) 
ลีลาศ 
(Dancing) 
เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 
เทควันโด 
(Taekwondo) 
ฟุตบอล 
(Football) 
เซปกตะกรอ 
(Sepak - Takraw) 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
2 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

080303509 
 
080303510 
 
080303512 

 
 
 
 
 
 
 

080103115  
 
080103116 
 
080103117 
 
080203901 
 
080203904 
 
080203906 
 

เปตอง 
(Petanque) 
ไทจี๋/ไทเก็ก 
(Taiji/Taikek) 
ฟบา 33 
(FIBA 33) 
หรือวิชาอ่ืน ๆ จากกลุมวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 
 
 
   2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
เลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี 
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคด ี  
(Thai Society and Culture in Literature) 
ไทยศึกษา 
(Thai Study) 
ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย 
(Introduction to Thai Literature) 
มนุษยกับสังคม 
(Man and Society) 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
(Law for Everyday Life) 
เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
(Economics for Individual Development) 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 
 
 
 
 

10 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

080203907 
 
080303102 
 
080303401 
 
080303601 
 
080303602 
 
080303603 

 
080303606 

 
080303609 

 
 
 
 
 
 

040113001 
 
 

ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 
(Business and Everyday Life) 
จิตวิทยาสังคม    
(Social Psychology) 
คาราโอเกะ 
(Karaoke) 
มนุษยสัมพันธ   
(Human Relations) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Development of Life Quality) 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
(Personality Development) 
การคิดเชิงระบบและความคดิสรางสรรค 
(Systematic and Creative Thinking) 
สุขภาพเพ่ือชีวิต 
(Healthy Life) 
หรือวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1  กลุมวิชาแกน 
        -วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร                                       
เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-2-1) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

113 
 

21 
3(3-0-6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
040113001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1  กลุมวิชาแกน 
        ก.วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร                                       
เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
42 
21 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

040113002 
 
040203111 
 
040203112 
 
040203211 
 
040313005 
 
040313007 
 
040313006 
 
040313015 

 
 
 

030103100 
 
030103101 
 
030103103 
 

ปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3   
(Engineering Mathematics III) 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 
ฟสิกส 2 
(Physics II) 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
(Physics Laboratory I) 
ปฏิบัติการฟสิกส 2 
(Physics Laboratory II) 
 
         -วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 
กลศาสตรวิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 
กลศาสตรของวัสด ุ
(Mechanics of Materials) 

 
1(0-3-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-2-1) 

 
1(0-3-1) 

 
 

24 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

040113002 
 
040203111 
 
040203112 
 
040203211 
 
040313005 
 
040313007 
 
040313006 
 
040313015 

 
 
 

030103100 
 
030103101 
 
030103103 
 

ปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3   
(Engineering Mathematics III) 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 
ฟสิกส 2 
(Physics II) 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
(Physics Laboratory I) 
ปฏิบัติการฟสิกส 2 
(Physics Laboratory II) 
 
         ข.วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                
วัสดุวิศวกรรม** 
(Engineering Materials) 
กลศาสตรวิศวกรรม** 
(Engineering Mechanics) 
กลศาสตรของวัสดุ** 
(Mechanics of Materials) 

1(0-3-1) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-3-1) 
 
 

21 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

030103104 
 
030103300 
 
030223120 
 
030223123 
 
030513300 

 
 
 
 

030223139 
 

030213140 
 

030213150 
 

030203164 
 

030213147 
 
 

กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
เทอรโมไดนามิกส 
(Thermodynamics) 
กลศาสตรของไหล 
(Fluid Mechanics) 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Computer Programming) 
 
2  กลุมวิชาชีพ 
         -วิชาวิศวกรรมหลัก   
กลศาสตรเครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 
พลศาสตรยานยนต 
(Vehicle Dynamics) 
เครื่องยนตเผาไหมภายใน 
(Internal Combustion Engines) 
การสั่นสะเทือนทางกล  
(Mechanical Vibration) 
การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
 
 

21 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 

 
 
030103300 
 
030223120 
 
030213130 
 
030213334 

 
 
 
 

030223139 
 

030213140 
 

030213150 
 
 
 

030213147 
 
 

 
 
การเขียนแบบวิศวกรรม** 
(Engineering Drawing) 
เทอรโมไดนามิกส** 
(Thermodynamics) 
กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร** 
(Fluid Mechanics and Aerodynamics)  
การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล** 
(Computer Programming and Digital Technology) 
 
2  กลุมวิชาชีพ 
         ก.วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร   
กลศาสตรเครื่องจักรกล** 
(Mechanics of Machinery) 
พลศาสตรยานยนต 
(Vehicle Dynamics) 
เครื่องยนตเผาไหมภายใน** 
(Internal Combustion Engines) 
  
 
การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 
 

 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 
 

70 
24 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
 
 
 
030213161 
 
030223143 

 
 
 
 
 
 
 

030213132 
 
 

030213163 
 

030213165 
 

030213231 
 
 

 
 
 
 
การควบคุมยานยนต 
(Automotive Control) 
การถายเทความรอน 
(Heat Transfer) 
 
 
          -วิชาชีพเฉพาะทาง    
              วิชาแกนบังคับ    
 
 
การจัดการการผลติและอุตสาหกรรมยานยนต 
(Automotive Industrial and Manufacturing 
Management) 
กระบวนการผลติยานยนต 
(Automotive Manufacturing Process) 
อากาศพลศาสตร 
(Aerodynamics) 
ปฏิบัติงานระบบสงกำลังและเกียรอัตโนมัต ิ
(Powertrain and Automatic Transmission Practice) 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

47 
32 
 
 

1(1-0-2) 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

2(0-6-2) 
 

030213151 
 
030213152 
 
030213161 
 
030223143 

 
 
 
 
 

030213100 
 

030213156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับอากาศและการทำความเย็น** 
(Air Condition and Refrigeration) 
วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน** 
(Powerplant Engineering and Energy Management) 
การควบคุมยานยนต** 
(Automotive Control) 
การถายเทความรอน** 
(Heat Transfer) 
 
 
          ข.วิชาชีพเฉพาะทาง    
             วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ    
วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลย ี  
(Automotive Engineering and Technology) 
การจัดการการผลติและอุตสาหกรรมยานยนต** 
(Automotive Industrial and Manufacturing 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

40 
31 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6)  
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
 

030213218 
 

030213219 
 

030213221 
 
 
 
 
 
 
 
 

030213243 
 
 
 

030213268 
 

030213262 
 
 

 
 
ปฏิบัติงานเครื่องยนตยานยนต 
(Automotive Engine Practice) 
ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก 
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต  
(Automotive Electrics and Electronics System 
Practice) 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 
(Automotive Engineering Laboratory I) 
 
 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
(Automotive Engineering Laboratory II) 
โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 
 

 
 
 

2(0-6-2) 
 

2(0-6-2) 
 

1(0-3-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-1) 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-2-1) 
 

030213153 
 

030213218 
 

030213219 
 

030213221 
 
 

030213232 
 
 

030213240 
 
 

030213243 
 

030213254 
 

030213268 
 

030213262 
 
 

เทคโนโลยียานยนตไฟฟา**  
(Electric Vehicle Technology) 
ปฏิบัติงานเครื่องยนตและระบบสงกำลังยานยนต  
(Automotive Engine and Powertrain Practice) 
ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก 
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต  
(Automotive Electrics and Electronics System 
Practice) 
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต 
(Automotive Electronics and Computerization 
Practice) 
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology Practice) 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 
(Automotive Engineering Laboratory I) 
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle Instrument and Testing Practice)  
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
(Automotive Engineering Laboratory II) 
โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 
 

2(2-0-4) 
 

2(0-6-2) 
 

2(0-6-2) 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-2-1) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

030213263 
 

030213322 
 

030213325 
 

030213344 
 
 

030213349 
 
 
 
 

030213160 
 

030213166 
 

030213180 
 
030213181 
 
030213182 
 

โครงงานพิเศษ2 
(Special Project II) 
เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต 
(Automotive Electrical Technology) 
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต 
(Automotive Electronics and Computerization) 
เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology) 
การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต 
(Computer-aided Automotive Engineering Design) 
 
 
              วิชาเลือกเฉพาะดาน                                             
การออกแบบช้ินสวนยานยนต 
(Automotive Part Design) 
การออกแบบระบบในยานยนต 
(Vehicle System Design) 
เทคโนโลยีเครื่องยนต 
(Engine Technology) 
เทคโนโลยีเช้ือเพลิงและสารหลอลืน่ยานยนต 
(Fuel and Automotive Lubricant Technology) 
เครื่องยนตกังหันแกส 
(Gas Turbine Engines) 

 
3(0-6-3) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
9 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

030213263 
 

030213155 
 

030213157 
 

030213158 
 
 

030213349 
 
 
 
 

030213160 
 

030213166 
 

030213180 
 
030213181 
 
030213182 
 

โครงงานพิเศษ2 
(Special Project II) 
เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต 
(Automotive Electrical System Technology) 
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต** 
(Automotive Electronics and Computerization) 
เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต** 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology) 
การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต 
(Computer-aided Automotive Engineering Design) 
               
 
วิชาชีพเฉพาะทางเลือก                                             
การออกแบบช้ินสวนยานยนต 
(Automotive Part Design) 
การออกแบบระบบยานยนต 
(Automotive System Design) 
เทคโนโลยีเครื่องยนต 
(Engine Technology) 
เทคโนโลยีเช้ือเพลิงและสารหลอลืน่ยานยนต 
(Fuel and Automotive Lubricant Technology) 
เครื่องยนตกังหันแกส 
(Gas Turbine Engines) 

3(0-6-3) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
9 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

030213191 
 
030213184 
 
030213185 
 
030213187 

 
030213188 

 
 
 

030213189 
 

030213190 
 

030213192 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ือเพลิงและการเผาไหม 
(Fuel and Combustion) 
การควบคุมมลพิษยานยนต 
(Automotive Pollution Control) 
วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต 
(Automotive Maintenance Engineering) 
วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน 
(Introduction to Finite Element Methods) 
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรม
ยานยนต 
(Industrials Energy Management for Automotive 
Engineering) 
วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต 
(Numerical Methods for Automotive Engineering) 
ยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle) 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
(Selected Topics in Automotive Engineering 
Technology) 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 
 
 

030213191 
 
030213184 
 
030213185 

 
030213187 

 
030213188 

 
 
 

030213189 
 

030213190 
 

030213192 
 
 

030213193 
 

030213194 
 
 

เช้ือเพลิงและการเผาไหม** 
(Fuel and Combustion) 
การควบคุมมลพิษยานยนต** 
(Automotive Pollution Control) 
วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต 
(Automotive Maintenance Engineering) 
วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน 
(Introduction to Finite Element Methods) 
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรม
ยานยนต** 
(Industrials Energy Management for Automotive 
Engineering) 
วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมยานยนต 
(Numerical Methods for Automotive Engineering) 
ยานยนตไฟฟา** 
(Electric Vehicle) 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
(Selected Topics in Automotive Engineering 
Technology) 
ไทรโบโลยสีำหรับยานยนต  
(Tribology for Automotive) 
ระบบการสื่อสารในยานยนต** 
(Communication Systems in Vehicles) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
 
 
 
 

 
 
030213459 

 
 

 
 
 
 
 
 

              วิชาสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 
 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        
เลือกเรยีนจากรายวิชาในหลักสตูระดับปรญิญาตรี                 
ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

 
 
 
 
 
 

 
6 

6(0-540-0) 
 
 
 
6 

030213195 
 

030213196 
 

 
 

030213459 
 

030213469 

เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบจดัการ** 
(Battery Technology and Management) 
การเรยีนรูของเครื่องสำหรับยานยนต** 
(Machine Learning for Vehicles) 
 

          ค.วิชาสหกิจศึกษา    
สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 
ฝกงาน* 
(Training) 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                         
เลือกเรยีนจากรายวิชาในหลักสตูระดับปรญิญาตรี               
ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
6 

6(540ช่ัวโมง) 
 

240 ช่ัวโมง 
 
 
6 
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มคอ.2 
7.3 การเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030103300 

 
040113001 

 
040113002 

 
040203111 

 
040313005 

 
040313006 

 
04xxxxxxx 

 
08xxxxxxx 

 
08xxxxxxx 

 
 
 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 
ปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
(Physics Laboratory I) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 
 
 

รวม 
 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-2-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(x-x-x) 

 
1(x-x-x) 

 
 
 

21(x-x-x) 
 

 
030103300 

 
030213100 

  
040113001 

 
040113002 

 
040203111 

 
040313005 

 
040313006 

 
080103001 

 
08xxxxxxx 

 
 
 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
การเขียนแบบวิศวกรรม** 
(Engineering Drawing) 
วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลย ี
(Automotive Engineering and Technology) 
เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 
ปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
(Physics Laboratory I) 
ภาษาอังกฤษ 1  
(English 1) 
วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ  
(Sport and Recreation Elective Course)  
 
 

รวม 
 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-2-1) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-2-1) 

 
 
 

21(17-9-38) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030103100 

 
030213218 

 
030213219 

 
 

030513300 
 

040203112 
 

040313007 
 

040313015 
 

08xxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 
ปฏิบัติงานเครื่องยนตยานยนต 
(Automotive Engine Practice) 
ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก 
(Automotive Suspension Steering and Brake 
Practice) 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Computer Programming) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 
ฟสิกส 2 
(Physics II) 
ปฏิบัติการฟสิกส 2 
(Physics Laboratory II)  
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 
 
 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
2(0-6-2) 

 
2(0-6-2) 

 
 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-3-1) 
 

3(x-x-x) 
 
 
 
 
 

20(x-x-x) 
 

 
030103100 

  
030103101 

 
030213218 

 
040203112 

  
040313007 

  
040313015 

  
04xxxxxxx 

 
080103002 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วัสดุวิศวกรรม** 
(Engineering Materials) 
กลศาสตรวิศวกรรม**  
(Engineering Mechanics) 
ปฏิบัติงานเครื่องยนตและระบบสงกำลังยานยนต 
(Automotive Engine and Powertrain Practice) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 
ฟสิกส 2 
(Physics II) 
ปฏิบัติการฟสิกส 2 
(Physics Laboratory II) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 
ภาษาอังกฤษ 2 
(English 2) 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
2(0-6-2) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

21(18-9-39) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030103101 

 
030103104 

 
030213221 

 
 

030213322 
 

030223120 
 

040203211 
 

08xxxxxxx 
 

08xxxxxxx 
  

08xxxxxxx 
 
 
 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลศาสตรวิศวกรรม  
(Engineering Mechanics) 
กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 
ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสยานยนต                    
(Automotive Electrics and Electronics System 
Practice) 
เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต                                           
(Automotive Electrical Technology)  
เทอรโมไดนามิกส 
(Thermodynamics) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 
วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 
(General Education Elective Course) 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(x-x-x) 
 

1(0-2-1) 
 

1(x-x-x) 
 
 
 

21(x-x-x) 
 

 
030103103 

 
030213140 

 
030213155 

 
030213221 

 
 

030223120 
 

040203211 
  

08xxxxxxx 
 

08xxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลศาสตรของวัสดุ** 
(Mechanics of Materials) 
พลศาสตรยานยนต 
(Vehicle Dynamics) 
เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต                                           
(Automotive Electrical System Technology) 
ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต                    
(Automotive Electrics and Electronics System 
Practice) 
เทอรโมไดนามิกส** 
(Thermodynamics) 
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics III) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาบูรณาการ 
(Integrated Elective Course) 
 

 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
2(2-0-4) 

 
1(0-3-1) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

21(20-3-41) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030103103 

 
030213132 

 
 

030213139 
 

030213231 
 

030213325 
 

030223123 
 

08xxxxxxx 
 

xxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลศาสตรของวัสด ุ
(Mechanics of Materials) 
การจัดการการผลติและอุตสาหกรรมยานยนต 
(Automotive Industrial and Manufacturing 
Management) 
กลศาสตรเครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 
ปฏิบัติงานระบบสงกำลังและเกียรอัตโนมัต ิ
(Powertrain and Automatic Transmission Practice) 
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต  
(Automotive Electronics and Computerization) 
กลศาสตรของไหล 
(Fluid Mechanics) 
วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป   
(General Education Elective Course) 
วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 
 
 

รวม 
 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
1(1-0-2) 

 
 

3(3-0-6) 
 

2(0-6-2) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(x-x-x) 
 

3(x-x-x) 
 
 
 

21(x-x-x) 
 
 
 

 
030213130 

 
030213139 

 
030213156 

 
 

030213157 
 

030213219 
 
 

030213232 
 
 

030213334 
  

xxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร** 
(Fluid Mechanics and Aerodynamics) 
กลศาสตรเครื่องจักรกล** 
(Mechanics of Machinery) 
การจัดการการผลติและอุตสาหกรรมยานยนต** 
(Automotive Industrial and Manufacturing 
Management) 
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต** 
(Automotive Electronics and Computerization) 
ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก                          
(Automotive Suspension Steering and Brake 
Practice) 
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต 
(Automotive Electronics and Computerization 
Practice) 
การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล** 
(Computer Programming and Digital Technology) 
วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 

รวม 
 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

2(2-0-4) 
 

2(0-6-2) 
 
 

1(0-3-1) 
 
 

3(2-3-5) 
 

3(x-x-x) 
 

20(x-x-x) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030213140 

 
030213147 

 
030213150 

 
030213243 

 
030213344 

 
 

030223143 
 

030213349 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
พลศาสตรยานยนต 
(Vehicle Dynamics) 
การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 
เครื่องยนตเผาไหมภายใน 
(Internal Combustion Engines) 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 
(Automotive Engineering Laboratory I) 
เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology) 
การถายเทความรอน 
(Heat Transfer) 
การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต 
(Computer-aided Automotive Engineering Design) 
 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
3(2-2-5) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 

19(16-7-35) 
 

 
030213147 

 
030213150 

 
030213158 

 
 

030213240 
 
 

030213243 
 

030213349 
 

030223143 
 

08xxxxxxx 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
การออกแบบเครื่องกล 
(Mechanical Design) 
เครื่องยนตเผาไหมภายใน** 
(Internal Combustion Engines) 
เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต** 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology) 
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต 
(Automotive Measurement and Instrument 
Technology Practice)  
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 
(Automotive Engineering Laboratory I) 
การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต             
(Computer-aided Automotive Engineering Design) 
การถายเทความรอน** 
(Heat Transfer) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
(Social Sciences and Humanities Elective Course) 
 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
2(2-0-4) 

 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(x-x-x) 
 
 
 
 

19(x-x-x) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030213459 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
สหกิจศึกษา     
(Co-operative Education) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 
6(0-540-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6(0-540-0) 
 

 
030213151 

 
030213152 

 
 

030213153 
 

0302131xx 
 

0302131xx 
 

030213254 
 

030213262 
 

030213268 
 

08xxxxxxx 
 
 
 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
การปรับอากาศและการทำความเย็น** 
(Air Condition and Refrigeration) 
วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน** 
(Powerplant Engineering and Energy 
Management) 
เทคโนโลยียานยนตไฟฟา** 
(Electric Vehicle Technology) 
วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 
(Technical Elective Course) 
วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 
(Technical Elective Course) 
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle Instrument and Testing Practice) 
โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
(Automotive Engineering Laboratory II)  
วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
(Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

2(2-0-4) 
 

3(x-x-x) 
 

3(x-x-x) 
 

1(0-3-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-3-1) 
 

3(x-x-x) 
 
 
 

20(x-x-x) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030213163 

 
030213164 

 
030213165 

 
030213262 

 
030213268 

 
03021xxxx 

 
03021xxxx 

 
08xxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
กระบวนการผลติยานยนต 
(Automotive Manufacturing Process) 
การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 
อากาศพลศาสตร 
(Aerodynamics) 
โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
(Automotive Engineering Laboratory II) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน 
(Technical Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน 
(Technical Elective Course) 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(General Education Elective Course) 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 

 
1(0-2-1) 

 
1(0-3-1) 

 
3(x-x-x) 

 
3(x-x-x) 

 
3(x-x-x) 

 
 
 
 
 
 

20(x-x-x) 
 

 
030213459 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
สหกิจศึกษา     
(Co-operative Education) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 
6(540 
ช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6(540 
ช่ัวโมง) 
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มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 
030213161 

 
03021xxxx 

 
030213263 

 
08xxxxxxx 

 
08xxxxxxx 

 
xxxxxxxxx 

 
xxxxxxxxx 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
การควบคุมยานยนต 
(Automotive Control) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน 
(Technical Elective Course) 
โครงงานพิเศษ 2 
(Special Project II) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
(Social Sciences and Humanities Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(General Education Elective Course) 
วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 
 
 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(x-x-x) 

 
3(0-6-3) 

 
3(3-0-6) 

 
3(x-x-x) 

 
3(x-x-x) 

 
3(x-x-x) 

 
 
 
 
 

21(x-x-x) 
 

 
030213161 

 
0302131xx 

 
030213263 

 
08xxxxxxx 

 
08xxxxxxx 

 
08xxxxxxx 

 
xxxxxxxxx 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
การควบคุมยานยนต** 
(Automotive Control) 
วิชาชีพเฉพาะทางเลือก 
(Technical Elective Course) 
โครงงานพิเศษ 2 
(Special Project II) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
(Social Sciences and Humanities Elective Course) 
วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 
 
 
 
 

รวม 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(x-x-x) 

 
3(0-6-3) 

 
3(3-0-6) 

 
3(x-x-x) 

 
3(x-x-x) 

 
3(x-x-x) 

 
 
 
 
 

    21(x-x-x) 
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ภาคผนวก ช. 
การประกันคุณภาพการศึกษา 



มคอ.2 
 
 

158 
 

 

ตารางแสดงผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้/เกณฑ 
ผลการดำเนินการ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1.การกำกับมาตรฐาน      
 1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร      
 1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสตูร      
 1.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร      
 1.4 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก      
 1.5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม  
      (ถามี) 

     

 1.6 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบปริญญานิพนธ       
 1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน      
1.8 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาปรญิญานิพนธ      

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสตูร 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
AUN.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

       

AUN.2 โครงสรางเน้ือหาหลักสตูร (Programme Structure 
and Content) 

       

AUN.3 การจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning 
Approach)  

       

AUN.4 การประเมินผูเรยีน (Student Assessment)        
AUN.5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)        
AUN.6 การบริการสนันสนุนผูเรียน (Student Support 
Services) 

       

AUN.7 สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐาน 
(Facilities and Infrastructure) 

       

AUN.8 ผลผลติและผลลัพธ (Output and Outcomes)        
ผลคะแนนโดยรวม (Overall Verdict)        
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ภาคผนวก ซ. 
ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด 
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ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองตนกำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

องคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด ชื่อวิชา / เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

1. องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  

1.1 คณิตศาสตร 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics I)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การหาอนุพันธของฟงกชัน     
คาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบไมกำหนด ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธ 
การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity, derivative, 
differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of derivative, indeterminate forms, 
integral, techniques of integration, applications of integral, numerical integration. 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II)  
 วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  
 Prerequisite  : 040203111 Engineering Mathematics I 

ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมอนันต การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยกุต 
ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 

Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real numbers, infinite 
series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in three-dimensional space, calculus of 
several variables, partial derivative and applications, multiple integral and applications. 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด ชื่อวิชา / เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III)  
 วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
 Prerequisite  : 040203112 Engineering Mathematics II  

พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธและปริพันธของฟงกชัน
คาเวกเตอร เกรเดียนท เคิรล และไดเวอรเจนซ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves, derivatives and integrals 
of vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line integrals, surface integrals, ordinary differential 
equations, first-order differential equations, higher-order differential equations, applications of ordinary 
differential equations. 

1.2 ฟสิกส 040313005 ฟสิกส 1               3(3-0-6) 
 (Physics I)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที ่ การเคลื ่อนที่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎการเคลื ่อนที ่ของนิวตัน         
การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กำลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉื่อย สมการแหงการหมุน ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม      
การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปลฮารโมนิกส การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิล
เลตดวยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตย ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของ
สสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน คุณสมบัติ              
ทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนุยยี การวัดอัตรา
การไหล 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด ชื่อวิชา / เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู 

Vector, Mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton's law of motion, 
circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation equations, torque, angular 
momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped oscillation, 
forced Oscillation, types of waves, standing waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect, 
properties of matters, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines, reverse heat 
engine, physical properties and fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement, continuity equation, 
Bernoulli’s equation, flow rate measurement. 

040313007 ฟสิกส 2             3(3-0-6) 
 (Physics II)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005  ฟสิกส 1, 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 
 Prerequisite  : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I  

กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแมเหล็ก กฎของบิ
โอ-ซาวารต กฎของแอมแปร สารแมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ วงจรกระแสสลับและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต 
ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟา การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและ
อนุภาค  โครงสรางนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 

Coulomb's law, electric fields, Gauss's law, electric potential, dielectric materials, Biot-
Savant law, Ampere's law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force, inductance, alternating 
current and basic electronic circuits, properties of waves, reflection, refraction, interference, diffraction, 
geometrical optics, optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton's scattering, X-
rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear reaction. 
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1.3 เคมี 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร            3(3-0-6) 
 (Chemistry for Engineers)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี โครงสราง
ของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชั่น พันธะเคมี รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลว 
ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไออน และเคมีไฟฟา 

Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry, electronic 
structure of the atom, periodic properties, representative elements, nonmetal, transition metals, chemical 
bond, shape of molecules, gas, liquid, solid, solution, thermodynamics, chemical kinetics, chemical 
equilibrium, ionic, equilibrium and electrochemistry 

2.องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

2.1 กลุมที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ 
(Design Fundamentals)  

ความรูที่เก่ียวของกับ Mechanical 
Drawing, Statics and Dynamics, 
Mechanical Engineering Process 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม            3(2-2-5) 
 (Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

    มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต 
หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การบอกคาพิกัดความ
คลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การสเกตแบบดวยมือ การเขียน
แบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบเบื้องตน 
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  Engineering drawing standards; lettering; geometry drawing; orthographic projection; 
orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning and surface roughness; fits and tolerances; sectional 
views, auxiliary views and development; freehand sketches; detail and assembly drawing; basic computer-
aided drawing. 
030103101 กลศาสตรวิศวกรรม            3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 
 Prerequisite  : 040313005 Physics I 

  ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตั้ม 
   Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and 
rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum. 
030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต         3(3-0-6) 

 (Automotive Industrial and Manufacturing Management)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนที่ลูกคา หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหงโตโยตา การใชการ
มองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร งานมาตรฐาน การแกปญหา การ
ปรับเรียบการผลิต การการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ความสูญเปลา 8 ประการ คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบ
ตัวถัง การทำสีตัวถัง การประกอบชวงลาง ระบบสงกำลังและเครื่องยนต การประกอบชิ้นสวนภายในหองโดยสาร จิ๊กและฟก
เจอร สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการประกอบยานยนต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร 
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Overview of automotive industry, customer focus, principle of lean, Toyota way philosophy, 
visual management, 5S, Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment Effectiveness (OEE), 
standardized work, problem solving, leveling production, quick Changeover, 8 Wastes, Kanban, Kaizen, 
Forming car body, body assembly, body painting, chassis assembly, power transmission and engine, interior 
auto part, jig and fixture, assembly conveyer, assembly control system, production quality control, 
engineering management and economics. 

2.2 กลุมที่ 2 ความรูทาง ดิจิทัล (Digital 
Literacy)  

ความรูที่เก่ียวของกับ Digital 
Technology in Mechanical 
Engineering 

030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา            2(2-0-4) 
 (Electric Vehicle Technology)  
 วิชาบังคับกอน : 030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite  : 030213155 Automotive Electrical System Technology 

ประเภท เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาไฮบริด มอเตอรไฟฟา เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนดวย
ไฟฟา แบตเตอร่ีระบบไฟฟาแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอร่ี ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟาแรงสูงในยาน
ยนตไฟฟา เทคโนโลยีของอุปกรณประจุไฟฟาและมาตรฐานที่เก่ียวของ ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟาแรงสูง 

Type; battery-powered electric vehicle technology; hybrid electric vehicle; electric motor; 
electric drive technology; high voltage battery in electric vehicle and battery management system; 
electronic control system; high voltage system; technology of charging devices and their standards; safety 
in working with high voltage. 

030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต          2(2-0-4) 
 (Automotive Electronics and Computerization)  
 วิชาบังคับกอน : 030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite  :  030213155 Automotive Electrical System Technology 

ระบบควบคุมเสถียรภาพยานยนต ระบบจุดระเบิด ระบบการจายเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุม
มลพิษ แคนบัส การวินิจฉัยขอบกพรองของระบบจัดการเคร่ืองยนต เซนเซอรและตัวกระตุนในยานยนต วงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตนที่เก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต  
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Vehicle stability control system; ignition system; electronic fuel injection system; pollution 
control system; CANBUS; engine management system; engine diagnosis; sensor and actuator in automotive; 
basic electronic circuit related to automotive electronics system. 

030213158 เทคโนโลยีการวัดและเคร่ืองมือวัดยานยนต        2(2-0-4) 
 (Automotive Measurement and Instrument Technology)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite  : 040313005 Physics I 

การวัดเชิงวิศวกรรมในงานยานยนต ระยะขจัด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล แรง น้ำหนัก แรงบิด 
ความเร็วรอบ ความเรง ความชื้น การวิเคราะหผลการใชเครื่องมือวัด เทคนิคการวัดและตรวจสอบเครื่องมือวัดยานยนต 
เครื ่องมือวัดทางไฟฟาในงานยานยนต การใชเซนเซอรในการวัดและการตีความคาที่ไดจากการวัด เครื ่องวิเคราะหแกส 
เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนยลอยานยนต เครื่องถวงสมดุลลอยาง เครื่องทดสอบมอเตอร
สตารทและอัลเทอรเนเตอร เคร่ืองทดสอบระบบจายเชื้อเพลิงดีเซล  

Engineering measurement in automotive; displacement; temperature; pressure; flow rate; 
force; weight; torque; angular velocity; acceleration; humidity; result analysis of technical instrument; 
calibration of automotive instruments, automotive electrical instrument, measurement and interpretation 
of result obtained using sensors, gas analyzer, engine dynamometer, brake tester, wheel alignment 
apparatus, wheel balancer, starter motor and alternator tester, diesel fuel pump tester. 
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030213161 การควบคุมยานยนต            3(3-0-6) 
 (Automotive Control)  
 วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
 Prerequisite  : 040203211 Engineering Mathematics III 

หลักการควบคุม การวิเคราะหและจำลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุมเชิงเสน ระบบควบคุมแบบเปด 
ระบบควบคุมแบบปอนกลับเชงิเสน สวนประกอบของระบบควบคุม การตอบสนอง เสถียรภาพ ความผิดพลาดในสถานะคงตัว 
ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจำลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปจจุบันเบื้องตน การออกแบบระบบควบคุมในยานยนต 
การใชงานปญญาประดิษฐ หุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 

Control principles; analysis and mathematical model of linear control system; open loop 
control system; linear feedback control system; components of control system; response; stability; steady-
state error; PID control system; state-space model; introduction to modern control system; control system 
design in automobile, artificial intelligent application, robotics and automatic systems. 

030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต        3(2-2-5) 
 (Computer-aided Automotive Engineering Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103300 Engineering Drawing 

งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การออกแบบแบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและการเขียนแบบใน
ดานวิศวกรรมยานยนต วิธีไฟไนตเอลิเมนตและไฟไนตวอลุมเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรมสำหรับ
พลศาสตรและจลนศาสตร ความยืดหยุน เสียงและการสั่นสะเทือน การถายเทความรอน การจำลองชนกันและพลศาสตรของ
ไหลเชิงคำนวณ 

Computer-aided engineering (CAE), solid modeling design, assembly and drawing in 
automotive engineering, introduction to finite element and finite volume methods, computer aided 
engineering analysis for dynamics and kinematic, elasticity, noise and vibration, heat transfer, crash 
simulation and computational fluid dynamics.  
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030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล         3(2-3-5) 
  (Computer Programming and Digital Technology)  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite  : None 

แนวคิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอฟตแวร 
ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกตใชในงานวิศวกรรม 
อินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐเบื้องตน 

Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; Current 
programming language; Programming practices. Application of digital technology in Engineering work; 
internet of things, introduction to artificial intelligent 

2.3 กลุมที่ 3 พื้นฐานทางความรอนและ
ของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals)  
ความรูที่เก่ียวของกับ 
Thermodynamics, Fluid Mechanics 

030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร          3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics and Aerodynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 
 Prerequisite  : 040313005 Physics I  

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต  สมการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการแบรนูลลีย               
การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลภายนอกและทฤษฎีชั้นชิดผิว แรงตาน แรงยก อากาศพลศาสตรสำหรับยานยนต 
อุโมงคลมและการทดสอบทางอากาศพลศาสตร 

Properties of fluid; fluid static; mass momentum and energy conservation equations; 
Bernoulli's equation; similitude and dimensional analysis; external flow and boundary layer; drag force; lift 
force; aerodynamic for automobile; wind tunnel and aerodynamics testing. 
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030223120 เทอรโมไดนามิกส            3(3-0-6) 
 (Thermodynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite  : 040313005 Physics I  

สมบัติและสถานะสารบริสุทธิ์ กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส กฎขอที่สองเทอรโมไดนามิกสและวัฏจักร
คารโนต พลังงาน เอนโทรป พื้นฐานการถายเทความรอนและการแปลงพลังงาน  

Property and state of pure substance; first law of thermodynamics; second law of 
thermodynamics and Carnot cycle energy; entropy; basic heat transfer and energy conversion. 
 

2.4 กลุมที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและ
กลศาสตรวัสดุ (Engineering Materials 
and Mechanics of Materials) 
ความรูที่เก่ียวของกับ Engineering 

Materials, Solid Mechanics 

030103100 วัสดุวิศวกรรม             3(3-0-6) 
 (Engineering Materials)  
 วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร  
 Prerequisite  : 040113001 Chemistry for Engineers 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต การประยุกตใชงานวัสดุวิศวกรรม กลุมโลหะ     
พอลิเมอร เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลภาค การแปลความหมายของแผนภาพ สมดุลภาค สมบัติเชิงกล         
การเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม 
  Relationship between structure, properties, and production processes; applications of main 
groups of engineering materials: metals, polymers, ceramics, and composites; phase equilibrium diagrams 
and their interpretation; mechanical property; materials degradation. 
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030103103 กลศาสตรของวัสดุ            3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials)  
 วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103101 Engineering Mechanics 

  แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเครียด ความเคนในคานไดอะแกรมของ โมเมนตดัดและแรง
เฉือน การโกงของคาน การบิด การโกงงอของเสายาว วงกลมของโมร และการรวม ความเคน เกณฑของจุดครากตัว 

  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. 

2.5 กลุมที่ 5 อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Health 
Safety and Environment) 

 

030213150 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน           3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite  : 030223120 Thermodynamics 

ความรูขั้นพื้นฐานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน อุณหพลศาสตรของเครื่องยนตเผาไหมภายใน อุณหเคมี
ของสารผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ เชื้อเพลิงและกระบวนการเผาไหม เคร่ืองยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ เคร่ืองยนตจุดระเบิด
ดวยกำลังอัด การถายเทความรอนในเครื่องยนตเผาไหมภายใน การเกิดมลพิษ เทคโนโลยีการบําบัดไอเสีย การทดสอบ
สมรรถนะเคร่ืองยนต 

Internal combustion engine fundamentals, thermodynamic for internal combustion engine, 
thermochemistry of fuel/air mixtures, fuel and combustion process, spark-ignition, compression-ignition 
engines, heat transfer in internal combustion engine, pollution formation, after-treatment technology, 
engine performance and testing. 
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030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น          3(3-0-6) 
 (Air Conditioning and Refrigeration)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite  : 030223120 Thermodynamics 

หลักการทำความเย็น การวิเคราะหวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ องคประกอบของระบบทำความเย็น  
สารทำความเย็น การออกแบบทอสงสารทำความเย็น การควบคุมในระบบทำความเย็น การคำนวณภาระความเย็น ไซโครเม
ตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑความสุขสบายเชิงความรอนและคุณภาพอากาศภายใน การออกแบบระบบกระจาย
อากาศ การประยุกตการทำความเย็นทางอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย
สำหรับระบบทำความเย็น และผลกระทบดานการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมจากระบบทำความเย็น 

Principle of refrigeration; analysis of vapor compression refrigeration; refrigeration system 
components; refrigerants; refrigerant piping design; control in refrigeration system; cooling load calculations; 
psychrometry and air conditioning process; thermal comfort and indoor air quality; design of air distribution 
system; industrial applications of refrigeration; safety in air conditioning system, health and safety for 
refrigeration system, energy and environmental impact in refrigeration system. 

030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน         3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering and Energy Management)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite  : 030223120 Thermodynamics 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะหวัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรตนกำลัง โรงไฟฟาพลังงานทดแทน 
พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะหเครื่องจักรยอยของโรงจักรตนกำลัง การจัดการพลังงานในอาคารและ
อุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและการควบคุมการใชพลังงาน การควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม        
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย และกฎหมายที่เก่ียวของ 
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Principles of energy conversion, analysis of basic cycles in power plants, renewable energy 
power plant; basics and guidelines for optimization, sub-machine analysis of the power plants, energy 
management in buildings and industry, energy economics analysis and energy usage control, environmental 
impact control, basic environmental impact assessment (EIA), safety in fire protection engineering and 
related laws. 
030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา            2(2-0-4) 

 (Electric Vehicle Technology)  
 วิชาบังคับกอน : 030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite  : 030213155 Automotive Electrical System Technology 

ประเภท เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาไฮบริด มอเตอรไฟฟา เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนดวย
ไฟฟา แบตเตอร่ีระบบไฟฟาแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอร่ี ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟาแรงสูงในยาน
ยนตไฟฟา เทคโนโลยีของอุปกรณประจุไฟฟาและมาตรฐานที่เก่ียวของ ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟาแรงสูง 

Type; battery-powered electric vehicle technology; hybrid electric vehicle; electric motor; 
electric drive technology; high voltage battery in electric vehicle and battery management system; 
electronic control system; high voltage system; technology of charging devices and their standards; safety 
in working with high voltage. 

030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก         2(0-6-2) 
 (Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานและความปลอดภัย การปฏิบัติงานลอรถและยางยานยนต งานแหนบ
สปริงและชอคแอบซอบเบอร งานคานลอและปกนก งานปรับตั้งมุมลอและชิ้นสวนอุปกรณบังคับเลี้ยว งานปรับตั้งและ
ตรวจสอบเบรกยานยนต งานสมดุลลอ 
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Work preparation and safety; wheels and tyres tasks; leaf spring, spring and shock absorber 
tasks; solid axle and independent suspensions; wheel alignments and steering componens; automobile 
brake adjustments and maintenance tasks; wheel balancing tasks. 

030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1           1(0-3-1) 
 (Automotive Engineering Laboratory I)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม กลศาสตรวัสดุ การวัดเบื้องตน การสงถายความรอนและ        
ของไหลเบื้องตน การวัดคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงดวยวิธีการบอมบแคลอรีมิเตอร การสมดุลทางกล 

Health and safety for automotive engineering, writing engineering report; work safety, basics 
of engineering laboratory, mechanics of materials, basics of measurement, introduction to heat transfer; 
fluid flow, heating value measuring; bomb calorimeter, mechanical balancing. 
 

3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

3.1 กลุมที่ 1 เคร่ืองจักรกล 
(Machinery) ความรูที่เก่ียวของกับ 
Machinery Systems, Machine 
Design, Prime Movers 

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering and Technology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 
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ประวัติศาสตร คำศัพทและหนวยวัด เครื่องตนกำลังประเภทตาง ๆ เชื้อเพลิงทางเลือก พื้นฐานของ
เชื ้อเพลิงและการเผาไหม เครื ่องจักรกลตนกำลัง ระบบควบคุมเครื ่องยนต ระบบหลอลื ่น และระบบหลอเย็น         
ตัวถังและโครงสรางยานยนต ระบบสงกำลัง ลอและยาง ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟา 
อุปกรณดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนตเบื้องตน การทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนตและยานยนตระบบปองกันอัคคีภัยในยานยนต 

History of automobile; terminology and unit of measurement; introduction to vehicle 
power sources; alternative fuel; fundamental of fuel and combustion; prime mover; engine control 
system; engine lubrication and cooling systems; vehicle bodies and structures; transmission systems; 
wheels and tires; suspensions; steering and brakes systems; electrical system; equipment for safety, 
comfort and auxiliary systems; basic car maintenance; engine dynamometer and chassis 
dynamometer testing; fire protection system in automobile.   

030213139 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล            3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)   
 วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103101 Engineering Mechanics 

ระบบสัญลักษณสำหรับการวิเคราะหทางกล แผนภูมิจลนศาสตร ระดับความเสรี กลไกตอโยง การวิเคราะห
เชิงกราฟก การวิเคราะหเวกเตอร ลูกเบี ้ยว เฟองและขบวนเฟอง ชิ ้นตอโยงที ่ยืดหดได พลศาสตรของเครื ่องจักรกล          
จนลศาสตรของเครื่องจักรกล จลนพลศาสตรของเครื่องจักรกล การนำการวิเคราะหแรงไปประยุกตใช การสมดุลของ
เคร่ืองจักรกล การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 Symbol system for mechanical analysis, kinematic diagram, degree of freedom, linkages, 
cam, gears and gear trains, flexible connectors, dynamics of machinery, kinematics of machinery, kinetics of 
machinery, application of force analysis, balance of machinery, computer aided engineering analysis. 
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030213147 การออกแบบเคร่ืองกล            3(3-0-6) 
 (Mechanical Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103103 กลศาสตรของวัสดุ  
 Prerequisite  : 030103103 Mechanics of Materials 

กระบวนการทางวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบ วัสดุวิศวกรรม สมบัติทางกลของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหาย การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลอยางงาย เชน เฟอง เพลา สปริง หมุดยํ้า การเชื่อม โครงงานออกแบบ 

Mechanical engineering process: design, engineering material, mechanical properties of 
material, theories of failure; design of simple machine elements: gear, shaft, spring, riveting, welding; design 
project. 

3.2 กลุมที่ 2 ความรอน ความเย็น และ
ของไหลประยุกต (Heat, Cooling 
and Applied Fluids) ความรูที่ 

     เก่ียวของกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, 
Power Plant, Thermal Systems 

     Design  

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering and Technology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

ประวัติศาสตร คำศัพทและหนวยวัด เครื่องตนกำลังประเภทตาง ๆ เชื้อเพลิงทางเลือก พื้นฐานของ
เชื ้อเพลิงและการเผาไหม เครื ่องจักรกลตนกำลัง ระบบควบคุมเครื ่องยนต ระบบหลอลื ่น และระบบหลอเย็น           
ตัวถังและโครงสรางยานยนต ระบบสงกำลัง ลอและยาง ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟา 
อุปกรณดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนตเบื้องตน การทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนตและยานยนตระบบปองกันอัคคีภัยในยานยนต 
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History of automobile; terminology and unit of measurement; introduction to vehicle 
power sources; alternative fuel; fundamental of fuel and combustion; prime mover; engine control 
system; engine lubrication and cooling systems; vehicle bodies and structures; transmission systems; 
wheels and tires; suspensions; steering and brakes systems; electrical system; equipment for safety, 
comfort and auxiliary systems; basic car maintenance; engine dynamometer and chassis 
dynamometer testing; fire protection system in automobile.  

 030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น          3(3-0-6) 
 (Air Conditioning and Refrigeration)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite  : 030223120 Thermodynamics 

หลักการทำความเย็น การวิเคราะหวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ องคประกอบของระบบทำความเย็น  
สารทำความเย็น การออกแบบทอสงสารทำความเย็น การควบคุมในระบบทำความเย็น การคำนวณภาระความเย็น ไซโครเม
ตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑความสุขสบายเชิงความรอนและคุณภาพอากาศภายใน  การออกแบบระบบกระจาย
อากาศ การประยุกตการทำความเย็นทางอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย
สำหรับระบบทำความเย็น และผลกระทบดานการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมจากระบบทำความเย็น 

Principle of refrigeration; analysis of vapor compression refrigeration; refrigeration system 
components; refrigerants; refrigerant piping design; control in refrigeration system; cooling load calculations; 
psychrometry and air conditioning process; thermal comfort and indoor air quality; design of air distribution 
system; industrial applications of refrigeration; safety in air conditioning system, health and safety for 
refrigeration system, energy and environmental impact in refrigeration system. 
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030223143 การถายเทความรอน            3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส และ 030223123 กลศาสตรของไหล 
 Prerequisite  : 030223120 Thermodynamics and 030223123 Fluid Mechanics 

หลักการถายเทความรอน การนำความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน การประยุกตการถายเท
ความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่มการถายเทความรอน การเดือดและการควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบ
ความรอน 

Principles of heat transfer, conduction, convection, radiation; applications of heat transfer; 
heat exchangers; heat transfer enhancement; boiling and condensation, basic thermal system design. 

3.3 กลุมที่ 3 ระบบพลวตัและการ
ควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems 
and Automatics Control) ความรู 

   ที่เก่ียวของกับ Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 

    Robotics, Vibration 

030213140 พลศาสตรยานยนต            3(3-0-6) 
 (Vehicle Dynamics)  
 วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103101 Engineering Mechanics 

ระบบพลวัตของยานยนต แบบจำลอง แกน สมรรถนะในการเรงและการเบรก ภาระจากถนน แรงตานการ
เคลื่อนที่และกำลังที่ตองการเพื่อการเคลื่อนที่ การเลี้ยวในสภาวะคงที่ ระบบและแบบจำลองการสั่น การสั่นแบบอิสระและ
แบบบังคับ การขับข่ี ระบบบังคับเลี้ยว ระบบแขวนลอ คุณสมบัติของยาง พลศาสตรการพลิกคว่ำและกลศาสตรของการถายเท
น้ำหนักของยานยนต 

Dynamics system of automotive system: model, axes; acceleration and braking 
performance; road loads; resistance forces and required power; steady-state cornering; vibration system 
and model, free and force vibration, ride; steering and suspension systems, tyre characteristics, rollover 
dynamics and mechanics of vehicle’s weight transfer. 
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030213161 การควบคุมยานยนต            3(3-0-6) 
 (Automotive Control)  
 วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
 Prerequisite  : 040203211 Engineering Mathematics III 

หลักการควบคุม การวิเคราะหและจำลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุมเชิงเสน ระบบควบคุมแบบเปด 
ระบบควบคุมแบบปอนกลับเชงิเสน สวนประกอบของระบบควบคุม การตอบสนอง เสถียรภาพ ความผิดพลาดในสถานะคงตัว 
ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจำลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปจจุบันเบื้องตน การออกแบบระบบควบคุมในยานยนต 
การใชงานปญญาประดิษฐ หุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 

Control principles; analysis and mathematical model of linear control system; open loop 
control system; linear feedback control system; components of control system; response; stability; steady-
state error; PID control system; state-space model; introduction to modern control system; control system 
design in automobile, artificial intelligent application, robotics and automatic systems. 

030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต           2(2-0-4) 
 (Automotive Electrical System Technology)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

แหลงกำเนิดไฟฟาและจักรกลตนกำลงั รูปแบบของสัญญาณไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดัน กระแสและ
ความตานทานไฟฟาดวยกฎของโอหม สัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต การประมาณโหลดทางไฟฟาใน     
ยานยนต วงจรไฟฟาในยานยนต ความตานทาน ขดลวดเหนีย่วนำ ตัวเก็บประจุ รีเลยและเซน็เซอรยานยนต  

Electricity source; and prime mover, electrical waveforms, relationship between voltage, 
current and resistance using ohm’s law, automotive electric and electronic symbols, electrical load 
estimation in automotive, electric circuits, resistor, inductor, capacitor, relay and sensor in automotive.  
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030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต          2(2-0-4) 
 (Automotive Electronics and Computerization)  
 วิชาบังคับกอน : 030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต  
 Prerequisite  : 030213155 Automotive Electrical System Technology 

ระบบควบคุมเสถียรภาพยานยนต ระบบจุดระเบิด ระบบการจายเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุม
มลพิษ แคนบัส การวินิจฉัยขอบกพรองของระบบจัดการเครื่องยนต เซนเซอรและตัวกระตุนในยานยนต วงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตนที่เก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต  

Vehicle stability control system; ignition system; electronic fuel injection system; pollution 
control system; CANBUS; engine management system; engine diagnosis; sensor and actuator in automotive; 
basic electronic circuit related to automotive electronics system. 

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล         3(2-3-5) 
  (Computer Programming and Digital Technology)  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite  : None 

แนวคิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอฟตแวร 
ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกตใชในงานวิศวกรรม 
อินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐเบื้องตน 

Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; Current 
programming language; Programming practices. Application of digital technology in Engineering work; 
internet of things, introduction to artificial intelligent 
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030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต        3(2-2-5) 
 (Computer-aided Automotive Engineering Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103300 Engineering Drawing 

งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การออกแบบแบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและการเขียนแบบใน
ดานวิศวกรรมยานยนต วิธีไฟไนตเอลิเมนตและไฟไนตวอลุมเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรมสำหรับ
พลศาสตรและจลนศาสตร ความยืดหยุน เสียงและการสั่นสะเทือน การถายเทความรอน การจำลองชนกันและพลศาสตร      
ของไหลเชิงคำนวณ 

Computer-aided engineering (CAE), solid modeling design, assembly and drawing in 
automotive engineering, introduction to finite element and finite volume methods, computer aided 
engineering analysis for dynamics and kinematic, elasticity, noise and vibration, heat transfer, crash 
simulation and computational fluid dynamics.  

3.4 กลุมที่ 4 ระบบทางกลอ่ืน ๆ 
(Mechanical Systems) ความรูที่
เก่ียวของกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, Fire 

Protection System, Computer-
Aided Engineering (CAE) 

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering and Technology)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

ประวัติศาสตร คำศัพทและหนวยวัด เครื่องตนกำลังประเภทตาง ๆ เชื้อเพลิงทางเลือก พื้นฐานของ
เชื้อเพลิงและการเผาไหม เครื่องจักรกลตนกำลัง ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบหลอลื่น และระบบหลอเย็น ตัวถัง
และโครงสรางยานยนต ระบบสงกำลัง ลอและยาง ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟา อุปกรณ
ดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนตเบื้องตน การทดสอบสมรรถนะ
เครื่องยนตและยานยนตระบบปองกันอัคคีภัยในยานยนต 
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History of automobile; terminology and unit of measurement; introduction to vehicle 
power sources; alternative fuel; fundamental of fuel and combustion; prime mover; engine control 
system; engine lubrication and cooling systems; vehicle bodies and structures; transmission systems; 
wheels and tires; suspensions; steering and brakes systems; electrical system; equipment for safety, 
comfort and auxiliary systems; basic car maintenance; engine dynamometer and chassis 
dynamometer testing; fire protection system in automobile.   

030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน         3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering and Energy Management)  
 วิชาบังคับกอน : 030223120 เทอรโมไดนามิกส  
 Prerequisite  : 030223120 Thermodynamics 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะหวัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรตนกำลัง โรงไฟฟาพลังงานทดแทน 
พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะหเครื่องจักรยอยของโรงจักรตนกำลัง การจัดการพลังงานในอาคารและ
อุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและการควบคุมการใชพลังงาน การควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม         
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย และกฏหมายที่เก่ียวของ 

Principles of energy conversion, analysis of basic cycles in power plants, renewable energy 
power plant; basics and guidelines for optimization, sub-machine analysis of the power plants, energy 
management in buildings and industry, energy economics analysis and energy usage control, environmental 
impact control, basic environmental impact assessment (EIA), safety in fire protection engineering and 
related laws. 
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030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต         3(3-0-6) 
 (Automotive Industrial and Manufacturing Management)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนที่ลูกคา หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหงโตโยตา การใช   
การมองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร งานมาตรฐาน การแกปญหา 
การปรับเรียบการผลิต การการปรับเปลี ่ยนอยางรวดเร็ว ความสูญเปลา 8 ประการ คัมบัง ไคเซ็น การขึ ้นรูปตัวถัง             
การประกอบตัวถัง การทำสีตัวถัง การประกอบชวงลาง ระบบสงกำลังและเคร่ืองยนต การประกอบชิ้นสวนภายในหองโดยสาร 
จิ๊กและฟกเจอร สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการประกอบยานยนต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการงาน
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร 

Overview of automotive industry, customer focus, principle of lean, Toyota way philosophy, 
visual management, 5S, Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment Effectiveness (OEE), 
standardized work, problem solving, leveling production, quick Changeover, 8 Wastes, Kanban, Kaizen, 
Forming car body, body assembly, body painting, chassis assembly, power transmission and engine, interior 
auto part, jig and fixture, assembly conveyer, assembly control system, production quality control, 
engineering management and economics. 

030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต        3(2-2-5) 
 (Computer-aided Automotive Engineering Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103300 Engineering Drawing 

งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การออกแบบแบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและการเขียนแบบใน
ดานวิศวกรรมยานยนต วิธีไฟไนตเอลิเมนตและไฟไนตวอลุมเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรมสำหรับ
พลศาสตรและจลนศาสตร ความยืดหยุน เสียงและการสั่นสะเทือน การถายเทความรอน การจำลองชนกันและพลศาสตรของ
ไหลเชิงคำนวณ 
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Computer-aided engineering (CAE), solid modeling design, assembly and drawing in 
automotive engineering, introduction to finite element and finite volume methods, computer aided 
engineering analysis for dynamics and kinematic, elasticity, noise and vibration, heat transfer, crash 
simulation and computational fluid dynamics.  
 

5.ปฏิบัติการ  

5.1 ปฏิบัติการดานการเขียนแบบ 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม            3(2-2-5) 
 (Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต หลักการเขียนภาพ
ฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การบอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัด
งานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การสเกตแบบดวยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและ
ภาพแยกชิ้น คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบเบื้องตน 
  Engineering drawing standards; lettering; geometry drawing; orthographic projection; 
orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning and surface roughness; fits and tolerances; sectional 
views, auxiliary views and development; freehand sketches; detail and assembly drawing; basic computer-
aided drawing. 
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030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต        3(2-2-5) 
 (Computer-aided Automotive Engineering Design)  
 วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 Prerequisite  : 030103300 Engineering Drawing 

งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การออกแบบแบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและการเขียนแบบใน
ดานวิศวกรรมยานยนต วิธีไฟไนตเอลิเมนตและไฟไนตวอลุมเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรมสำหรับ
พลศาสตรและจลนศาสตร ความยืดหยุน เสียงและการสั่นสะเทือน การถายเทความรอน การจำลองชนกันและพลศาสตรของ
ไหลเชิงคำนวณ 

Computer-aided engineering (CAE), solid modeling design, assembly and drawing in 
automotive engineering, introduction to finite element and finite volume methods, computer aided 
engineering analysis for dynamics and kinematic, elasticity, noise and vibration, heat transfer, crash 
simulation and computational fluid dynamics.  
 

5.2ปฏิบัติการดานประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

030213459 สหกิจศึกษา               6(540 ชั่วโมง) 
 (Co-operative Education)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

เปนวิชาการทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาในสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือหนวยงาน หรือสถานประกอบการจริง           
โดยมีชวงการทำงานไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา การทำงานจะอยูภายใตการกำกับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอน
วิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทำงาน นักศึกษาจะตองรายงานการปฏิบัติงาน
เสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการประเมิน นักศึกษาตองเขาอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน 30 ชั่วโมง          
ตามที่ภาควิชาจะไดจัดอบรมใหแกนักศึกษา 
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Co-operative learning between university and company in Co-operative Education in related 
subject. Student should understand working system in real industrial sector or company of organization or 
real entrepreneur. Period of training is one semester. Work task will be constructed and scored by lecturer 
and the company. After finish the work-training, student must report and present the work task to the 
faculty to evaluate. Student must be trained in Pre Co-operative Education course for 30 Hours according 
to faculty’s course training. 
030213469 ฝกงาน                  240 ชั่วโมง 

 (Training)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

การฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม                  
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาตองทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง มีระยะเวลาในการ
ทำงานทั้งหมดไมนอยกวา 240 ชั่วโมง การทำงานอยูภายใตการกำกับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนในสาขาวิชา
และผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทำงานนักศึกษาตองรายงานการปฏิบัติงานนำเสนอสาขาวิชาเพื่อใชประกอบการ
วัดผล 

Training collaboration between university and the department of industrial works in related 
subject. Upon the approval of the department, students must work in real industrial scenario collecting at 
least 240 working hours under the supervision and the interaction between teachers and entrepreneurs in 
the field. After the completion of the work, the students are required to report and present their 
performance to the department for evaluation and assessment. 
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5.3 ปฏิบัติการดานพืน้ฐานวิศวกรรมและ
วิชาชีพ 

030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1           1(0-3-1) 
 (Automotive Engineering Laboratory I)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม กลศาสตรวัสดุ การวัดเบื้องตน การสงถายความรอนและของ
ไหลเบื้องตน การวัดคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงดวยวิธีการบอมบแคลอรีมิเตอร การสมดุลทางกล 

Health and safety for automotive engineering, writing engineering report; work safety, basics 
of engineering laboratory, mechanics of materials, basics of measurement, introduction to heat transfer; 
fluid flow, heating value measuring; bomb calorimeter, mechanical balancing.  
030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2          1(0-3-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory II)   
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  
 Prerequisite  :  None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟาที่ใชในยานยนต 
การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนในยานยนต การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตและยานยนต การวัดและควบคุมทาง
วิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ การวัดมลพิษจากเคร่ืองยนต อาชีวอนามัย 

Health and safety for automotive engineering, mechanical and electrical control system in 
automotive, sound and vibration in automobile, engine performance; automotive performance, engineering 
measurement and control, air conditioning system, air compression system, automotive emission 
measurement, occupational health. 
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5.3 ปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต 

030213218 ปฏิบัติงานเคร่ืองยนตและระบบสงกำลังยานยนต         2(0-6-2) 
 (Automotive Engine and Powertrain Practice)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการทำงาน การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ งานถอด
และงานติดตั้งเครื่องยนตกับตัวรถ งานถอดประกอบเครื่องยนต ระบบหลอเย็น ระบบหลอลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบสตารท
เครื่องยนต งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและระบบดีเซลคอมมอนเรล ตรวจสอบ
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง งานถอดประกอบคลัตช เกียรธรรมดา เกียรอัตโนมัติและเกียรทด ขอตอ เพลาสงกำลัง เฟองทายและ
เพลาขับลอ  

Health and safety for work, machine tools and instruments utilizations, engine removal and 
installation in vehicle body, engine disassembly and assembly tasks, cooling system, lubrication system, 
ignition system, engine starting system, gasoline fuel injection system, diesel fuel injection system and diesel 
common-rail system, fuel injection system testing, clutch assemble tasks, manual transmission gearbox, 
automatic transmission and reduction gearboxes, universal joints, propeller shafts, differentials and drive 
shaft. 

030213219 ปฏิบัติงานระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรก         2(0-6-2) 
 (Automotive Suspension Steering and Brake Practice) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานและความปลอดภัย การปฏิบัติงานลอรถและยางยานยนต งานแหนบ
สปริงและชอคแอบซอบเบอร งานคานลอและปกนก งานปรับตั้งมุมลอและชิ้นสวนอุปกรณบังคับเลี้ยว งานปรับตั้งและ
ตรวจสอบเบรกยานยนต งานสมดุลลอ 
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Work preparation and safety; wheels and tyres tasks; leaf spring, spring and shock absorber 
tasks; solid axle and independent suspensions; wheel alignments and steering componens; automobile 
brake adjustments and maintenance tasks; wheel balancing tasks. 

030213221 ปฏิบัติงานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต         1(0-3-1) 
 (Automotive Electrics and Electronics System Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

งานวิเคราะหการทำงานดวยแผนภูมิวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส งานวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิด
ข้ึนกับระบบไฟฟาในยานยนต งานถอดประกอบเคร่ืองกำเนิดไฟฟาและระบบสตารทเคร่ืองยนต งานถอดประกอบระบบไฟจุด
ระเบิดชนิดตาง ๆ งานตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน งานวินิจฉัยและปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดกับระบบหนวยอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมเชื้อเพลิงและมลพิษ ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมระบบขับเคลื่อนระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับและระบบเบรก  

Operation analysis using electric and electronic schematics; electrical system diagnosis and 
solution to the problem; alternator and starter motor removal and installation; ignition system removal and 
installation; basic electronics circuit installation; diagnosis and problem solving of electronic fuel injection 
and pollution control system; electronically controlled transmission steering; suspension and brake 
systems. 

030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต        1(0-3-1) 
 (Automotive Electronics and Computerization Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

งานปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่เก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต งานปฎิบัติการจุดระเบิด 
การจายเชื้อเพลิงของเครื่องยนตดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การควบคุมมลพิษ  เซนเซอรและตัวกระตุนในยานยนต แคนบัส 
การตรวจสอบและวินิจฉัยขอบกพรองของเครื่องยนตและการแกไข ไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน ระบบอินเทอรเนต
สำหรับทุกสรรพสิ่ง 
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Basic electronic circuit related automotive electronics task. Ignition system, electronic fuel 
injection system, pollution control system, sensors and actuators in automotive, CANBUS and diagnosis 
engine with engine management system practice. microcontroller and internet of things application. 

030213232 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต        1(0-3-1) 
 (Automotive Electronics and Computerization Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

งานปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่เก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต งานปฎิบัติการจุดระเบิด 
การจายเชื้อเพลิงของเครื่องยนตดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การควบคุมมลพิษ เซนเซอรและตัวกระตุนในยานยนต แคนบัส  
การตรวจสอบและวินิจฉัยขอบกพรองของเครื่องยนตและการแกไข ไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน ระบบอินเทอรเนต
สำหรับทุกสรรพสิ่ง 

Basic electronic circuit related automotive electronics task. Ignition system, electronic fuel 
injection system, pollution control system, sensors and actuators in automotive, CANBUS and diagnosis 
engine with engine management system practice. microcontroller and internet of things application. 

030213240 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและเคร่ืองมือวัดยานยนต        1(0-3-1) 
 (Automotive Measurement and Instrument Technology Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

เทคนิคการวัดและตรวจสอบเครื่องมือวัดของระยะขจัด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล แรง น้ำหนัก 
แรงบิด ความเร็วรอบ ความเรง ความชื้น การวัดทางไฟฟาในงานยานยนต การวิเคราะหกาซไอเสีย การวัดสมรรถนะ
เคร่ืองยนตและยานยนต การถวงสมดุลลอยาง การทดสอบมอเตอรสตารทและอัลเทอรเนเตอร การทดสอบระบบจายเชื้อเพลงิ
ดีเซลและเบนซิน การวิเคราะหผลการใชเคร่ืองมือวัด การตีความคาที่ไดจากการวัด 
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Measurement technique and calibration of automotive; displacement, temperature, 
pressure, flow rate, force, weight, torque, angular velocity, acceleration, humidity; automotive electrical gas 
analyzer; engine dynamometer; wheel balancer; starter motor and alternator test; diesel and gasoline fuel 
pump test.  

030213254 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนตไฟฟา        1(0-3-1) 
 (Electric Vehicle Instrument and Testing Practice)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  : None 

การใชงานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาสมยัใหม การตรวจสอบและวิเคราะหยานยนตไฟฟา 
การทดสอบยานยนตทางดานไฟฟาและทางกลตามมาตรฐานที่เก่ียวของ 

Usage of electrical measuring instrument for modern electric vehicles; Inspection and 
analysis of electric vehicle; electrical and mechanical testing for vehicle according to related standards. 
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การเทียบองคประกอบขององคความรูท่ีจำเปนในการประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมยานยนต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๓  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 จำแนกเปนขอบเขตองคความรูท่ีสำคัญดังตอไปนี้ 

๑) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจำลอง (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) 

๓) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

๔) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) 

๖) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 

๘) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and Environment) 

เนื้อหาสาระสำคัญในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 แบงออกเปนกลุมความรู ตางๆ ซึ่งแตละกลุ มความรูสามารถอาจจำแนกยอยเปนเนื ้อหาความรู                 

โดยความสัมพันธระหวางเนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนในการประกอบวิชาชีพ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางเนื้อหาสาระสำคัญในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล         
(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)         
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  
ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       
ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X       
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     
กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials) X X  X X    
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  
การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล (Analysis and design of vehicles or machine 
components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics)         
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    
การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน (Analysis and design of thermal systems and their 
equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน (Energy and Energy Conversion) X  X  X X X X 
(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control)         
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)      X   
ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      
การควบคุมระบบ (System Control) X      X  
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เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต         
(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต         
ชุดตนกำลัง (Propulsion unit) X X X X X    
ชุดสงกำลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) X X       
ระบบรองรับนำ้หนัก (Suspension system) X X  X     
โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); 
ตัวถังยานยนต (Vehicle body) 

X X X X     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต         
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles); 
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต         
พื้นฐานพลศาสตรการเคลื่อนทีข่องยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis) 

X X       
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รายวิชา 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา
040203111 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 

2. จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชาบริการของภาควชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นรายวิชาแกน (วชิาบังคับ) สำหรบั 
- หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวชิา
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4-5 ปี)
- หลักสูตรวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4-5 ปี)

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา 
ผศ.ดร.คมสันต์ เนียมเปรม (KNP) 
อาจารย์ผูส้อน  
ผศ.ดร.คมสันต์ เนียมเปรม (KNP)  
ดร.ทัตพล ศิริประภารัตน์ (TASIR) 
ดร.เนาวรัตน์ มานิตเจริญ (NAMAN) 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทีี่เรียน
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปตีกคา้ง 

6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี 
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8. สถานที่เรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     

9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน

เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเน้ือหา การจัดแบ่งเน้ือหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
 รายวิชาน้ีมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ

จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 รายวิชาน้ีมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
10. วันที่จดัทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ

27 ธันวาคม 2564 

หมวดที่ 2  ลกัษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา
       ฟงัก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชงิขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกตข์องอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด ปริพันธ ์เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์
ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

2. จำนวนช่ัวโมงที่ใชต้่อสัปดาห์
ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝึกปฏบิัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง/สปัดาห์) 

0 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 
(6 ชั่วโมง/สปัดาห์) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบตัิการ
การวดัและประเมินผล  A-F  S/U  P
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3. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีจ่ะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา
1. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชัว่โมง/สัปดาห์
2. ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ
1. สามารถแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับฟังก์ชันทีถู่กแทนดว้ยตัวแปรเสริมและพิกัดเชงิขั้ว
2. สามารถคำนวณหาลิมิตของฟังก์ชันและสามารถกำหนดจดุหรือโดเมนของฟังก์ชันที่มีความต่อเน่ืองและ

หาอนุพันธ์ได้
3. สามารถคำนวณหาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิต ฟงัก์ชันตรีโกณมิติ ฟงัก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงัก์ชัน

เอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
4. สามารถใช้อนุพันธ์ของฟงัก์ชันเพื่อกำหนดสมบตัติ่างๆ ของกราฟสำหรับฟงัก์ชัน และวาดกราฟคร่าวๆ

ของฟงัก์ชันโดยใช้อนุพันธ์
5. สามารถระบุแนวคดิและคำนวณหาปริพันธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน
6. สามารถคำนวณลิมิตที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดโดยใช้กฎของโลปติาล
7. สามารถตรวจสอบการใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อการหาปรพิันธ์ และประยุกต์หาค่าของปริพันธ์

จำกัดเขต
8. สามารถแก้ปัญหาการประยุกต์เชงิคณิตศาสตร์ในดา้นต่างๆ โดยใช้อนุพันธ์และปริพันธ์
9. สามารถใช้วิธีเชิงตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อประมาณค่าปริพันธ์จำกัดเขต

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรูข้องรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

ตารางที่ 5.2 ความสอดคล้องของคุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของบัณฑติที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs 

คุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของบัณฑติ 
ที่พึงประสงค์ มจพ./CLOs  CLO 1   CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 CLO 9 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ทำประโยชน์เพ่ือสังคมและ
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
(Social Responsibility)

3. มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 
(Innovative and Technopreneur
Mindset)

4. สามารถแขง่ขันไดใ้นระดับชาตแิละ
นานาชาติ (Global Competence)
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง 

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธกีารจัดการสอน/ประสบการณก์ารเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธกีารวดัผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 2 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 3 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 4 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 5 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 6 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 7 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 8 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย

CLO 9 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค
- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย
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หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
1 ฟังก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว  CLO 1 3 วิดีโอสื่อการสอน 

ตำราประกอบการสอน 

2 ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม 
(ต่อ) ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน 

CLO 1, 2 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

3 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน (ต่อ) CLO 2 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยนิยาม ความชันเส้น
โค้ง สูตรการหาอนุพันธ์ต่างๆ 

CLO 3 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

5 กฎลูกโซ่ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง 
การหาอนุพันธ์โดยใช้ลอการิทึม  

CLO 3 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

6 อัตราสัมพัทธ์ อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ความเร็วและความเร่ง  
การประมาณค่าเชิงเส้นและผลต่างเชิง
อนุพันธ์  

CLO 8 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

7 ค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของฟังก์ชัน การวาด
กราฟ  

CLO 4 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

8 โจทย์การประยุกต์ค่าสูงสุด-ต่ำสุด  CLO 8 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

สอบกลางภาค 

9 รูปแบบไม่กำหนดและกฎโลปิตาล  CLO 6 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

10 ปฎิยานุพันธ์ อินทิกรัลจำกัดเขตและ
อินทิกรัลไม่จำกัดเขต การอินทิเกรทโดยการ
เปลี่ยนตัวแปร 

CLO 5, 7 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

11 เทคนิคการอินทิเกรท  CLO 7 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

12 เทคนิคการอินทิเกรท (ต่อ) CLO 7 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

13 การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง  
การหาความยาวเส้นโค้ง และพื้นที่ผิวที่เกิด
จากการหมุนเส้นโค้ง  

CLO 8 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

14 การหาปริมาตรการหมุนโดยวิธี Disk และ 
Shell  

CLO 8 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

15 การอินทิเกรทเชิงตัวเลข CLO 9 3 วิดีโอสื่อการสอน 
ตำราประกอบการสอน 

สอบปลายภาค 

รวม 45 

2. แผนการประเมินตามผลลัพธก์ารเรียนรูท้ี่คาดหวังของรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่
คาดหวงั 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาหท์ี่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO 1, 2, 3, 4, 8 Assignment ที ่1 8 

10% 
CLO 5, 6, 7, 8, 9 Assignment ที ่2 15 

CLO 5, 6, 7, 8, 9 Take Home Examination/Report 15 10% 

CLO 1 – 9 การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วม ตลอดภาคเรียน 10% 

CLO 1, 2, 3, 4, 8 สอบกลางภาคปกต ิ ตามกำหนดของมหาวิทยาลยั 35% 

CLO 5, 6, 7, 8, 9 สอบปลายภาค ตามกำหนดของมหาวิทยาลยั 35% 

หมายเหตุ: รายละเอียดการวัดผลอาจจะมีการเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์โดยขึ้นอยู่กับประกาศ มจพ. 



หลักสูตร ………………………………………….. ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................. 
ระดับปริญญาตรี คณะ………………………………………………………………………. 

OBE 3 - KMUTNB 

 7 

หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ตำราและเอกสารทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน 
   ตำราเรียนหลัก  
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   ตำราเรียนประกอบ 

1. James Stewart (2003) Calculus 6th ed. (Metric International Version), Canada:
BROOKS/COLE CENGAGE LEARNING. (QA303 S738 2003).

2. George B. Thomas, Jr., Ross L. Finney, Maurice D. Weir and Frank R. Giordano (2003)
Thomas' Calculus 10th ed., Boston: Addison-Wesley. (QA303 T456 2003).

3. Howard Anton, Irl Bivens and Stephen Davis (2002) Calculus with Analytic Geometry 7th

ed., New York: John Wiley and Sons. (QA303 A5766c 2002)
4. Henry C. Edwards and David E. Penney (2002) Calculus 6th ed., N.J.: Prentice-Hall (QA303

E38 2002).

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถใชต้ำราหรือหนังสืออ่ืนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับแคลคูลสัทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+S738+2003/cqa++303+s738+2003/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+T456+2003/cqa++303+t456+2003/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+A5766c+2002/cqa++303+a5766+c+2002/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+E38+2002/cqa++303+e38+2002/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+E38+2002/cqa++303+e38+2002/-2,-1,,E/browse
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หมวดที่ 6 การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู ้
 แบบประเมินผู้สอน 
 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนโดยทีมผู้สอนภายหลังการประเมินผล 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชา

และคณะ 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย ์หรือผู้ทรงคุณวฒุิ

อ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 อ่ืนๆ (ระบุ) การตรวจทานผลการตรวจข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้สอน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 
 ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ปรับปรุงรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 
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รายวิชา 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………. 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II) 

2.  จ านวนหน่วยกิต     
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต    สาขาวิชา ....................................... 

 เป็นรายวิชาแกน (วิชาบังคับของหลักสูตร) 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อ.สันติพงษ์  ประสาททอง  รศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี และ  

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ร่ืนสัมฤทธ์ิ 

อาจารย์ผู้สอน    

1. รศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ 13. ผศ.ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล 

2. รศ.ดร.พงศ์พล จันทรี 14. ดร.นันทพล ธัมอารีย์รัตน์ 

3. รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน 15. ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล 

4. อ.กรรณิการ์ พงษ์สุวินัย 16.  ดร.จีราวรรณ สุขส าราญ 

5. อ.สันติพงษ์  ประสาททอง   17.  รศ.ศิวิไล ถนอมสวย 

6. ผศ.ดร.วลัยลักษณ์  ชวนัสพร 18. ผศ.เอิบศรี ตุษยะเดช 

7. รศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี 19.  รศ.สุรางค์ สีโท 

8. ผศ.ดร.จารุณี สุนทรานนท์ 20.   อ.ปราโมชย์ พรหมอินทร์ 

9. รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล 21. ดร.เอกบุตร ศิริจ าปา 

10. ศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ 22. ดร.สุธาวาส จันทร์เรือง 

11. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ร่ืนสัมฤทธ์ิ 23. ดร.ศุภกร  สุเมธาภิวัฒน์ 

12. รศ.ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ   
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5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 2/2564    ของช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาตกค้าง 

6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8.  สถานท่ีเรียน 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์อาคารคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปราจนีบรุี) อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจนีบรุี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     

9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่หรือปรับปรุงจากท่ีสอนเมื่อคร้ัง ก่อน 

เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  

  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ

จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

10. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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หมวดท่ี 2  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมอนันต์              

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 

 Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real numbers, infinite 

series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in three-dimensional space, 

calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple integral and applications. 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

ฝึกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

45 ช่ัวโมง 

(3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

0 ช่ัวโมง 

 

45 ช่ัวโมง 

(3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
1. ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามเวลาท่ีก าหนดใน 

Office Hours ส าหรับผู้สอนแต่ละคน โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบและปรึกษาผู้สอนได้ตามวัน-เ วลาท่ี

ประกาศไว้ในแผนการสอน 

2. ให้ค าปรึกษาแนะน าผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Line, Zoom, MS 

Team, Google Classroom หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามท่ีผู้สอนก าหนด 
 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 
CLO 1.   สามารถระบุแนวคิดของปริพันธ์ไม่ตรงแบบและตรวจสอบการลู่เข้า 

CLO 2.   สามารถพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

   CLO 3.   สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแนวคิดของล าดับและอนุกรม และตรวจสอบการลู่เข้าของ 

               อนุกรมอนันต์ 

   CLO 4.   สามารถก าหนด หาอนุพันธ์ และหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพ้ืนฐานท่ีถูกแทนด้วยการกระจายอนุกรมก าลัง 

               รวมท้ังอนุกรมเทย์เลอร์ และแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 
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   CLO 5.   สามารถระบุแนวคิดเก่ียวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร 

   CLO 6.   สามารถค านวณหาลิมิตและอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

   CLO 7.   สามารถประยุกต์แนวคิดของอนุพันธ์ย่อยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านเรขาคณิต การหาค่าเหมาะสุด และ 

               ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 

   CLO 8.   สามารถหาค่าของปริพันธ์สองช้ันและสามช้ัน พร้อมท้ังการประยุกต์หาพ้ืนท่ีและปริมาตร 

   CLO 9.   สามารถแก้ปัญหาการประยุกต์เชิงคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยใช้ปริพันธ์หลายช้ัน 
 

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
 

 ตารางท่ี 5.2 ความสอดคล้องของคุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค์ มจพ./CLOs  CLO 1   CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 CLO 9 

1.  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills) 

                  

2.  ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ท าประโยชน์เพ่ือสังคมและ
เป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการ  

 (Social Responsibility) 

         

3.  มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Innovative and Technopreneur 
Mindset) 

         

4.  สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติ (Global Competence) 
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หมวดท่ี 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ท่ี
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดท่ี 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนร ู้ 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 2 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 3 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 4 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 5 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 6 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 7 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 8 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 9 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาคและปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้มอบหมาย 
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หมวดท่ี 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ฟังก์ชันหลายตัวแปร พ้ืนผิวก าลังสอง   

เส้นโค้งระดับและพ้ืนผิวระดับ 

CLO 5 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

2 ลิมิตและความต่อเนื่องของ 

ฟังก์ชันสองตัวแปร 

CLO 6 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

3 นิยามและความหมายของอนุพันธ์ย่อย  อนุพันธ์

ย่อยอันดับสูง     

กฎลูกโซ่ของฟังก์ชันหลายตัวแปร   

อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันซ่ึงนิยามโดยปริยาย 

CLO 6 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

4 ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุดสัมพัทธ์และสัมบูรณ์    CLO 7 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

5 โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด   CLO 7 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

6 อินทิกรัลสองช้ันในระบบพิกัดฉาก CLO 8 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน 

แนะน าเน้ือหาเตรียมตัวสอบ 

 

7 อินทิกรัลสองช้ันในระบบพิกัดเชิงขั้วและพิกัด 

(u,v) ใดๆ และการประยุกต์ของอินทิกรัลสองช้ัน 

CLO 8, 9 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

8 อินทิกรัลสามช้ันในระบบพิกัดฉากและ 

การประยุกต์     

CLO 8, 9 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

9 อินทิกรัลสามช้ันในระบบพิกัดทรงกระบอกและ

ทรงกลม  และการประยุกต์ 
CLO 8, 9 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

10 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ CLO 1 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

11 ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์    CLO 3 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

12 การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์  CLO 3 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

13 การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ (ต่อ) 

และอนุกรมสลับ  

CLO 3 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

14 อนุกรมก าลัง ช่วงของการลู่เข้า การด าเนินการ

กับอนุกรมก าลัง 

CLO 4 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

15 อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน และ

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

CLO 2, 4 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน 

แนะน าเน้ือหาเตรียมตัวสอบ 

 

  รวม 45   
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2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (ให้ตรงกับแผนท่ีแสดงการกระจายผลการ

เรียนรู้ฯ mapping ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2)  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง 
ของรายวิชา 

(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO 5,6,7,8,9 Assignment ท่ี 1 และ 2 

การสอบกลางภาค 

สัปดาห์ท่ี 3 และ 7 

หลังการเรียนสัปดาห์ท่ี 8 

10% 

35% 

CLO 1,2,3,4,8,9 Assignment ท่ี 3 และ 4 

การสอบปลายภาค 

สัปดาห์ท่ี 11 และ 15 

หลังการเรียนสัปดาห์ท่ี 15 

10% 

40% 

การเข้าช้ันเรียนและ

การมีส่วนร่วม 

การเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนและ

การถามตอบในช้ันเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1-15  5% 

 
หมวดท่ี 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ต าราและเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ต าราหลัก 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 และคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 พิมพ์คร้ังท่ี 5 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ต าราเสริมและเอกสารประกอบ 
   1)  James Stewart (2003) Calculus 6th ed. (Metric International Version), Canada:  

           BROOKS/COLE CENGAGE LEARNING. (QA303 S738 2003).    

       2) George B. Thomas, Jr., Ross L. Finney, Maurice D. Weir and Frank R. Giordano (2003)  

          Thomas' Calculus 10th ed., Boston: Addison-Wesley. (QA303 T456 2003). 

 3)  Howard Anton, Irl Bivens and Stephen Davis (2002) Calculus with Analytic Geometry  
     7th ed., New York: John Wiley and Sons. (QA303 A5766c 2002) 

       4)  Henry C. Edwards and David E. Penney (2002) Calculus 6th ed., N.J.: Prentice-Hall  

           (QA303 E38 2002).    

  

http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+S738+2003/cqa++303+s738+2003/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+T456+2003/cqa++303+t456+2003/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+A5766c+2002/cqa++303+a5766+c+2002/-2,-1,,E/browse
http://injan.kmutnb.ac.th/search/cQA303+E38+2002/cqa++303+e38+2002/-2,-1,,E/browse
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หมวดท่ี 6 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 

 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
 แบบประเมินผู้สอน 

 ผลการสอบ 

 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนโดยทีมผู้สอนภายหลังการประเมินผล 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจ าภาควิชาและคณะ 

 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อ่ืนๆ (ระบุ) การตรวจทานผลการตรวจข้อสอบและงานท่ีได้รับมอบหมายโดยผู้สอน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 

  ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 
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รายวิชา 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics III) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics III) 

2.  จำนวนหน่วยกิต     
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต    สาขาวชิา ....................................... 

 เป็นรายวชิาแกน (วิชาบังคบัของหลักสูตร) 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา      ดร.อุชุพล  เรืองศรี 

อาจารย์ผู้สอน    

 1.  ผศ. ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง 

 2. ดร.อุชุพล เรืองศรี  

 3.   รศ.สุรางค์ สีโท 

 4. อ.ปราโมชย์ พรหมอินทร ์
 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษา 2/2564    สำหรับนักศึกษาปี 2 และ นักศึกษาตกค้าง 

6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II) 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
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9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน 

เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  

  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ

จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ 2  ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
 พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

 Vector algebra; lines; planes; vector-valued functions; space curves; derivatives and 

integrals of vector-valued functions; gradient, curl and divergence; line integrals; surface integrals; 

ordinary differential equations; first-order differential equations; higher-order differential 

equations; applications of ordinary differential equations. 

 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์ 
ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง 

(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

0 ชั่วโมง 

 

45 ชั่วโมง 

(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีจ่ะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามเวลาที่กำหนดใน 

Office Hours สำหรับผู้สอนแต่ละคน โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบและปรึกษาผู้สอนได้ตามวัน -เวลาที่

ประกาศไว้ในแผนการสอน 

2. ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Zoom, MS Team, 

Google Classroom หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามที่ผู้สอนกำหนด 
 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 
CLO 1.  นำเสนอเวกเตอร์เชิงวิเคราะห์และเชิงเรขาคณิต พร้อมทั้งสามารถคำนวณผลคูณเชิงสเกลาร์และเชิง

 เวกเตอร์เพื่อหาสมการเส้นตรงและสมการระนาบ 

CLO 2.  วิเคราะห์ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์เพื่อหาอนุพันธ์ เส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง และความโค้ง 

CLO 3.  หาอนุพันธ์ของสนามเวกเตอร์ 

CLO 4.  กำหนดสนามเวกเตอร์เกรเดียนต์และหาฟังก์ชนัศักย์ 

CLO 5.  คำนวณค่าอินทิกรัลตามเสน้โดยวิธีตรงและโดยใช้ทฤษฎีบทหลักมูล 
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CLO 6.  คำนวณค่าของอินทิกรัลตามพืน้ผิวและประยุกต์กับปญัหาทางวศิวกรรม 

CLO 7.  หาคำตอบของสมการเชิงอนุพนัธ์อันดับหนึ่งโดยวิธีเชิงกราฟิก และวิธีเชิงวิเคราะห์ 

CLO 8.  หาคำตอบและประยุกต์ใชส้มการเชิงอนุพันธ์เชิงเสน้อันดบัสอง หรืออันดับที่สูงกว่า 

CLO 9.  สร้างตัวแบบและแก้ปัญหาปรากฏการณ์ทางกายภาพด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ 
 

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
 

 ตารางที่ 5.2 ความสอดคล้องของคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ มจพ./CLOs  CLO 1   CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 CLO 9 

1.  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills) 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

2.  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทำประโยชน์เพ่ือสังคมและ
เป็นที่พึ่งทางวิชาการ  

 (Social Responsibility) 

         

3.  มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Innovative and Technopreneur 
Mindset) 

         

4.  สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติ (Global Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 2 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 3 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 4 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 5 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 6 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบปลายภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 7 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 8 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 

CLO 9 บรรยาย และมอบหมายงาน - การสอบกลางภาค  

- การประเมินผลจากการส่งงานที่ได้มอบหมาย 
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หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 แนวคิดเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์  

ปัญหาค่าเร่ิมต้น    

CLO 7 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

2 สมการแบบแยกตวัแปรได ้

สมการแม่นตรงและตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต    

CLO 7 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

3 สมการเชิงเส้น    

การหาคำตอบโดยวิธีเปลีย่นตัวแปร 

   -  สมการแบร์นูลี 

CLO 7 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

4 การหาคำตอบโดยวิธีเปลีย่นตัวแปร 

   -  สมการเอกพันธุ ์

ตัวแบบเชิงเส้น: ปัญหาวงจรไฟฟ้า 

CLO 9 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

5 ตัวแบบไม่เชิงเส้น: ปัญหากลศาสตร ์
การประยกุต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดบัหนึ่ง 

CLO 9 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

6 สมการเชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง   

บทนิยามและทฤษฏบีทที่เกี่ยวข้อง    

การหาคำตอบของสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ 

CLO 8 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

7 การหาคำตอบของสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ (ต่อ) 

การหาคำตอบเฉพาะ : วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ 

CLO 8 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน 

แนะนำเนื้อหาเตรียมตัวสอบ 

 

8 การหาคำตอบเฉพาะ : วิธแีปรพารามิเตอร์ CLO 8 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

9 พีชคณิตของเวกเตอร์   CLO 1 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

10 สมการเส้นตรงและสมการระนาบ 

การประยกุต์เวกเตอร์ในปัญหาด้านวิศวกรรม 

CLO 1 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

11 แคลคูลัสของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์  

เส้นโค้งปริภูมิ ความยาวส่วนโค้ง ความโค้ง    

CLO 2 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

12 ส่วนประกอบของความความเร่ง    

เกรเดียนต์และอนุพันธ์ระบุทิศทาง 

ไดเวอร์เจนต์ และเคิร์ลของสนามเวกเตอร์ 

CLO 3,4 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

13 ปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์   

ปริพันธ์ตามเส้น ความเป็นอิสระกับวิถ ี  

CLO 5,6 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

14 ทฤษฎีบทของกรีน 

ปริพันธ์ตามพื้นผวิ 

CLO 5,6 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน  

15 ทฤษฎีบทของสโตกส์   

ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนต ์

CLO 5,6 3 บรรยายในชั้นเรียน/มอบหมายงาน 

แนะนำเนื้อหาเตรียมตัวสอบ 

 

  รวม 45   

 



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                      ภาควิชา/สาขาวชิา ............................................................. 
ระดับปริญญาตร ี                                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2.  แผนการประเมินตามผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO 7,8,9 Assignment ที่ 1 

การสอบกลางภาค 

สัปดาห์ที่ 1 และ 8 

หลังการเรียนสัปดาห์ที่ 8 

5% 

45% 

CLO 1,2,3,4,5,6 Assignment ที่ 2 

การสอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 12 และ 15 

หลังการเรียนสัปดาห์ที่ 15 

5% 

45% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                      ภาควิชา/สาขาวชิา ............................................................. 
ระดับปริญญาตร ี                                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ตำราหลัก 
  Dennis G. Zill and Warren S. Wright (2018) Advanced Engineering Mathematics, 
  6th ed. USA.: Jones and Bartlett Learning.  
 

ตำราเสริมและเอกสารประกอบ 
 1.    Erwin Kreyszig (2011) Advanced Engineering Mathematics, 9th ed., N.J.: John  

  Wiley & Sons.  

      2.  Howard Anton, Irl Bivens and Stephen Davis (2013) Calculus: Early Transcendentals, 
  Singapore: John Willey & Sons.  
 3.   James Stewart (2016) Calculus: Early Transcendentals (Metric Version), USA:  

  Cengage Learning.  

 4. Joel Hass, Christopher Heil and Maurice D. Weir (2003) Thomas' Calculus: Early 
  Transcendentals, New York: Pearson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                      ภาควิชา/สาขาวชิา ............................................................. 
ระดับปริญญาตร ี                                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที่ 6 การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 

 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธ์การประเมินการจดัการเรียนรู้ 
 แบบประเมินผู้สอน 

 ผลการสอบ 

 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนโดยทีมผู้สอนภายหลังการประเมินผล 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 

 การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควชิาและคณะ 

 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒอ่ืิน ๆ  

ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 อ่ืนๆ (ระบุ) การตรวจทานผลการตรวจข้อสอบและงานทีไ่ด้รับมอบหมายโดยผูส้อน 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 

  ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
ระดับปริญญาตร ี                                      คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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รายวิชา 040313005  ฟิสิกส์ 1  (Physics 1) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
   040313005 ฟิสิกส์ 1  (Physics 1) 
2.  จำนวนหนว่ยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
 เป็นรายวิชาชพีบังคับ  
4.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  อ. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์(JTR) 
อาจารย์ผู้สอน อ. จริภัทร ลดาวัลย์(JILAD) อ. ดุสิต งามรุง่โรจน์(DGR) 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 - 
7.  รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 040313006  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 
8.  สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาคารนวมินทร์
ราชินี  คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ✓ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน 
เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
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 1 มกราคม 2565 
 

หมวดที่ 2  ลักษณะและการดำเนินการ 
1.  คำอธิบายรายวิชา 
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s law of motion, 
circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation equations, 
torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of two simple 
harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing waves, beats, 
intensity and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas 
equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical properties of fluid, 
buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation of continuity, Bernoulli’s equation, 
flow measurement 
2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห ์

ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

0 ชั่วโมง 
 

90 ชั่วโมง 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ลักษณะรายวิชา ✓ บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล ✓ A-F  S/U  P 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 

1. ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวิชาการแก่นกัศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2. ให้คำปรกึษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศกึษาสามารถ 
CLO 1: Ability to describe and calculate problems of Kinematics: of particles and rigid bodies 

Vector, rectilinear and curvilinear motion. 
CLO 2: Ability to describe and calculate problems of dynamics in translational motion of 

particles and rigid bodies: Newton’s law of motion, work, power, energy, linear momentum. 
CLO 3: Ability to describe and calculate problems of dynamics in rotational motion of 

particles and rigid bodies: moment of inertia, rotation equations, torque, angular momentum, 
rolling. 

CLO 4: Ability to describe and calculate problems of vibrations: simple harmonics motion, 
superposition of two simple harmonics, damped oscillation, forced oscillation. 

CLO 5: Ability to describe and calculate problems of wave and sound: types of waves, 
standing waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect. 

CLO 6: Ability to describe and calculate problems of thermodynamics: heat transfer, ideal 
gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine. 

CLO 7: Ability to describe and calculate problems of fluid statics: physical properties of 
fluid, stress, stain, Young’s modulus, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement. 



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
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CLO 8: Ability to describe and calculate problems of fluid dynamics: equation of continuity, 
Bernoulli’s equation, flow measurement. 

 
5. ความสอดคลอ้งของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) (ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาทีเ่ป็น
วิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)  

 
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลอ้งของ ELOs และ CLOs (สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึง่) 
 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 
-         
-         
-         
-         
-         
-         

 
ตารางที่ 5.2 ความสอดคลอ้งของคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ที่พงึประสงค ์มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
และมีทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ (Professional and 
Thinking Skills) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม
และเป็นที่พึง่ทางวิชาการ  
(Social Responsibility) 

      

  

3. มีฐานคิดและความเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี(Innovative and 
Technopreneur Mindset) 

      

  

4. สามารถแข่งขนัได้ในระดับชาติ
และนานาชาติ (Global 
Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLO 1, CLO 2, CLO 3, 
CLO 4, CLO 5, CLO 6, 
CLO7, CLO8 

บรรยาย แสดงวิธีทำโจทย์ประยุกต์  
มอบหมายการบ้าน 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การประเมินการบ้านที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
 

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 Vector, mechanics of 
motion 

CLO 1 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

2 rectilinear and 
curvilinear motion, 

CLO 1 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

3 Newton’s law of 
motion, circular 
motion, 

CLO 2 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

4 work, power, energy,  
 

CLO 2 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

5 Linear momentum, 
moment of inertia,  
 

CLO 2, 
CLO3 

3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

6 rotation equations, 
torque, 

CLO 3 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

7 angular momentum,  
rolling 

CLO 3 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

8 properties of matters , 
physical properties of 
fluid, buoyancy, 
Pascal’s law, pressure 
measurement 
equation of continuity, 
Bernoulli’s equation, 
flow measurement 

CLO 7, 8 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์

9 สอบกลางภาค 
10 simple harmonics 

motion, superposition 
of two simple 
harmonics,  
level,  

CLO 4 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

11 damped oscillation, 
forced Oscillation,  
 

CLO 4 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

12 types of waves, 
standing waves, beats,  
intensity and sound 

CLO 5 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

13 Doppler effect,   CLO 5 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

14 heat transfer, ideal gas 
equation,  

CLO 6 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

15 laws of 
thermodynamics,  
 

CLO 6 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

16 . heat engines and 
reverse engine,  
 

CLO 6 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์

17 สอบปลายภาค 
  รวม 45   

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLOs 1-3, 7, 8 สอบกลางภาค 9 20% 
CLOs 4-6 สอบปลายภาค 17 40% 
CLOs 1-8 การบ้าน 5, 13 20% 
CLOs 1-3, 7, 8 Take home exam 8 20% 
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หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
1. ฟิสิกส์ 1, ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์   
2. Serway A.&Beichner J., “Physics  for  Science and Engineers  with Modern 

Physics”,  Fifth  edition,  Saunders  College  Publishing.,2000. 

3. Hallidays D.,Resnick R. & Walker J., “ Fundamentals  of  Physics”, Seventh  

edition,  John Wiley & Sons., 2005. 

 
 

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
✓ แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
✓ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยทุธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
✓ แบบประเมินผู้สอน 
✓ ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
✓ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
✓ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศกึษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวฒุิอื่น ๆ  

ที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
✓ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 

     ✓  ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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รายวิชา 040313006 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 1 (PHYSICS LABORATORY 1) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
040313006 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 (PHYSICS LABORATORY 1) 

2.  จำนวนหนว่ยกิต     
1 หน่วยกิต (0-2-1) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
 เป็นรายวิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา        อ. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์(JTR) 
อาจารย์ผู้สอน อ. กนกวรรณ หอมดี(KACHO) อ. จกัรพันธ์ เงาทอง(JPT) อ. จิดาภา ลัมพาภิวัฒน์(JIRAT) 
อ. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์(JTR) อ. ธงชัย ศริิประยกุต์(THSIR) อ. นิธิพัฒน์ พลชัย(NTC) 
อ. ปณกมล ดีใหญ่(PND) อ. ปิยะชาต วังมูล(PIW) อ. พินธุดิฐ กลิ่นขจร(PKJ) อ. ภาคภูมิ ทวีพูล(PHTHA) 
อ. รสจรินทร์ บญุทวัน(RBW) อ. วันทนา เกิดนิยม(WSK) อ. วบิูลย์ ลีฬหาพัฒนาเลิศ(WILEE) 
อ. วุฒิชัย พัฒนช์นะ(WUPUT) อ. ศุภณัฐ เดชะเทศ(SUDEC) อ. สำรวย ภูบาล(SPB) 
อ. สุชาดา วรรณพิณ(SUWAN) อ. สุดารัตน์ สนุทโรภาส(SST) อ. สุนิษา วิระนนท์(SUWIR) 
อ. อนันต์ อาแว(ANAWA) อ. อรรถพล แท่นทอง(ATTAN) อ. อำพล เจริญพฒันไพศาล(AMCHR) 
อ. เกษรารัตน์ อักษรรตัน์(KUR) อ. เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร(์SVD) 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 1  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 - 
7.  รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 040313005 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) 
8.  สถานที่เรียน 

ห้อง 10800   ชั้น 8   อาคารนวมินทราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ห้อง 702       ชั้น 7  อาคาร 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ห้อง 703       ชั้น 7  อาคาร 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ห้อง 704       ชั้น 7  อาคาร 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ✓ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน 
เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 1 กรกฎาคม 2564 

 
หมวดที่ 2  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I. 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห ์
ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

0 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
(4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

0 ชั่วโมง 
 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย ✓ ปฏิบัติการ   
การวัดและประเมินผล ✓ A-F  S/U  P 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 
     - อาจารย์ผู้สอน ติดประกาศตารางเวลาหน้าห้องพักและบอกผ่านนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียน 
     - อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสในช่วงที่นักศึกษาทำปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในขั้นตอนการทดลอง 
และผลการทดลองของสัปดาห์ที่ผ่านมาและปัจจุบัน 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศกึษาสามารถ 
     CLO 1. Ability to conduct the experiments to fulfill experiment objective 
     CLO 2. Ability to demonstrate skills in safe operation of Physics Laboratory equipment. 

CLO 3. Ability to analyze experimental data and observed phenomena. 
CLO 4. Ability to further understand the principles of each Physics Laboratory operation and 

make proper judgment to draw conclusions. 
CLO 5. Ability to communicate experimental findings through formal written reports in high 

quality and communicate with other team members. 
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1. ความสอดคลอ้งของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) (ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาทีเ่ป็น
วิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)  

 
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลอ้งของ ELOs และ CLOs (สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึง่) 
 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 
         
         
         
         
         
         
         

 
ตารางที่ 5.2 ความสอดคลอ้งของคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ที่พงึประสงค ์มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทำประโยชน์เพื่อสังคมและเปน็ที่พึ่งทาง
วิชาการ  
(Social Responsibility) 

     

3. มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
(Innovative and Technopreneur 
Mindset) 

     

4. สามารถแข่งขนัได้ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ 
(Global Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLOs 1-5 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลองร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และวิจารณผ์ลร่วมกันใน
แต่ละกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

- รายงานปฏิบตัิการ 
- สอบปลายภาค 

CLO 6 - ให้นักศกึษาทำการทดลองร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และวิจารณผ์ลร่วมกันใน
แต่ละกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

- การมีส่วนร่วมในการทำการปฏิบัติการ 
- รายงานปฏิบตัิการ 
 

 

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 อธิบายรายวิชาและเกณฑ์
การให้คะแนน และการ
ปฎิบัติตัวเมื่อเขา้
ห้องปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 

CLO 6 2 - บรรยาย 
 

คณาจารย ์

2 ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรท ำ
กำรทดลองและใชเ้คร่ืองมือ 

CLO 6 2 - บรรยาย 
 

คณาจารย ์

3 กำรเขียนกรำฟ CLO 3 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

4 กำรทดลองท่ี 0 
การใช้เคร่ืองมือวดัพืน้ฐาน
ทางฟิสิกส์ 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5 กำรทดลองท่ี 1 
ความจุความร้อน 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

6 กำรทดลองท่ี 2 
ความตึงผวิ 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

7 กำรทดลองท่ี 3 
ความหนืดของของเหลว 
 

 

 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

8 กำรทดลองท่ี 4 

หลกัของอาร์คมิิเดส 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

9 สอบกลางภาค 
10 กำรทดลองท่ี 5 

ความเร่งโน้มถ่วง 
 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

11 กำรทดลองท่ี 6 
การเคล่ือนที่แบบซิมเปล
ฮาร์โมนิก 

 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

12 กำรทดลองท่ี 7 
ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

13 กำรทดลองท่ี 8 
รัศมีไจเรชัน 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

14 กำรทดลองท่ี 9 
การทดลองของเมล 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

15 กำรทดลองท่ี 10 
การก าทอน 

CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

16 อภิปรำยผลกำรทดลอง CLOs 1-6 2 - บรรยาย 
 

คณาจารย ์

17 สอบปลายภาค 
  รวม 30   
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2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLOs 1-5 สอบปลายภาค 17 40% 
CLO 6 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-16 30% 
CLOs 6 รายงานผลการปฏิบัติการ 1-16 30% 

 
 
 

หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 

         เอกสารประกอบการสอน ปฏบิัติการฟิสิกส์ 1 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

• 2.ฟิสิกส์ 1 ภำควิชำฟิสิกส์อุตสำหกรรมและอุปกรณ์กำรแพทย,์คณะวิทยำศำสตร์ประยกุต,์

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

• Serway A. & Beichner J ; Physics for Science and Engineers With Modern 

Physics,fifth,Saunders College Publishing .,2000 
 

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
✓ แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยทุธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
✓ แบบประเมินผู้สอน 
✓ ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
✓ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
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 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
✓ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศกึษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวฒุิอื่น ๆ  

ที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
✓ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 

     ✓  ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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รายวิชา 040313007  ฟิสิกส์ 2  (Physics 2) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
   040313007 ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) 
2.  จำนวนหนว่ยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
 เป็นรายวิชาชพีบังคับ 
4.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  อ. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์(JTR) 
อาจารย์ผู้สอน อ. กนษิฐา ฉันทนาชัย (KCC) อ. จริาพร เหลอืงวริิยะ(JLY) 
อ. นายนิธพิัฒน์ พลชัย(NTC) อ. นิมิตร กิมประพันธ์(NIKIM) อ. น้ำผ้ึง ผังไพบูลย์(NPB) 
อ. ปณกมล ดีใหญ่(PND) อ. ประกาศิต ช่างสุพรรณ(PCP) อ. ปิยะชาต วังมูล(PIW) 
อ. พินธดุิฐ กลิน่ขจร(PKJ) อ. ดุสิต งามรุ่งโรจน์(DGR) อ. รสจรินทร์ บุญทวัน(RBW)  
อ. วรวิทย์ รัตนวงษ(์WRW) อ. วันทนา เกิดนิยม(WSK) อ. สมโภชน์ อิ่มเอิบ (SII)  
อ. สุดารตัน์ สุนทโรภาส(SST) อ. อภิชาติ ศิรวิทิย์ปรีชา (ASP) อ. อำพล เจรญิพัฒนไพศาล(AMCHR) 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040313005 ฟิสิกส์ 1 
7.  รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 040313008 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 
8.  สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   คณะวิศวกรรมศาสตร์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาคารนวมินทร์
ราชินี  คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ✓ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน 
เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  
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  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 1 มกราคม 2565 

 
หมวดที่ 2  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials, Biot-

Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force, inductance, 
alternating current and basic electronic circuits, properties of waves, reflection, refraction, 
interference, diffraction, geometrical optics, optical instruments, Black-body radiation, 
photoelectric effect, Compton’s scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure 
of nucleus, radioactivity, nuclear reactions. 
2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห ์

ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

0 ชั่วโมง 
 

90 ชั่วโมง 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ลักษณะรายวิชา ✓ บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล ✓ A-F  S/U  P 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 

1. ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวิชาการแก่นกัศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2. ให้คำปรกึษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศกึษาสามารถ 
CLO1: Ability to describe, and calculate problems of electrostatics: Coulomb’s law, electric 

fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials,  
CLO2: Ability to describe, and calculate problems of magnetism: Biot-Savart law, Ampere’s 

law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force, inductance 
CLO3: Ability to describe, and calculate problems of fundamental electronics: resister, 

capacitor, Kirchhoff's Voltage Law, Kirchhoff's Current Law, AC. circuits: alternating current 
CLO4: Ability to describe, and calculate problems of geometrical optics: reflection, 

refraction, optical instruments. 
CLO5: Ability to describe, and calculate problems of wave optics: interference, diffraction, 
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CLO6: Ability to describe, and calculate problems of quantum physics: Black-body radiation, 
photoelectric effect, Compton’s scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality 

CLO7: Ability to describe and calculate problems of nuclear physics: structure of nucleus, 
radioactivity, nuclear reactions. 
5. ความสอดคลอ้งของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) (ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาทีเ่ป็น
วิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)  

 
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลอ้งของ ELOs และ CLOs (สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึง่) 
 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 
-         
-         
-         
-         
-         
-         

 
ตารางที่ 5.2 ความสอดคลอ้งของคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ที่พงึประสงค ์มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
และมีทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ (Professional and 
Thinking Skills) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม
และเป็นที่พึง่ทางวิชาการ  
(Social Responsibility) 

      

 

3. มีฐานคิดและความเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี(Innovative and 
Technopreneur Mindset) 

      

 

4. สามารถแข่งขนัได้ในระดับชาติ
และนานาชาติ (Global 
Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLO 1, CLO 2, CLO 3, 
CLO 4, CLO 5, CLO 6, 
CLO7 

บรรยาย แสดงวิธีทำโจทย์ประยุกต์  
มอบหมายการบ้าน 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การประเมินการบ้านที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
 

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 Coulomb’s law, 
electric fields,  
 
 

CLO 1 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

2 Gauss’s law, electric 
potential,  
 

CLO 1 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

3 dielectric materials,  
 

CLO 1 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

4 basic electronic 
circuits,  

CLO 2 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

5 Biot-Savart law,  
 

CLO 3 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

6 Ampere’s law, 
magnetic substance 

CLO 3 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

7 Lorentz force, 
electromotive force, 
inductance,  
 

CLO 3 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

8 alternating current CLO 2 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์

9 สอบกลางภาค 
10 reflection, refraction,  

 
CLO 4 3 - บรรยาย 

- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

11 geometrical optics, 
optical instruments,  
 

CLO 4 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

12 interference,  
 

CLO 5 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

13 diffraction, CLO 5 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์

14 Black-body radiation, 
photoelectric effect, 
Compton’s scattering, 
X-rays,  
 

CLO 6 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

15 hydrogen atom, wave-
particle duality,  
 

CLO 6 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  

คณาจารย ์

16 Structure of nucleus, 
radioactivity, nuclear 
reactions. 

CLO 7 3 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษามสี่วนร่วมแสดง
วิธีการแก้โจทยป์ัญหาบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน  
- แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

คณาจารย ์

17 สอบปลายภาค 
  รวม 45   

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLOs 1, 2, 6 สอบกลางภาค 9 20% 
CLOs 3, 4, 5 สอบปลายภาค 17 40% 
CLOs 1-6 การบ้าน 5, 13 20% 
CLOs 1-3 Take home exam 8 20% 
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หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
1. ฟิสิกส์ 2, ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์   
2. Serway A.&Beichner J., “Physics  for  Science and Engineers  with Modern 

Physics”,  Fifth  edition,  Saunders  College  Publishing.,2000. 

3. Hallidays D.,Resnick R. & Walker J., “ Fundamentals  of  Physics”, Seventh  

edition,  John Wiley & Sons., 2005. 

 
 

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
✓ แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
✓ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยทุธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
✓ แบบประเมินผู้สอน 
✓ ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
✓ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
✓ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศกึษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวฒุิอื่น ๆ  

ที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
✓ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 

     ✓  ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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รายวิชา 040313015 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 2 (PHYSICS LABORATORY 2) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
040313015 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 (PHYSICS LABORATORY 2) 

2.  จำนวนหนว่ยกิต     
1 หน่วยกิต (0-3-1) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
 เป็นรายวิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา        อ. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์(JTR) 
อาจารย์ผู้สอน          อ. กนกวรรณ จงเจริญ(KACHO) อ. จกัรพันธ์ เงาทอง(JPT) 
อ. จิดาภา รัตน์โรจน์พันธุ์(JIRAT) อ. จิตติมณฑน์ วงศ์ษา(JWS) อ. จิราพร เหลืองวิริยะ(JLY) 
อ. ธงชัย ศิริประยุกต์(THSIR) อ. ธิดารัตน์ หวงัคำ(TDW) อ. นายนิธิพัฒน์ พลชัย(NTC) 
อ. นิมิตร กิมประพันธ์(NIKIM) อ. น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์(NPB) อ. ปิยะชาต วังมูล(PIW) อ. พินธุดิฐ กลิ่นขจร(PKJ) 
อ. ภาคภูมิ ทวีพูล(PHTHA) อ. วันทนา เกิดนิยม(WSK) อ. วบิูลย์ ลีฬหาพัฒนาเลิศ(WILEE) 
อ. วุฒิชัย พัฒนช์นะ(WUPUT) อ. สมโภชน์ อิ่มเอิบ (SII) อ. สำรวย ภูบาล(SPB) อ. สุชาดา วรรณพิณ(SUWAN) 
อ. สุนิษา วิระนนท์(SUWIR) อ. อนันต์ อาแว(ANAWA) อ. อรรถพล แท่นทอง(ATTAN) 
อ. อำพล เจริญพัฒนไพศาล(AMCHR) อ. เกษรารัตน์ อักษรรัตน์(KUR)  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040313005 ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS 1) 

040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (PHYSICS LABORATORY 1) 
7.  รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 040313007 ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) 
8.  สถานที่เรียน 

ห้อง 10800   ชั้น 8   อาคารนวมินทราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ห้อง 702       ชั้น 7  อาคาร 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ห้อง 703       ชั้น 7  อาคาร 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ห้อง 704       ชั้น 7  อาคาร 62 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ✓ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน 
เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 1 มกราคม 2565 

 
หมวดที่ 2  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II. 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห ์
ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

0 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
(4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

0 ชั่วโมง 
 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย ✓ ปฏิบัติการ   
การวัดและประเมินผล ✓ A-F  S/U  P 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 
     - อาจารย์ผู้สอน ติดประกาศตารางเวลาหน้าห้องพักและบอกผ่านนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียน 
     - อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสในช่วงที่นักศึกษาทำปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในขั้นตอนการทดลอง 
และผลการทดลองของสัปดาห์ที่ผ่านมาและปัจจุบัน 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศกึษาสามารถ 
     CLO 1. Ability to conduct the experiments to fulfill experiment objective 
     CLO 2. Ability to demonstrate skills in safe operation of Physics Laboratory equipment. 

CLO 3. Ability to analyze experimental data and observed phenomena. 
CLO 4. Ability to further understand the principles of each Physics Laboratory operation and 

make proper judgment to draw conclusions. 
CLO 5. Ability to communicate experimental findings through formal written reports in high 

quality and communicate with other team members. 
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1. ความสอดคลอ้งของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs) (ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาทีเ่ป็น
วิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)  

 
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลอ้งของ ELOs และ CLOs (สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึง่) 
 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 CLO 7 CLO 8 
         
         
         
         
         
         
         

 
ตารางที่ 5.2 ความสอดคลอ้งของคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ที่พงึประสงค ์มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทำประโยชน์เพื่อสังคมและเปน็ที่พึ่งทาง
วิชาการ  
(Social Responsibility) 

     

3. มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
(Innovative and Technopreneur 
Mindset) 

     

4. สามารถแข่งขนัได้ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ 
(Global Competence) 

     

 
หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLOs 1-5 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลองร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และวิจารณผ์ลร่วมกันใน
แต่ละกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

- รายงานปฏิบตัิการ 
- สอบปลายภาค 

 

หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศน์ความปลอดภยั
ในหอ้งปฏิบติัการ 

CLO 2 2 - บรรยาย 
 

คณาจารย ์

2 การทดลองที่ 1  
พืน้ฐานการวดัปริมาณทาง
ไฟฟ้า 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

3 การทดลองที่ 2 

การหาความยาวโฟกสัของ
เลนส์ 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

4 การทดลองที่ 3 

การหาดัชนีหักเหของปริซึม 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

5 การทดลองที่ 4 

การหาดัชนีหักเหของ
ของเหลว 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

6 การทดลองที่ 5-1 

การหาสนามแม่เหลก็ 1 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

7 การทดลองที่ 5-2  

การหาสนามแม่เหลก็ 2 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

8 การทดลองที่ 6  

วงจร RC 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

9 สอบกลางภาค 
10 การทดลองที่ 7  

การหาค่าคงท่ีของไดอิเลก็
ตริก 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

11 การทดลองที่ 8  

สมบัติของแสง 
CLOs 1-5 2 - บรรยาย 

- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

12 การทดลองที่ 9  

ปรากฏการณ์โฟโตอเิล็กตริก 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

13 การทดลองที่ 10 
  

การทดลองของฟรังค์-
เฮิรตซ์ 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

14 การทดลองที่ 11  

การสลายตัวของธาตุ
กมัมันตรังสี 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

15 การทดลองที่ 12   

สมัประสิทธ์ิการดูดกลืน
และกมัมนัตภาพรังสี 

CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
- ให้นักศกึษาทำการทดลอง
ร่วมกัน 
- ให้นักศกึษาสรุป และ
วิจารณ์ผลร่วมกนัในแต่ละ
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

คณาจารย ์

16 อภิปรายผลการทดลอง CLOs 1-5 2 - บรรยาย 
 

คณาจารย ์

17 สอบปลายภาค 
  รวม 30   

 
 
 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของรายวิชา  
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ระดับปริญญาตร ี                                      คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLOs 1-5 สอบปลายภาค 17 40% 
CLO 6 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-16 30% 
CLOs 6 รายงานผลการปฏิบัติการ 1-16 30% 

 
 
 

หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 

         เอกสารประกอบการสอน ปฏบิัติการฟิสิกส์ 1 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

• 2.ฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย,์คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต,์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

• Serway A. & Beichner J ; Physics for Science and Engineers With Modern 

Physics,fifth,Saunders College Publishing .,2000 

 

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
✓ แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยทุธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
✓ แบบประเมินผู้สอน 
✓ ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
✓ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
ระดับปริญญาตร ี                                      คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
✓ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศกึษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวฒุิอื่น ๆ  

ที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
✓ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 

     ✓  ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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รายวิชา 040113001   เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร@ประยุกต@ 

 

หมวดท่ี 1  ขLอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

040113001   เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer) 

2.  จำนวนหนWวยกิต     

3 หนCวยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 รายวิชาบริการเคมีพ้ืนฐาน 

4.  อาจารยZผูLรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยZผูLสอน  

ตอนเรียน ผูLสอน E-Mail 

1 ผศ. ดร.สุนันทา ชCวยประคอง 

ผศ. ดร.วรนุช สมสCงกุล 

sunanta.c@sci.kmutnb.ac.th 

voranuch.s@sci.kmutnb.ac.th 

2 อ. ดร. ชัชลิฎา บุญพะเนียด chatchalida.b@sci.kmutnb.ac.th 

3 ผศ. ดร.สุทธินันท@ พงษ@ธรรมรักษ@ 

อ. ดร.อวัช วิเศษสัย 

suttinun.p@sci.kmutnb.ac.th 

awat.w@sci.kmutnb.ac.th 

4 อ.เชิดชัย ละอองทิพรส 

อ. ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม 

cherdchai.l@sci.kmutnb.ac.th 

supachai.j@sci.kmutnb.ac.th 

5 ผศ. ดร.สุทธินันท@ พงษ@ธรรมรักษ@ 

ผศ. ดร.ธนาวดี เดชะคุปต@ 

suttinun.p@sci.kmutnb.ac.th 

tanawadee.d@sci.kmutnb.ac.th 

6 ผศ. ดร.สุณิสา จินดาสุวรรณ 

ผศ. ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ 

sunisa.j@sci.kmutnb.ac.th 

sirisart.o@sci.kmutnb.ac.th 

7 ผศ. ดร.สุนันทา ชCวยประคอง 

ผศ. ดร.สุณิสา จินดาสุวรรณ 

sunanta.c@sci.kmutnb.ac.th 

sunisa.j@sci.kmutnb.ac.th 

8 อ. ดร.ชนิกานต@ ซCอนกล่ิน 

ผศ. ดร.สไบทิพย@ ตุงคะมณี 

chanikan.s@sci.kmutnb.ac.th 

sabaithip.t@sci.kmutnb.ac.th 

9 อ. ดร.จารุวรรณ ตาฬวัฒน@ 

ผศ. ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ 

jaruwan.t@sci.kmutnb.ac.th 

sirisart.o@sci.kmutnb.ac.th 
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ตอนเรียน ผูLสอน E-Mail 

10 อ. ดร.คงอภิสิทธ์ิ ทองพูนสมจิตถ@ 

อ. ดร.อวัช วิเศษสัย 

kongaphisith.t@sci.kmutnb.ac.th 

awat.w@sci.kmutnb.ac.th 

12–26  รศ. ดร.ณัฐจนันท@ จงกล 

ผศ. ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ@ 

ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร 

ผศ. ดร.สุรพิชญ@ ทับเท่ียง 

ผศ. ดร.ปานทิพย@ บุญสCง 

ผศ. ดร.ธิรดา รอดเสียงล้ัง 

อ.วัลภา เนตรดวงตา 

surapit.t@cit.kmutnb.ac.th* 

อาจารย@ผู7ประสานงานรายวิชา อ. ดร.เทวารักษ@ ปานกลาง และ อ. ดร.คงอภิสิทธ์ิ ทองพูนสมจิตถ@  

 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปgท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา 2/2564  ของช้ันป{ท่ี 1 

6.  รายวิชาบังคับกWอน (Pre-requisite) (ถLามี) 

 ไมCมี 

7.  รายวิชาท่ีตLองเรียนพรLอมกัน (Co-requisites) (ถLามี) 

 ไมCมี 

8.  สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ     

9.  ขLอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 þ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสCวนที่ได7รับการพัฒนาขึ้นใหมCหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกCอน 

เชCน ได7มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเน้ือหา การจัดแบCงเน้ือหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู7 

o รายวิชานี้มีการให7ผู7มีประสบการณ@ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนCวยงานหรือชุมชนภายนอกเข7ามามี

สCวนรCวมในกระบวนการเรียนการสอน  

 o รายวิชาน้ีมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร7างสรรค@กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ

จัดการเรียนรู7ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู7เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 o รายวิชาน้ีมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกCสังคมกับการเรียนการสอน 

 o รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด7านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
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10. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลWาสุด 

 24 ธันวาคม 2564 

 

หมวดท่ี 2  ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1.  คำอธิบายรายวิชา 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร@ อะตอม โมเลกุลและไอออน มวลสารสัมพันธ@ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร7าง

อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปรCางโมเลกุล สถานะของสารได7แกC ของแข็ง ของเหลว 

แก�สและสารละลาย อุณหพลศาสตร@ จลนพลศาสตร@เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส และเคมีไฟฟ�า 

 

2.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใชLตWอสัปดาหZ 

ทฤษฎี 

(ช่ัวโมง) 

ฝzกปฏิบัติ 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดLวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

48 ช่ัวโมง 

(3 ช่ัวโมง/สัปดาห@) 

0 ช่ัวโมง 

 

96 ช่ัวโมง 

(6 ช่ัวโมง/สัปดาห@) 

ลักษณะรายวิชา þ บรรยาย o ปฏิบัติการ  

การวัดและประเมินผล þ A-F o S/U o P 

 

3.  จำนวนช่ัวโมงตWอสัปดาหZท่ีจะใหLคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกWนักศึกษา 

ให7คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกCนักศึกษารายบุคคล/รายกลุCมตามความต7องการ 1 ช่ัวโมง/สัปดาห@แบบ

ออนไลน@ เชCน ทางอีเมล, Zoom, Microsoft Team, Line, หรือ google classroom  

 

4. ผลลัพธZการเรียนรูLของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 

CLO 1. อธิบายหลักการทางเคมี การเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพของสสารและปรากฏการณ@ตCางๆ 

CLO 2. วิเคราะห@เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานทางเคมีได7อยCางเป�นระบบ 

CLO 3. ประยุกต@ความรู7พ้ืนฐานทางเคมีไปใช7ในรายวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข7อง  

CLO 4. ฝ�กทักษะการใช7ความรู7ด7านสถิติ คณิตศาสตร@และโปรแกรมท่ีได7รับมอบหมาย 

CLO 5. มีวินัย ตรงตCอเวลา มีความรับผิดชอบตCอตนเองและสังคม 
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5. ความสอดคลLองของผลลัพธZการเรียนรูLท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธZการเรียนรูLของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

ตารางท่ี 5.1 ความสอดคลLองของ ELOs และ CLOs 

หมวดท่ี 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธZการเรียนรูLท่ีคาดหวัง 

วิธีการจัดประสบการณZการเรียนรูLเพื่อพัฒนาความรูLหรือทักษะ และการวัดผลลัพธZการเรียนรูLของรายวิชา ท่ี

สอดคลLองกับผลลัพธZการเรียนรูLท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดท่ี 2 ขLอ 4 

ผลลัพธZการเรียนรูLท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณZการเรียนรูL

ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธZการเรียนรูL 

ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยายและยกตัวอยCาง สอบกลางภาคและปลายภาค 

CLO 2 บรรยายและยกตัวอยCาง สอบกลางภาคและปลายภาค 

CLO 3 บรรยายและยกตัวอยCาง สอบกลางภาคและปลายภาค 

CLO 4 บรรยายและยกตัวอยCาง สอบกลางภาคและปลายภาค 

CLO 5 -เช็คช่ือการเข7าช้ันเรียนของนักศึกษา

-ทำแบบทดสอบออนไลน@ MOOC หลังเรียน

-เช็คช่ือการเข7าช้ันเรียนของนักศึกษาให7ครบ

อยCางน7อย 80%ของเวลาเรียน มิเชCนน้ันจะไมCมี

สิทธ์ิเข7าสอบ

-เก็บคะแนนจากการทำแบบทดสอบออนไลน@

หลังเรียน

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 
ELO 1 ความสามารถในการระบุป�ญหา 
สรLางความสัมพันธZ และแกLป�ญหาทาง
วิศวกรรมท่ีซับซLอนโดยทำการประยุกตZ
หลักการทางวิศวกรรมศาสตรZ วิทยาศาสตรZ
และคณิตศาสตรZ 

ü ü ü ü 

ELO 3 ความสามารถในการส่ือสารอยWางมี
ประสิทธิภาพกับกลุWมคนท่ีหลากหลาย 

ü
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หมวดท่ี 4  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน   

 

สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

1 หัวขLอท่ี 1 บทนำ สสาร 

และการวัด  

- การจำแนกสาร (ธาตุ 

สารประกอบ ของผสม 

สารละลาย) 

- อะตอม โมเลกุล ไอออน 

- การอCานช่ือสารเคมี 

(สารโคเวเลนต@ สารไอออ

นิก สารประกอบของ

ธาตุทรานซิชัน) 

- เลขนัยสาคัญ และการ

คำนวณท่ีเก่ียวข7องกับเลข

นัยสาคัญ 

- หนCวย และการใช7คำ

นำหน7าหนCวย (prefix) ท่ี

เหมาะสม 

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

2 หัวขLอท่ี 2 มวลสาร

สัมพันธZ 

- มวลอะตอม (เลขอโว

การ@โด, %ไอโซโทป) 

- มวลโมเลกุล น้ำหนัก

สูตร 

- ร7อยละในสูตร  

- โมล (การเปล่ียนหนCวย) 

[กรัม / โมล / จำนวน

อนุภาค]  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 
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สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

- สูตรเคมี (สูตรอยCางงCาย, 

สูตรโมเลกุล, สูตร

โครงสร7าง)  

- สมการเคมี และการดุล

สมการเคมี  

- การคำนวณปริมาณสาร

สัมพันธ@ตามสมการเคมี  

- สารกำหนดปริมาณ, 

ร7อยละผลผลิต 

3 หัวขLอท่ี 3 โครงสรLาง

อะตอม และสมบัติตาม

ตารางธาตุ  

- ทฤษฎีอะตอม (สอน

ครCาวๆ เพ่ือให7รู7

พัฒนาการของการศึกษา

เร่ืองอะตอม)  

(ดาลตัน ทอมสัน รัทเธอร@

ฟอร@ด บอร@ห ควอนตัม)  

- เลขควอนตัม n, l, ml, 

ms  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

4 หัวขLอท่ี 3 โครงสรLาง

อะตอม และสมบัติตาม

ตารางธาตุ (1.5 ชม.) 

- หลักการจัดเรียง

อิเล็กตรอน รวมถึงของ

ธาตุทรานซิชัน  

- ตารางธาตุ แนวโน7ม

คุณสมบัติตามตารางธาตุ 

ตามคาบ ตามหมูC ความ

เป�นโลหะ-อโลหะ ขนาด

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 
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สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

อะตอม, ขนาดไอออน, IE, 

EA, EN, ความวCองไวใน

การเกิดปฏิกิริยา 

หัวขLอท่ี 4 พันธะทางเคมี 

และรูปรWางของโมเลกุล 

(1.5 ชม.) 

- ชนิดและลักษณะของ

พันธะเคมี การเกิดพันธะ

ไอออนิก  

- การเกิดพันธะโควาเลนต@ 

พลังงานพันธะ  

5 หัวขLอท่ี 4 พันธะทางเคมี 

และรูปรWางของโมเลกุล  

- การเขียนสูตรลิวอิส 

(ฟอร@มาลชาร@จ)  

- รูปรCางโมเลกุล (VSEPR)  

- สภาพข้ัวของพันธะ และ

โมเลกุล  

- แรงยึดเหน่ียวระหวCาง

โมเลกุล  

- จุดเดือด จุดหลอมเหลว 

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

6 หัวขLอท่ี 5 สถานะของ

สาร : แก�ส ของเหลว 

ของแข็ง  

แก�ส  

- กฎของบอย ชาร@ล และ

เกย@ลุสแซค  

- การแพรC  

- ความดันรวม ความดัน

ยCอย ในแก�สผสม  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 
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สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

ของเหลว  

- แรงตึงผิว การกลายเป�น

ไอ ความดันไอ จุดเดือด  

ของแข็ง 

 - ชนิดและสมบัติของ

ของแข็ง (โลหะไอออนิก 

โคเวเลนต@ โมเลกุล)  

- รูปรCาง cubic bcc fcc 

(ไมCคำนวณในผลึก)  

- แผนภูมิวัฏภาค (phase 

diagram) 

7 หัวขLอท่ี 6 สารละลาย  

- คำนวณความเข7มข7น 

(%, M, m, x, ppm) / 

การเจือจาง / การเตรียม

ให7ได7ความเข7มข7นตาม

ต7องการ  

- สมบัติคอลลิเกทีฟ เชCน 

การเพ่ิมข้ึนของจุดเดือด  

และการลดลงของจุด

เยือกแข็ง 

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

8 สอบกลางภาค 1-4    

9  หัวขLอท่ี 7 อุณหพล

ศาสตรZเคมี (เทอรZโมเคมี)  

- ระบบ  

- state function  

- งาน ความร7อน พลังงาน

ภายใน  

- กฏข7อท่ี 1 ของเทอร@โม

ไดนามิกส@  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 
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สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

- แคลอริเมตรี  

- เอทาลป{ (มาตรฐาน กฏ

ของเฮลล@ พลังงานพันธะ)  

- ความจุความร7อน  

10 หัวขLอท่ี 7 อุณหพล

ศาสตรZเคมี (เทอรZโมเคมี)  

- เอนโทรป{  

- กฏข7อท่ี 2 ของเทอร@โม

ไดนามิกส@ 

- ทำนายการเกิดข้ึนของ

ปฏิกิริยาเคมี (Gibb free 

energy)  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

11 หัวขLอท่ี 8 จลนศาสตรZ

เคมี  

- อัตราและป¡จจัยท่ีมีผล

ตCออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี  

- ทฤษฎีการชน 

- กฎอัตรา (rate law) 

(เฉพาะกฎอัตราดิฟเฟอ

เรนเชียล)  

- การหาอันดับปฏิกิริยา

จากการทดลอง  

- คร่ึงชีวิต (ไมCคำนวณ)  

- ข้ันตอนยCอยในการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

12 หัวขLอท่ี 9 สมดุลเคมี 

(1.5 ชม.) 

- สภาวะสมดุล  

- คCา K  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 
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สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

- คCา Q  

- หลักของเลอชาร@เตอริ

เยร@ 

13 หัวขLอท่ี 10 สมดุลกรด-

เบส  

- ทฤษฎีกรด – เบส (3 

นิยาม)  

- การแตกตัว  

- ความแรงของกรด-เบส  

- pH ของกรด เบส ของ

ผสม  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

14 หัวขLอท่ี 10 สมดุลกรด-

เบส (1.5 ชม.) 

- การไทเทรต  

- อินดิเคเตอร@และการ

เลือกใช7อินดิเคเตอร@ 

- ไฮโดรไลซิส (ไมCคำนวณ) 

- บัฟเฟอร@ (ไมCคำนวณ) 

 

หัวขLอท่ี 11 เคมีไฟฟ�า 

(1.5 ชม.) 

- เลขออกซิเดชัน  

- ปฏิกิริยารีดอกซ@ และ

การดุลสมการรีดอกซ@ 

(เน7นวิธีคร่ึงปฏิกิริยา)  

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 

15 หัวขLอท่ี 11 เคมีไฟฟ�า  

- เซลล@กัลวานิก และ

ประโยชน@ (เซลล@แห7ง 

แบตเตอร่ี)  

- เซลล@อิเล็กโทรไลซีส 

1-5 3 บรรยายและยกตัวอยCาง

ประกอบ 

คณะอาจารย@

ผู7สอน 
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สัปดาหZท่ี หัวขLอ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใชL (ถLามี) 

ผูLสอน 

และประโยชน@ (การแยก

ธาตุให7บริสุทธ์ิ การชุบ

เคลือบโลหะ)  

- การกัดกรCอน และการ

ป�องกันการกัดกรCอน 

(Cathodic protection) 

16 สอบปลายภาค 1-4    

  รวม 48   

 

2.  แผนการประเมินตามผลลัพธZการเรียนรูLท่ีคาดหวังของรายวิชา   

 

ผลลัพธZการเรียนรูLท่ี

คาดหวัง 

ของรายวิชา 

(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ

เรียนรูLของผูLเรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาหZท่ี) 

สัดสWวนของการประเมินผล 

CLO1-4 สอบกลางภาค 9 40% 

CLO1-4 สอบปลายภาค 19 40% 

CLO5 ทำแบบทดสอบออนไลน@หลัง

เรียนครบตามท่ีได7รับ

มอบหมาย 

ทุกสัปดาห@ท่ีมีการเรียนการ

สอน 

20% 

 

หมวดท่ี 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ตำราและเอกสารท่ีใชLประกอบการเรียนการสอน 

    1. ตำราและเอกสาร 

1. เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนของคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละตอน 

2. รศ. ดร.ย่ิงพิศ พรพัฒน์กุล, ผศ. ดร.วลัยพร ปฤษณารุญ เอ้ือใจ, ผศ. ดร.สุณิสา จินดาสุวรรณ,  

ดร.ชนัต บำรุงวงศ์ดี, เคมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์, ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ, 2558 

3. ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เล่ม 1,2 พิมพ์คร้ังท่ี 11, บ.อักษรเจริญทัศน์ จํากัด, กรุงเทพฯ, 2541 
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4. นภดล ไชยคำ, พีรวรรณ พันธุมนาวิน และ ลัดดา ผดุงทรัพย์ เคมี1,2 พิมพ์คร้ังท่ี1, แมคกรอฮิล, 

กรุงเทพฯ, 2546 

5. Raymond Chang, Chemistry, 10th ed., McGraw-Hill, New York, 2010 

6. Steven S. Zumdahl and Susan A. Zumdahl, Chemistry, 8th ed., Brooks/Cole, 

California, 2010 

2. เอกสารและขOอมูลสำคัญ 

1. เว็ปไซตJที่เผยแพรQการเรียนการสอนวิชาเคมีระดับอุดมศึกษาทั้งไทยและเทศ นักศึกษาสามารถ เรียนรู̀

ไดม̀ากขึ ้น อาจารยJสามารถศึกษาและปรับปรุงเอาสิ ่งที ่เหมาะสมกับการสอนนักศึกษาไทยมาใช`

พัฒนาการสอนไดดี̀ข้ึน 

3. เอกสารและขOอมูลแนะนำ 

1. หนังสือเคมีท่ัวไปและเคมีประยุกตJ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ข̀อมูลอิเล็กทรอนิกสJ และ เว็ปไซตJท่ีมีการอธิบาย  

 

หมวดท่ี 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธZการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

þ แบบประเมินรายวิชา 

o การสนทนากลุCมระหวCางผู7สอนและผู7เรียน 

o การสะท7อนคิด จากพฤติกรรมของผู7เรียน 

þ ข7อเสนอแนะผCานชCองทางออนไลน@ ท่ีอาจารย@ผู7สอนได7จัดทำเป�นชCองทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธZการประเมินการจัดการเรียนรูL 

þ แบบประเมินผู7สอน 

þ ผลการสอบ 

o การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ@การเรียนรู7 

o การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข7อสอบ 

o การสังเกตการณ@สอนของผู7รCวมทีมการสอน 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรูL 

o สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

o การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

þ ผู7สอนมีการรCวมประชุมวางแผนหาแนวทางหรือพัฒนารายวิชา 

 

 



                                 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร/บัณฑิต    ภาควิชา/สาขาวิชา ME, AE, PE, IE, ChE, IEE, InSE 
ระดับปริญญาตรี                              คณะ/วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร/ 
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4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธZการเรียนรูLของรายวิชาของนักศึกษา 

o มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ@การเรียนรู7ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข7อสอบรายงาน วิธีการให7คะแนนสอบ และการให7คะแนนพฤติกรรม 

o การทวนสอบการให7คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ 

o การทวนสอบการให7คะแนนจากการสุCมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย@ หรือผู7ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

ท่ีไมCใชCอาจารย@ประจำหลักสูตร 

þ แตCงต้ังคณะกรรมการวิชาการระดับภาควิชาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของข7อสอบและประเมินผลการ

เรียนรู7ของนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

o ปรับปรุงรายวิชาในแตCละป{ ตามข7อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข7อ 4 

o ปรับปรุงรายวิชาในแตCละป{ ตามผลการประเมินผู7สอนโดยนักศึกษา 

þ มีการรCวมประชุมหารือในกลุCมผู7สอนเพื่อประเมิน วิเคราะห@ และปรับปรุงกลยุทธ@วิธีการเรียน การสอนที่ทัน

กับยุคสมัยและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    ภาควิชา/สาขาวิชา  EE  BME  MIEE  MHE  LE  MATE  CE  CEE  TEE  MtET  PnET  PnET  CvET  RAET 
ระดับปริญญา  ตรี         คณะ/วิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายวิชา 040113002 ปฏิบติัการเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory For Engineer) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา วทิยาศาสตรประยกุต/เคมีอุตสาหกรรม 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 

 040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory For Engineer) 

2.  จํานวนหนวยกิต     

1 หนวยกิต (0-3-1)  

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สุณิสา จินดาสุวรรณ/ผศ.ดร.สุนันทา ชวยประคอง/อ.ดร.ปยรตัน ตรีกิตติวงศ 

อาจารยผูสอน  

 

ตอนเรยีน ผูสอน นักศึกษา  

1 ผศ.ดร.สริญญา ชวพันธ 

อ.ธารา มานะงาน 

อ.ดร.ปยรัตน ตรีกิตติวงศ 

อ.ดร.คงอภิสิทธิ ์ทองพูนสมจิต 

 EE-1R RB 

2 อ.ดร.จารุวรรณ ตาฬวัฒน 

ผศ.ดร.สุนันทา ชวยประคอง 

EE-1R RC 

3 อ.ธารา มานะงาน 

อ.ดร.ปยรัตน ตรีกิตติวงศ 

ผศ.ดร.วรนุช สมสงกุล 

อ.ดร.เสาวภา ถ้าํสิงห นิยมไทย 

อ.ดร.เทวารักษ ปานกลาง 

BME-1R 

MIEE-1R 

RA, RB, RC 

 

4 ผศ.ดร.สริญญา ชวพันธ 

ผศ.ดร.สุทธินันท พงษธรรมรักษ 

ผศ.ดร.สุนันทา ชวยประคอง 

อ.ดร.อวัช วิเศษสัย 

MHE-1R 

LE-1DEA 

RA, RB, RC 

 



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    ภาควิชา/สาขาวิชา  EE  BME  MIEE  MHE  LE  MATE  CE  CEE  TEE  MtET  PnET  PnET  CvET  RAET 
ระดับปริญญา  ตรี         คณะ/วิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ตอนเรยีน ผูสอน นักศึกษา  

5 รศ.ดร.โกวิทย ปยมังคะลา 

ผศ.ดร.ชนตั บํารุงวงศด ี

อ.ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม 

LE-1D DA, DB 

6 ผศ.ดร.สริญญา ชวพันธ 

ผศ.ดร.ธนาวดี เดชะคุปต 

ผศ.ดร.วรนุช สมสงกุล 

อ.ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม 

MATE-1DEA DEA 

7 ผศ.ดร.สุทธินันท พงษธรรมรักษ 

ผศ.ดร.สุณิสา จนิดาสุวรรณ 

อ.ดร.อวัช วิเศษสัย 

CE-1R RA, RB, RC 

8 อ.ดร.ชัชลิฎา บญุพะเนียด 

อ.ดร.ปยรัตน ตรีกิตติวงศ 

CE-1D DA, DB 

9 ผศ.ดร.สุนันทา ชวยประคอง 

ผศ.ดร.สุณิสา จนิดาสุวรรณ 

ผศ.ดร.ธนาวดี เดชะคุปต 

CEE-1R RA, RB 

10 ผศ.ดร.สุทธินันท พงษธรรมรักษ 

ผศ.ดร.ธนาวดี เดชะคุปต 

อ.ดร.คงอภิสิทธิ ์ทองพูนสมจิต 

TEE-1R      RA, RB, RC 

11 รศ.ดร.ณัฐจนันท จงกล 

ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

MtET-R11  

 

RA 

12 ผศ.ดร.ปานทิพย บุญสง 

ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

MtET-R12 RB 

13 ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

อ.วัลภา เนตรดวงตา 

นศ.สวนเกิน วทอ. RA, DA 

14 ผศ.ดร.ปานทิพย บุญสง 

รศ.ดร.ณัฐจนันท จงกล 

PnET(PE)-R11    DE-RB 

15 ผศ.ดร.ธิรดา รอดเสียงลั้ง 

ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร 

PnET(CT)-R11S DE-DD 

16 รศ.ดร.ณัฐจนันท จงกล 

ผศ.ดร.สุรพิชญ ทับเที่ยง 

CvET-R11 RA 

   



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    ภาควิชา/สาขาวิชา  EE  BME  MIEE  MHE  LE  MATE  CE  CEE  TEE  MtET  PnET  PnET  CvET  RAET 
ระดับปริญญา  ตรี         คณะ/วิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ตอนเรยีน ผูสอน นักศึกษา  

17 รศ.ดร.ณัฐจนันท จงกล 

ผศ.ดร.ปานทิพย บุญสง 

RAET-R11 RA 

18 ผศ.ดร.ปานทิพย บุญสง 

ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร 

PnET(PE)-R12 DE-RC 

19 ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร 

ผศ.ดร.สุรพิชญ ทับเที่ยง 

CvET-R12 RB 

20 รศ.ดร.ณัฐจนันท จงกล 

ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

CvET-R13S DA 

21 ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร 

ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

PnET(PE)-R13S 

 

DE-DB 

22 ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร 

ผศ.ดร.ธิรดา รอดเสียงลั้ง 

MtET-R13S DA 

23 ผศ.ดร.ปานทิพย บุญสง 

อ.วัลภา เนตรดวงตา 

RAET-R12S DA 

 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคการศึกษา 2 ของชั้นปที่ 1 

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer) หรือเรียนรวม 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถามี) 

 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer) 

8.  สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตรประยกุต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     

9.  ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสวนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกอน 

เชน ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบงเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  

  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ

จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 



                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    ภาควิชา/สาขาวิชา  EE  BME  MIEE  MHE  LE  MATE  CE  CEE  TEE  MtET  PnET  PnET  CvET  RAET 
ระดับปริญญา  ตรี         คณะ/วิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

10. วันทีจ่ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 1 กรกฎาคม 2564 

 

หมวดที่ 2  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040113001 เคมี

สําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer) 

 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

ฝกปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

0 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง 

(3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 15 ชั่วโมง 

(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  

การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 

 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีจ่ะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 

1. คณาจารยประจําวิชาแจง เวลา/สถานที/่ขอมูลติดตอ สําหรับการใหคําปรกึษาในชั้นเรยีน 

2. นกัศึกษาตองนัดหมายลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ 

3. อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล/กลุม ตามความตองการและความเหมาะสม 3 ชั่วโมงตอ

สัปดาห 

 

4. ผลลพัธการเรียนรูของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs): นักศึกษาสามารถ 

     CLO 1. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา 

CLO 2. มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมอืพืน้ฐานทางดานวทิยาศาสตรในการชั่ง ตวง วดั สามารถ

บันทึกผลการทดลองไดอยางถกูตองตามหลักเลขนัยสําคัญ และประยุกตใชทกัษะการใชเครือ่งมือพื้นฐานทางดาน

วิทยาศาสตรในการทําปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer) 
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CLO 3. มีทกัษะในการทําทดลองและการสังเกตผลการทดลองที่เกดิขึ้น มกีระบวนการคิดและตีความผล

การทดลองอยางเปนระบบ สามารถวเิคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับการทดลอง และรวมคิด

วิเคราะหวิจารณผลการทดลอง และเสนอแนะแนวทางแกปญหารวมกันในชั้นเรียน 

CLO 4. มีความสัมพันธที่ดรีะหวางเพือ่นรวมชัน้เรียนดวยกัน โดยฝกการทํางานเปนกลุม 

CLO 5. สามารถคิดคํานวณเชงิตัวเลขใหมีความถูกตองตามหลักเลขนัยสาคัญ มีทักษะในการเขยีนบันทกึ

ผลการทดลองอยางเปนระบบและระเบียบ มีทกัษะในการนําเสนอผลการทดลองอยางเปนขัน้เปนตอน และมี

ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

CLO 6. สามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีกบัความรูจากการทําปฏิบัตกิารได 

 

5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวงัของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลพัธการเรียนรูของรายวชิา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
 

ตารางที่ 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค มจพ. และ CLOs 
  

คุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของ
บัณฑิต 

ที่พงึประสงค มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 CLO 6 

1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ 
และมีทักษะดานความคิดสรางสรรค 
(Professional and Thinking 
Skills) 

  
 

 
 

  
 

 
 

2. ซือ่สัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทําประโยชนเพื่อสังคมและ
เปนที่พึ่งทางวชิาการ 
(Social Responsibility) 

 
 

   
 

  

3. มีฐานคิดและความเปน
ผูประกอบการดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี(Innovative and 
Technopreneur Mindset) 

  
 

 
 

  
 

 

4. สามารถแขงขันไดในระดับชาติ
และนานาชาติ 
(Global Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ที่

สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ขอ 4 

 

ผลลพัธการเรียนรูที่ 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู

ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลพัธการเรียนร ู 

ตาม CLOs 

CLO 1 การทดสอบยอยกอนที่นกัศึกษาจะเริ่มทํา

ปฏิบัติการ ใหนกัศึกษาเซ็นตชื่อกอนเขาทํา

ปฏิบัติการ หากนักศึกษามาสายเกินกวาเวลาที่

กําหนดจะถือวาขาดการทําปฏิบตัิการในครัง้นั้น

ทันที หากนักศึกษาเขาทําปฏิบัตกิารไมถึง 80% 

จะไดรับผลการเรยีน FA และไมมีสิทธิ์ในการเขา

สอบปลายภาค 

ประเมินการเขาเรียนของนกัศึกษาตองไมนอย

กวา 80% 

การทดสอบยอยกอนการทําปฏิบตัิการ 

  และสงบันทึกผลการทดลองทุกปฏิบัติการ      

หลังการทําปฏิบตัิการ 

CLO 2 นักศึกษาลงมือทาํปฏิบัติการดวยตนเอง และพรอม

บันทึกผลลงในรายงาน 

ประเมินจากผลการทดลองที่บันทกึในรายงาน 

การสอบปลายภาค 

CLO 3 ผูสอนเดินสํารวจนักศึกษาแตละกลุมในระหวางการ

ทําปฏิบัติการ พรอมตอบคําถาม/ใหคําแนะนาที่

ถูกตองกับนักศึกษาในระหวางที่ทาํปฏิบัติการ 

ประเมินจากผลการปฏิบัติของนักศึกษาใน

ระหวางที่ทําการทดลอง 

CLO 4 ผูสอนแนะแนวทางการแบงการทําการทดลองในแต

ละปฏิบัติการเปนสวนยอย ๆ  ที่นกัศึกษาสามารถ

แบงงานกันทําได 

ประเมินจากผลการทดลองทีถู่กบันทึกไวใน

รายงาน 

CLO 5 นักศึกษาบันทึกผลการทดลองและตอบคําถามทาย

การทดลองตามแบบเรียนปฏิบัตกิาร 

ผูสอนตรวจทานรายงานผลการทดลองของนักศึกษา

เปนรายกลุม 

ผูสอนถามคําถามเชิงวิเคราะหกบันักศึกษาใน

ระหวางการตรวจประเมินผลการทดลอง  

การประเมนิจากผลการทดลองทีถ่กูบันทกึไว

ในรายงาน 

การประเมนิผลจากการอภิปรายผลการ

ทดลองและการตอบคําถามของนักศึกษา 

การประเมินผลจากการดูส่ือการสอนและ

การตอบคําถามกอนการทําการทดลอง  

CLO 6 จัดใหมกีารทดสอบยอยกอนการทาํการทดลองและ

สอบปลายภาค 

การทดสอบยอยกอนการทําปฏิบตัิการ 

การสอบปลายภาค 
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หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน   

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช (ถามี) 

1 แนะนําการเรยีนวิชาปฏิบัติการเคมี

สําหรับวิศวกร  

1 3 การบรรยายโดยใชส่ือการสอนและ

เอกสารประกอบ/ถาม-ตอบ 

ระบบการเรียนรูออนไลน MOOC 

2 แนะนําเครื่องมอือุปกรณ                

ความปลอดภัย  

1, 2 

 

3 

 

สาธิตการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ  

ระบบการเรียนรูออนไลน MOOC 

3 ดู  VDO  ตอบคําถาม (Interactive)  

และทําแบบทดสอบ (Quiz) ของการ

ทดลองเรื่องการวัดทางวทิยาศาสตร

และเรื่องการหารอยละของ

องคประกอบ 

1, 2 

 

3 ศึกษาการทําการทดลองตามคูมือ

ปฏิบัติการเคมี ระบบการเรียนรู

ออนไลน MOOC 

4 ดู  VDO  ตอบคําถาม (Interactive)  

และทําแบบทดสอบ (Quiz) ของการ

ทดลองเรื่องเทคนิคการไทเทรตและ

เรื่องการหาความกระดางของน้าํ 

1, 2 

 

3 ศึกษาการทําการทดลองตามคูมือ

ปฏิบัติการเคมี ระบบการเรียนรู

ออนไลน MOOC 

5 การวดัทางวิทยาศาสตรและ 

การหารอยละขององคประกอบ         

(กลุม A) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

 

6 การวดัทางวิทยาศาสตรและ 

การหารอยละขององคประกอบ 

(กลุม B) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

 

7 เทคนิคการไทเทรตและ 

การหาความกระดางของน้ํา 

(กลุม A) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

 

8 เทคนิคการไทเทรตและ 

การหาความกระดางของน้ํา 

(กลุม B) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

 

9 สอบกลางภาค    
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช (ถามี) 

10 สมดุลเคมี และความรอนของ   

ปฏิกิริยาเคมี (กลุม A) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

 

11 สมดุลเคมี และความรอนของ 

ปฏิกิริยาเคมี (กลุม B) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

12 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดกัชัน และ

เซลลไฟฟาเคมี และการวิเคราะห 

เชิงคุณภาพของไอออนบางชนดิ  

(กลุม A) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

13 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดกัชัน และ

เซลลไฟฟาเคมี และการวิเคราะห 

เชิงคุณภาพของไอออนบางชนดิ  

(กลุม B) 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

14 ทบทวนและจัดทําปฏิบัติการทีท่ําไม

ครบเนื่องจากวนัหยุดหรอืกจิกรรม 

1, 2, 3, 4, 5 3 ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการเคม ี

 

15 นักศึกษาทบทวนเนื้อหา 1, 2 3 ทบทวนการทดลองตามคูมือ

ปฏิบัติการเคมี ระบบการเรียนรู

ออนไลน MOOC 

16 ฟงขอสรุป ตรวจสอบคะแนนทดสอบ

ยอยและรายงาน 

1 3  

17 สอบปลายภาค 6   

  รวม 45  

 

 

2.  แผนการประเมินตามผลลัพธการเรียนรูทีค่าดหวังของรายวิชา  

ผลลพัธการเรียนรูที่

คาดหวัง 

ของรายวชิา 

(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการประเมินผล 

1, 6 

 

การดวูีดีโอ การทดสอบยอย

กอนและหลังทาํปฏิบัติการ 

2-16 

 

30 
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ผลลพัธการเรียนรูที่

คาดหวัง 

ของรายวชิา 

(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการประเมินผล 

2, 3, 4, 5 รายงาน 5-13 30 

6 สอบปลายภาค 17 40 

 

หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ตําราและเอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ปฏิบัติการเคมปีระยุกต (ฉบับปรับปรงุป 2563) ภาควิชาเคมอีุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยกุต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

IC ปฏิบัติการเคมีบริการ 

https://www.youtube.com/watch?v=7JO4dYzP5nc&list=PLlFs4yJuuPgLX3wR8-N9w7HcQ--sf-IuS 

 

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 แบบประเมินรายวิชา 

 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 

 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

 อื่นๆ ................................ 

2. กลยทุธการประเมินการจัดการเรียนรู 

 แบบประเมินผูสอน 

 ผลการสอบ 

 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 

 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 อื่นๆ ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 อื่นๆ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน   

https://www.youtube.com/watch?v=7JO4dYzP5nc&list=PLlFs4yJuuPgLX3wR8-N9w7HcQ--sf-IuS


                                 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    ภาควิชา/สาขาวิชา  EE  BME  MIEE  MHE  LE  MATE  CE  CEE  TEE  MtET  PnET  PnET  CvET  RAET 
ระดับปริญญา  ตรี         คณะ/วิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศึกษา 

 มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิผลลัพธการเรยีนรูของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจําภาควชิาและคณะ 

 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวฒุิอื่น ๆ  

ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

 อื่นๆ ................................ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามขอ 4 

     ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 

 อื่นๆ ประชุมรายเทอม เพื่อประมวลรายวิชาตามผลการเรียนการสอนและการประเมิน 
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030103101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics) 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1 รหัส /ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา  030103101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0-6) /หมวดวิชาบังคับ  

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา /ผูสอน/กลุมเรียน  ศ.ดร.สุทธิศักด์ิ พงศธนาพาณิช/Section 01-03 

4 ภาคการศึกษา /ปการศึกษา  1/2565 

5 รายวิชาท่ีเรียนกอน (Pre-requisite)/ท่ีเรียนพรอม

กัน (Co-requisite) 040313005 ฟสิกส 1 

6 สถานท่ีเรียน อาคาร 63 หอง 406 

2. สวนประกอบของรายวิชา 

1 คําอธิบายรายวิชา  ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาคและ 

วัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

2 จํานวนชั่วโมงท่ีใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสรมิ/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90) 

3 จํานวนชั่วโมงท่ีอาจารยจะใหคําปรึกษาเปน

รายบุคคล (ชม./สัปดาห) 

เฉพาะนศ.ท่ีตองการ 1 ชม./สัปดาห 

3. การพัฒนาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของนักศึกษา 

เม่ือนักศึกษาเรียนวิชาน้ีแลวจะสามารถ (Course learning outcome: CLO) ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

CLO 1  สามารถเขาใจความหมายของโจทยพ้ืนฐานดานวิศวกรรม  

และสามารถเขียนแผนผังวัตถุอิสระ (free-body diagram) ได       

CLO 2 มีความเขาใจกฎของนิวตัน       

CLO 3  มีความเขาใจเรื่องแรงและโมเมนต       

CLO 4  มีความเขาใจเรื่องการเคล่ือนท่ีของอนุภาคและวัตถุ       

CLO 5  สามารถประยุกตองคความรูดานคณิตศาสตรและฟสิกส 

ในการแกโจทยพ้ืนฐานดานวิศวกรรม       

 

สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  (Expected Learning Outcome: ELO) ดังน้ี  

ELO1(S)  สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทํางาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง 

ELO2(S)  รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพ่ือนํามาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง  

ELO3(S)  ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพ่ือ              

นํามาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต  

ELO4(G)  มีประสบการณในการทํางาน การส่ือสาร การนําเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพ่ือการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม            

ในประเทศไทย 

ELO5(G)  ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเน่ือง วางแผนและดําเนินการเรียนรู            

ตลอดชีวิต
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4. แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด ชม กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช CLO กิจกรรมการประเมิน 

1 เบ้ืองตนเกี่ยวกับกลศาสตรวิศวกรรม 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2 ถาม-ตอบในชั้นเรียน 

2 แรงและดุลภาพของอนุภาค 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/3/5 การบาน/สอบกลางภาค 

3 แรงลัพธของระบบแรง 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/3/5 การบาน/สอบกลางภาค 

4 ดุลยภาพของวัตถุแข็งเกร็ง 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/3/5 การบาน/สอบกลางภาค 

5 ดุลยภาพของวัตถุแข็งเกร็ง (ตอเน่ือง) 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/3/5 การบาน/สอบกลางภาค 

6 จุดศูนยถวง เซนทรอย และสถิตยศาสตรของของไหล 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/3/5 การบาน/สอบกลางภาค 

7 จุดศูนยถวง เซนทรอย และสถิตยศาสตรของของไหล (ตอเน่ือง) 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/3/5 การบาน/สอบกลางภาค 

8 การวิเคราะหโครงสราง 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/3/5 การบาน 

9 สอบกลางภาค  2       

10 จลศาสตรของอนุภาค 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 
11 จลศาสตรของอนุภาค (ตอเน่ือง) 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 
12 จลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 
13 จลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (ตอเน่ือง) 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 
14 กฎการเคล่ือนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 

15 กฎการเคล่ือนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน (ตอเน่ือง) 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 

16 งานและพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน/สอบปลายภาค 

17 การดลและโมเมนตัม 3 บรรยาย อภิปราย และเอกสารคําสอน 1/2/4/5 การบาน 

18 สอบปลายภาค 3      

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/การบาน (40/40/20) 
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีกําหนด 

- สุทธิศักด์ิ พงศธนาพาณิช, เอกสารคําสอนวิชากลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics: 030103101), ปรับปรุงครั้งท่ี 4 (แกไข 14 

กรกฎาคม 2560), ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ, กรุงเทพฯ, 2560 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

- Beer F.P., Johnston E.R., Mazurek D, Eisenberg E.R. Vector Mechanics for Engineers: Statics, 9th Edition in SI units, 

McGraw-Hill, New York, 2010. 

- Beer F.P., Johnston E.R., Clausen W.E. Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, 8th Edition in SI units, McGraw-Hill,  

New York, 2007. 

- Hibbeler R.C. Engineering Mechanics: Statics, 11st Edition in SI units, Pearson Education South Asia, Singapore, 2007. 

- Hibbeler R.C. Engineering Mechanics: Dynamics, 10th Edition in SI units, Pearson Education South Asia, Singapore, 2004. 

- Meriam J.L, Kraige L.G. Engineering Mechanics: Volume 1 Mechanics, 5th Edition in SI units, John Wiley & Sons, India, 

2004. 

3 เอกสารและขอมูลแนะนํา 

          หนังสือท่ีมีความสอดคลองกับกลศาสตรวิศวกรรม  

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 

- การรับฟงเสียงสะทอนคิดจากผูเรียน 

- นํารายงานมาใชในการประเมิน 

- นําผลการบานมาใชในการประเมิน 

- นําผลการสอบกลางภาค และปลายภาคมาใชในการประเมิน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การบาน 

- รายงาน 

- ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงเอกสารคําสอน 

- ปรับปรุงการบาน 

- นําแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา  

- ดูจากคาเฉล่ียและจํานวนนักศึกษาท่ีไดเกรดในแตละระดับ โดยเปรียบเทียบจากปท่ีผาน ๆ มา 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

- นําแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

3 (2-2-5) /หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

2 หลักสูตร วศ.บ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผศ.ดร.กัลยา อุบลทิพย, ผศ.ดร.วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย, ผศ.ดร.พัตรพิมล

สุวรรณกาญจน, ผศ.ดร.อภิชิต มณีงาม, อ.ทศพร อัศวรังษี, อ.นิตยา ศิริวัน

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-

6 สถานที่เรียน อาคาร 62 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเขียนแบบเครื่องกล

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต หลักการ

เขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การ

บอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่

และภาพชวย การสเกตแบบดวยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใช

คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (30/0/30/75)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 สามารถอธิบายมาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรมและหลักการเขียนแบบภาพฉาย

และแบบภาพสามมิติ
✔

CLO 2 สามารถอานแบบ เขียนแบบและกำหนดขนาดภาพฉายสองมิติและแบบภาพสามมิติ ✔

CLO 3 สามารถอานแบบและเขียนแบบภาพตัด สลักเกลียวและนัต ✔

CLO 4 สามารถอานแบบและเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย ✔

CLO 5 สามารถเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ✔

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1(G) มีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร

ELO2(S) ประยุกตใชความรูเพื่อการวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศไดอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม

ELO3(S) ประยุกตใชความรูเพื่อปฏิบัติงานจริงได โดยสามารถติดตั้งและควบคุมการติดตั้งและการทำงานระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศใหอยูใน

สภาวะที่เหมาะสมและสอดคลองกับการออกแบบ

ELO4(G) มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน ผานสหกิจศึกษาและโครงงานปริญญานิพนธ

ELO5(G) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการเปนวิศวกร มีความใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการทำความเย็นและการปรับอากาศอยางตอเนื่อง

เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

1
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1 ใบงานฝกปฏิบัติ

2 หลักการเขียนภาพฉาย การเขียนแบบภาพฉายระบบมุมที่ 1 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/2 ใบงานฝกปฏิบัติ

3 การเขียนแบบภาพฉายระบบมุมที่ 3 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/2 ใบงานฝกปฏิบัติ

4 การบอกขนาด 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/2 ใบงานฝกปฏิบัติ

5 การเขียนแบบรูปทรงพื้นฐาน ทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/2 ใบงานฝกปฏิบัติ

6 การเขียนแบบรูปทรงพื้นฐานพีระมิด ทรงกรวย ทรงกลม 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/2 ใบงานฝกปฏิบัติ

7 แบบภาพสามมิติ 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/2 ใบงานฝกปฏิบัติ

8 การทดสอบยอย 1/2

9 การเขียนภาพตัด 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/3 ใบงานฝกปฏิบัติ

10 การเขียนสลักเกลียวและนัต 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/3 ใบงานฝกปฏิบัติ

11 การบอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/3 ใบงานฝกปฏิบัติ

12 การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/4 ใบงานฝกปฏิบัติ

13 การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/5 ใบงานฝกปฏิบัติ

14 การเขียนแบบเรขาคณิต การใชคอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/5 ใบงานฝกปฏิบัติ

15 การใชคอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ 4 บรรยาย และฝกปฏิบัติ 1/5 ใบงานฝกปฏิบัติ

16 สอบปลายภาค    

สัดสวนในการประเมิน     ทดสอบยอย/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย/การเขาชั้นเรียน (10/40/40/10)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม

- หนังสือตารางงานโลหะ

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีเขียนแบบทั่วไป : ทางเครื่องกล   มอก. 210 – 2520

2. บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล. ตารางคูมืองานโลหะ. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพ : สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ,2558.

3. สุชาติ ศิริสุขไพบูลยและคณะ   เขียนแบบเครื่องกล 002.   กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2525.

4. Boundy.A.W.  Engineering  drawing. McGraw-Hill Book  Company, Australia, 1990.

5. Hans Hoischen. Praxis des Technischen Zeichnens Metall, Cornelsen Verlag,Berlin Germany, 2000.

6. Lernel, Rund, Wetzler. Metalltechnik  Fachstufe  Fachzeichnen. Westermann Schulbuchverlag  GmbH,1986.

7. Technical  Drawing  Metalwork 1. Fachbuchverlag, Ingolstadt  Germanny,1981.

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับการเขียนแบบวิศวกรรม งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบปลายภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ updated: 20 มิถุนายน 2565

030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี (Automotive Engineering and Technology)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213100 วิศวกรรมยานยนตและเทคโนโลยี (Automotive Engineering and

Technology) 3(3-0-6) /หมวดวิชาชีพเฉพาะทางบังคับ

2 หลักสูตร วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต) (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน วาที่รอยตรี ดร. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

ผศ. ดร. ชาติชาย ชุมจันทร

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-

6 สถานที่เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร คำศัพทและหนวยวัด เครื่องตนกำลังประเภทตาง ๆ เชื้อเพลิงทางเลือก

พื้นฐานของเชื้อเพลิงและการเผาไหม เครื่องจักรกลตนกำลัง ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบ

หลอลื่น และระบบหลอเย็น ตัวถังและโครงสรางยานยนต ระบบสงกำลัง ลอและยาง ระบบ

รองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก  ระบบไฟฟา อุปกรณดานความปลอดภัย ความสะดวก

สบาย และระบบสนับสนุน การบำรุงรักษายานยนตเบื้องตน การทดสอบสมรรถนะ

เครื่องยนตและยานยนตระบบปองกันอัคคีภัยในยานยนต

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6

CLO 1 อธิบายสวนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องยนตและระบบตางๆของยานยนต

ไดถูกตอง

/  /      

CLO 2 อธิบายแนวทางการประยุกตใชพลังงานทางเลือกกับยานยนตประเภทตางๆไดถูกตอง /  /    

CLO 3 บอกแนวทางการทดสอบสมรรถนะ การบำรุงรักษา เครื่องยนตและรถยนต ไดถูก

ตอง

   /  /      

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมา

ใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ElO5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน ยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรู

ตลอดชีวิต

1
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
ภาพรวมของวิศวกรรมยานยนตและเทคโนโนโลยี

ประวัติศาสตรยานยนต คำศัพทและหนวยวัด
3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

2 เครื่องตนกำลังประเภทตางๆ เครื่องจักรกลตนกำลัง 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

3 เชื้อเพลิงทางเลือก 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2 สอบกลางภาค

4 พื้นฐานของเชื้อเพลิงและการเผาไหม 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

5 ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

6 ระบบรองรับ ลอและยาง 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

7 ระบบสงกำลัง 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

8 สอบกลางภาค        

9 ระบบบังคับเลี้ยว 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบปลายภาค

10 ระบบตัวถังและโครงสราง ระบบไฟฟา 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบปลายภาค

11 ระบบเบรก อุปกรณดานความปลอดภัย 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบปลายภาค

12
อุปกรณดานความสะดวกสบาย และสนับสนุน

3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบปลายภาค

13 การบำรุงรักษายานยนตเบื้องตน 3 บรรยาย ถามตอบ 1/3 สอบปลายภาค

14 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตและรถยนต 3 บรรยาย ถามตอบ 1/3 สอบปลายภาค

15 ระบบปองกันอัคคีภัย 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบปลายภาค

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย/จิตพิสัย (30/40/20/10)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- Automotive Engineering Fundamentals, Richard Stone and Jeffrey K. Ball, 1st edition, SAE, 2004

- Automotive Technology: A Systems Approach, 7th Edition, Jack Erjavec & Rob Thompson, 2018

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- Automotive Technology, James D. Halderman, 3rd edition, Prentice Hall, 2009

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของกับ Automotive Engineering and Technology

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

4
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030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร

(Fluid Mechanics and Aerodynamics)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร

(Fluid Mechanics and Aerodynamics)/

วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม/3(3-0-6)

2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน วาที่รอยตรี ดร. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล / All Sec.

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

040313005 ฟสิกส 1 (Physics I)

6 สถานที่เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ

แบรนูลลีย การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลภายนอกและทฤษฎีชั้นชิดผิว  แรง

ตาน แรงยก อากาศพลศาสตรสำหรับยานยนต อุโมงคลมและการทดสอบทางอากาศ

พลศาสตร

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 อธิบายสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การอนุรักษมวล การไหลประเภทตางๆ โมเมน

ตัมและพลังงาน ทฤษฎีชั้นชิดผิว การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง ไดถูกตอง

/      

CLO 2 ประยุกตใชหลักการของของไหลสถิต สมการอนุรักษมวล โมเมนตันและพลังงาน สมการ

สมการเบอรนูลลี การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง เพื่อคำนวณและแกปญหาทาง

วิศวกรรมไดถูกตอง

   /  

CLO 3 อธิบายนิยามของแรงตาน แรงยก อากาศพลศาสตรสำหรับยานยนต อุโมงคลม และการ

ทดสอบทางอากาศพลศาสตรไดถูกตอง

/  /  

CLO 4 ประยุกตใชหลักการของความคลายคลึง แรงยก แรงตาน เพื่อคำนวณและแกปญหาทาง

อากาศพลศาสตร และออกแบบการทดสอบทางอากาศพลศาสตรไดถูกตอง

 / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

1
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ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
ภาพรวมของกลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร

3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

2 สมบัติของของไหล 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

3 ของไหลสถิต 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

4 สมการอนุรักษมวล 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

5 โมเมนตัมและพลังงาน 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

6 นิยามและความหมายของสมการแบรนูลลี่ 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

7 การประยุกตใชสมการแบรนูลลี่ 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2

8 สอบกลางภาค        

9 การไหลภายนอกและทฤษฎีชั้นชิดผิว 3
บรรยาย ถามตอบ

1/2

10 การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง 3
บรรยาย ถามตอบ

1/2

11 แรงตาน 3
บรรยาย ถามตอบ

3/4

12
แรงยก

3
บรรยาย ถามตอบ

3/4

13 อุโมงคลมและการทดสอบทางอากาศพลศาสตร 3 บรรยาย ถามตอบ 3/4

14
ประวัติศาสตรของอากาศพลศาสตรสำหรับยานยนต

แนวทางการพัฒนาอากาศพลศาสตรสำหรับยานยนต
3 บรรยาย ถามตอบ 3/4

15
ผลกระทบตอแรงตาน แรงยก และอากาศพลศาสตรสำหรับยาน

ยนตเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ
3 บรรยาย ถามตอบ 3/4

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    
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สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย/จิตพิสัย (30/40/20/10)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- Introduction to Fluid Mechanics, William S. Janna, 4th edition, CRC Press, 2010

- Aerodynamics of Road Vehicles, W-H. Hucho, 4th edition, SAE, 1998

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับกลศาสตรของไหล และอากาศพลศาสตรยานยนต

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

5
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030213139 กลศาสตรเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213139 กลศาสตรเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 3(3-0-6) /หมวด

วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม

2 หลักสูตร วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต) (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผศ. ดร. ชาติชาย ชุมจันทร

วาที่รอยตรี ดร. ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030103101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)

6 สถานที่เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ระบบสัญลักษณสำหรับการวิเคราะหทางกล แผนภูมิจลนศาสตร ระดับความเสรี กลไกตอโยง

การวิเคราะหเชิงกราฟก การวิเคราะหเวกเตอร ลูกเบี้ยว เฟองและขบวนเฟอง ชิ้นตอโยงที่ยืด

หดได พลศาสตรของเครื่องจักรกล จนลศาสตรของเครื่องจักรกล จลนพลศาสตรของ

เครื่องจักรกล การนำการวิเคราะหแรงไปประยุกตใช การสมดุลของเครื่องจักรกล การใช

คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรม

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6

CLO 1 บอกสัญลักษณสำหรับการวิเคราะหทางกล แผนภูมิจลนศาสตร ไดถูกตอง /

CLO 2 คำนวณและวิเคราะห ระดับความเสรี เวกเตอร ตำแหนง ความเร็ว ความเรง แรงที่

กระทำกับชิ้นสวนหรือกลไกตางๆ การสมดุลของเครื่องจักรโดยใชวิธีการตางๆเพื่อ

แกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางถูกตอง

/ /  /      

CLO 3 เลือกใชชิ้นสวนของเครื่องจักรกลไดอยางถูกตองเหมาะสม / /  /    

CLO 4 ประยุกตใชทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อออกแบบกลไกและเครื่องจักรกลโดยใชคอมพิวเตอร

ชวยในการวิเคราะหเพื่อนำมาใชแกปญหาทางวิศวกรรมไดถูกตอง

   /  /      

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร MAET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใชใน

การออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ElO5  ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน   ยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอด

ชีวิต

1
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
ภาพรวมเครื่องจักรกลและระบบสัญลักษณสำหรับการวิเคราะห

ทางกล
3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

2 แผนภูมิจลศาสตรและระดับความเสรี 3 บรรยาย ถามตอบ 1/2 สอบกลางภาค

3 การวิเคราะหเวกเตอร 3 บรรยาย ถามตอบ 2 สอบกลางภาค

4

กลไกตอโยงแบบตางๆและการวิเคราะหตำแหนงโดยใชวิธีแบบ

กราฟฟก การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหตำแหนง

แบบกราฟฟก

3 บรรยาย ถามตอบ 2/3/4

สอบกลางภาค

5 การวิเคราะหตำแหนงโดยใชวิธีแบบคำนวณ 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3 สอบกลางภาค

6 การวิเคราะหความเร็วโดยใชวิธีแบบกราฟฟก 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3/4 สอบกลางภาค

7 การวิเคราะหความเร็วโดยใชวิธีแบบคำนวณ 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3 สอบกลางภาค

8 สอบกลางภาค        

9 การวิเคราะหความเรงใชวิธีแบบกราฟฟก 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3/4 สอบปลายภาค

10 การวิเคราะหความเรงโดยโดยใชวิธีแบบคำนวณ 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3 สอบปลายภาค

11 การวิเคราะหจลนศาสตรและพลศาสตรของแรง 3 บรรยาย ถามตอบ 2/4 สอบปลายภาค

12 การนำการวิเคราะหแรงไปประยุกตใช 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3 สอบปลายภาค

13 ลูกเบี้ยว เฟองและขบวนเฟอง 3 บรรยาย ถามตอบ 3 สอบปลายภาค

14 การสมดุลของเครื่องจักรกล 3 บรรยาย ถามตอบ 2/3 สอบปลายภาค

15 การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรม 3 บรรยาย ถามตอบ 3 สอบปลายภาค

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย/จิตพิสัย (30/40/20/10)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- Machine and Mechanisms, David H Myszka, 4th edition, prentice hall, 2012

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของกับ Mechanics of Machinery

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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030213147 การออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213140 พลศาสตรยานยนต (Vehicle Dynamics) /หมวดวิชาเฉพาะดาน

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูชวยศาสตราจารยเชี่ยวชาญ หาวหาญ /Section (ALL)

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030103101 กลศาสตรวิศวกรรม

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา สมรรถนะในการเรงและการเบรก ภาระจากถนน การเลี้ยวในสภาวะคงที่ การขับขี่ ระบบ

บังคับเลี้ยว ระบบแขวนลอ ยาง และการพลิกคว่ำ (AmET 2560)

ระบบพลวัตของยานยนต แบบจำลอง แกน  สมรรถนะในการเรงและการเบรก ภาระจาก

ถนน แรงตานการเคลื่อนที่และกำลังที่ตองการเพื่อการเคลื่อนที่ การเลี้ยวในสภาวะคงที่

ระบบและแบบจำลองการสั่น การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบแขวนลอ คุณสมบัติของยาง  พลศาสตรการพลิกคว่ำและกลศาสตรของการถายเท

น้ำหนักของยานยนต (AmET 2565)

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 อธิบายสวนประกอบและหลักการทำงาน คำนวณแรงที่เกิดขึ้นของระบบที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่

ของรถยนตไดอยางถูกตอง (ระบบขับเคลื่อน ยางและกระทะลอ ระบบเบรก ระบบรองรับ ระบบ

บังคับเลี้ยว) / /

CLO 2 อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และสมรรถนะตามแนวยาวของรถยนต ไดอยางถูกตอง

(การเรง การเบรก ภาระจากถนน) / /

CLO 3 อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และสมรรถนะตามแนวขางของรถยนต ไดอยางถูกตอง

(การเลี้ยวในสภาวะคงตัว การพลิกคว่ำ) / /

CLO 4 อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และสมรรถนะตามแนวดิ่งของรถยนต ไดอยางถูกตอง

(การขับขี่ การสั่น) / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AmET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1(S)  สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 (S) รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 (S) ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใชในการ

ออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 (G) มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน   ยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 แนะนำรายวิชา/ทบทวนความรูทางดานพลศาสตร 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 1 สอบกลางภาค

2 รถยนต (มิติ ระบบการทำงาน แรงที่กระทำ) ถนน 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 1,5 สอบกลางภาค

3 ระบบขับเคลื่อน ลอและกระทะลอ การคำนวณแรงฉุดลาก 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบกลางภาค

4 การคำนวณแรงฉุดลากที่ตำแหนงเกียรตางๆ โดยใช MathCAD/Excel 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบกลางภาค

5 สมรรถนะในการเรง 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบกลางภาค

6 แรงตานการเคลื่อนที่ 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบกลางภาค

7 ระบบเบรก การคำนวณแรงเบรก สมรรถนะในการเบรก 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบกลางภาค

8 สอบกลางภาค        

9 ยาง 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

10 ระบบบังคับเลี้ยว (มุมเลี้ยว รัศมีเลี้ยว) 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

11 การเลี้ยวในสภาวะคงที่ 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

12 การพลิกคว่ำ 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

13 ระบบรองรับ การคำนวณ spring constant, roll stiffness 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

14 การสั่นสะเทือน (1) 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

15 การสั่นสะเทือน (2) การขับขี่ 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3,5 สอบปลายภาค

16 ทบทวนและสรุป 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 1 สอบปลายภาค

17 สอบปลายภาค 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน①การเขาเรียน 15%②การสอบ (กลางภาค 30%/ปลายภาค 40%)③ งานที่มอบหมาย (การบาน 15%/โครงงาน 0%) สอนในหองเรียนผสมกับการสอนออนไลน (MS TEAMS)

และสอบในหองเรียน
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- T.D. Gillespie, Fundamentals of vehicle dynamics, Society of Automotive Engineers, Inc., Warrendale, 1992.

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- Reza N. Jazar, Vehicle Dynamics: Theory and Applications, Springer, 2008

- F. W. Milliken, and D. L. Milliken, Race Car Vehicle Dynamics, SAE International, 1995.

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

- การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน

- ผลการสอบ

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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030213147 การออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213147 การออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design)/หมวดวิชาเฉพาะดาน

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูชวยศาสตราจารยเชี่ยวชาญ หาวหาญ /Section (ALL)

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030103103 กลศาสตรของวัสดุ

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา กระบวนการทางวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบ วัสดุวิศวกรรม สมบัติทางกลของวัสดุ

ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย เชน เฟอง เพลา สปริง

หมุดยํ้า การเชื่อม โครงงานออกแบบ

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล

(ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 อธิบายขั้นตอนการออกแบบไดอยางถูกตอง / /

CLO 2 อธิบายสมบัติของวัสดุไดอยางถูกตอง /

CLO 3 อธิบายทฤษฎีความเสียหายของวัสดุไดอยางถูกตอง /

CLO 4 คำนวณหาความเคนที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางของชิ้นสวนเครื่องจักรกลไดอยางถูกตอง /

CLO 5 สามารถทำโครงงานออกแบบโดยเลือกและใชคาปจจัยความปลอดภัยและทฤษฎีความ

เสียหายในการออกแบบไดอยางถูกตองและเหมาะสม / / / /

CLO 6 ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลไดอยางถูกตองและเหมาะสม ภายใตเงื่อนไข วัสดุ ภาระ การ

เปลี่ยนแปลงทางรูปราง ความปลอดภัย มาตรฐาน และสิ่งแวดลอม / / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AmET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1(S)  สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 (S) รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 (S) ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำ

มาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 (G) มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาค

อุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน ยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรู

ตลอดชีวิต
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด

ชม

.
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 บทนำและแนะนำรายวิชา 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 1 สอบกลางภาค

2
คุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุวิศวกรรม

การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลยอย
3

บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม
1+2 สอบกลางภาค

3 ความเคนผสมและทฤษฎีความเสียหาย 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบกลางภาค

4 การออกแบบสำหรับการแตกหักเนื่องจากความลา 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบกลางภาค

5
รอยตอดวยหมุดย้ำและสลักเกลียว

การยึดดวยสลักเกลียว
3

บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม
3

สอบกลางภาค

6 ลิ่มและสลัก 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบกลางภาค

7 การออกแบบเพลา* 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3+4 สอบกลางภาค

8 สอบกลางภาค        

9 โครงงานการออกแบบ 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3+4+5 การนำเสนอ

10 สปริง* 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบปลายภาค

11 สกรูสงกำลัง 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบปลายภาค

12 คับปลิ้ง (เลม 2) บทที่ 2 เฟองตรง (เลม 2)* 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบปลายภาค

13
เจอรนัลแบริ่งและการหลอลื่น (เลม 2) /

โรลลิ่งแบริ่ง (เลม 2) บทที่ 8 เบรกและคลัตช (เลม 2)
3

บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม
3

สอบปลายภาค

14 การเชื่อมตอ (เลม 2)* 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบปลายภาค

15 สายพาน (เลม 2) โซ (เลม 2) 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 3 สอบปลายภาค

16 นำเสนอโครงงาน 3 บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใชสื่อประสม 4+5 การนำเสนอ

17 สอบปลายภาค 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน①การเขาเรียน 15%②การสอบ (กลางภาค 30%/ปลายภาค 30%)③ งานที่มอบหมาย (การบาน 5%/โครงงาน 10%) สอนในหองเรียนผสมกับการสอนออนไลน (MS TEAMS)

และสอบในหองเรียน

2
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ และ รศ.ชาญ ถนัดงาน, “การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 1”, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2556

- ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ และ รศ.ชาญ ถนัดงาน, “การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 2”, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2541

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- ขอสอบของสภาวิศวกร วิชา ME21 Machine Design/Mechanical Design

- บทความวิจัย

- เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คำอธิบายศัพท

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

- การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน

- ผลการสอบ

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

3
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030213150 เครื่องยนต1เผาไหม7ภายใน (Internal Combustion Engines) 

1. ข7อมูลทั่วไป 

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หน1วยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213150 เครื่องยนต@เผาไหมDภายใน (Internal Combustion Engines) 3(3-0-6) /

หมวดวิชาบังคับ  

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต@ (AMET) 

3 อาจารย@ผูDรับผิดชอบรายวิชา/ผูDสอน/กลุ1มเรียน รองศาสตราจารย@ ดร.กัมปนาท เทียนนDอย /Section 01 และ 02 

4 ภาคการศึกษา/ปmการศึกษา 2/2564 

5 รายวิชาที่เรียนก1อน (Pre-requisite) 030223120 เทอร@โมไดนามิกส@ 

6 สถานที่เรียน Online 

2. สUวนประกอบของรายวิชา 

1 คำอธิบายรายวิชา  ความรูDขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต@เผาไหมDภายใน เครื่องยนต@จุดระเบิดและเครื่องยนต@อัด

ระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหมD ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรอากาศและเชื้อเพลิงอุดมคติ 

กระบวนการซูเปอร@ชาร@จเจอร@และกระบวนการกำจัดไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ

เครื่องยนต@สำหรับยานยนต@ การหล1อลื่น 

2 จำนวนชั่วโมงที่ใชD (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝzกปฏิบัติ/การศึกษาดDวยตัวเอง (45/0/0/90) 

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารย@จะใหDคำปรึกษาเป|น

รายบุคคล (ชม./สัปดาห@) 

เฉพาะนศ.ที่ตDองการ 3 ชม./สัปดาห@ 

3. การพัฒนาผลการเรยีนรู7ที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO) 

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลDวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

CLO 1  ความรูDและเขDาใจพื้นฐานและหลักการทำงานของเครื่องยนต@เผาไหมDภายใน   P P P  P 

CLO 2 ความรูDและเขDาใจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและการเผาไหมD    P P   

CLO 3  ความรูDและเขDาใจหลักการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิด   P P  

CLO 4  ความรูDและเขDาใจวัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศอุดมคติ P    P 

CLO 5 

ความรูDและเขDาใจหลักการทำงานของการประจุไอดีดDวยระบบซุปเปอร@ชาร@จและการ

กวาดไล1ดDวยไอดี  P P P  

CLO 6 ความรูDและเขDาใจวิธีการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต@  P P P P 

CLO 7 ความรูDและเขDาใจแรงเสียดทานและสารหล1อลื่นของเครื่องยนต@ P     

 

สอดคลDองกับผลการเรียนรูDท่ีคาดหวังของหลักสูตร MAET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้  

ELO.1 สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับส1วนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนต@ไดDอย1างถูกตDอง 

ELO.2 มีความเขDาใจและมีทักษะการใชDงานเครื่องมือและอุปกรณ@ เพื่อนำมาใชDในการตรวจสอบ วิเคราะห@ วินิจฉัย และแกDไขปÑญหาทางดDานยานยนต@อย1างถูกตDอง 

ELO.3 ประยุกต@ใชDความรูDเกี่ยวกับระบบต1าง ๆ และการผลิตทางดDานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต@ และใชDพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต@เพื่อนำมาใชD

ในการออกแบบและสรDางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต@ 

ELO.4 มีประสบการณ@ในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูDร1วมงาน ผ1านการสหกิจศึกษาและโครงงานปริญญานิพนธ@และนำไปสู1การ

พัฒนาความสามารถเพื่อการแข1งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

ELO.5 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการเป|นวิศวกร มีความใฝâรูDเกี่ยวกับเทคโนโลยีดDาน ยานยนต@อย1างต1อเนื่อง เพื่อนำไปสู1การเรียนรูDตลอดชีวิต 
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4. แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาห5 หัวข8อ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช8 CLOs กิจกรรมการประเมิน 

1 บทที่ 1 ความรู.เบื้องต.น ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องยนตB 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

2 บทที่ 2 คRาตRางๆที่ใช.กำหนดการออกแบบและการทำงานของเครื่องยนตB 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 1 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

3 บทที่ 3 เคมีอุณหศาสตรBของสารผสมอากาศและเชื้อเพลิง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 2 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

4 บทที่ 4 การป\อนอากาศและเชื้อเพลิง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 2 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

5 บทที่ 5 สมบัติของสารทำงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 3 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

6 บทที่ 6 วัฏจักรของเครื่องยนตBในทางอุดมคต ิ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 4 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

7 บทที่ 7 การจุดระเบิด  3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 3/4/5 ทดสอบยRอย และสอบกลางภาค  

8 สอบกลางภาค         

9 บทที่ 8 การเผาไหม.ของเครื่องยนตB (1) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 3/4/5 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

10 บทที่ 8 การเผาไหม.ของเครื่องยนตB (2) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใช.ส่ือประสม 3/4/5 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

11 บทที่ 9 การถRายเทความร.อนในเครื่องยนตB 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 3/4/5 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

12 บทที่ 10 เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงทดแทน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 2 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

13 บทที่ 11 แรงเสียดทานและสารหลRอลื่น 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 7 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

14 บทที่ 12 การเกิดสารมลพิษในไอเสียจากการเผาไหม.ของเครื่องยนตB 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 2/3/5 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

15 บทที่ 13 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ   3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม 2/3/5 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

16 บทที่ 14 วิธีทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตB  3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ และใช.ส่ือประสม  6 ทดสอบยRอย และสอบปลายภาค 

17 สอบปลายภาค     

สัดสRวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ได.รับมอบหมาย (40/0/60) 
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด 

- Heywood, J.B. (1988) Internal combustion engine fundamentals. Singapore: McGraw-Hill. ISBN 0-07-100499-8. 

2. เอกสารและข=อมูลสำคัญ  

- Stone, R. (1999) Introduction to Internal Combustion Engines. 3rd ed. Basingstoke: Macmillan. ISBN 0-33374-013-0. 

- Willard W.P. (1997)  Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine ISBN-10  0-13570-854-0     

- บทความวิจัยในวารสารทางดcานวิศวกรรมยานยนตg 

3 เอกสารและข=อมูลแนะนำ 

-  บทความวิจัยในวารสารทางดcานวิศวกรรมยานยนตg 

- หนังสือที่มีความสอดคลcองกับระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยที่สนใจ  

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธJการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุrมระหวrางผูcสอนและผูcเรียน การสะทcอนคิดจากพฤติกรรมของผูcเรียน 

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชcในการประเมิน 

2. กลยุทธJการประเมินการสอน 

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูc 

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูc/เทคนิคการสอน Coffee Break 

4. การทวนสอบผลการเรียนรู=ที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา  

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูcที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขcอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหcคะแนน และการใหcคะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปÉ ตามขcอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูcท่ีคาดหวังตามขcอ 4 

- นำแบบประเมินผูcสอนออนไลนgของปÉการศึกษาที่ผrานมา มาใชcในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 
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030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Conditioning and Refrigeration) 

1. ข%อมูลทั่วไป 

รหัส/ชื่อรายวิชา/หน /วยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213151 การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Conditioning and 

Refrigeration) 3(3-0-6)  

หมวดวิชาเฉพาะ กล ุ/มวิชาชีพ วิชาวิศวกรรมหลัก 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต a) (AmET) 

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต a) 

อาจารย aผูhร ับผิดชอบรายวิชา/ผ ูhสอน/กล ุ/มเรียน รองศาสตราจารย a ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล / กล ุ/มเรียน - 

ภาคการศึกษา/ป mการศึกษา 2/2565 

รายวิชาที่เรียนก /อน (Pre-requisite)/ 

ที่เรียนพร hอมกัน (Co-requisite) 

030223120 เทอร aโมไดนามิกสa 

สถานที่เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล hาพระนครเหนือ 

2. ส2วนประกอบของรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา หลักการทำความเย็น การวิเคราะห aว ัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ องค aประกอบของระบบ        

ทำความเย็น สารทำความเย็น การออกแบบท /อส /งสารทำความเย็น การควบคุมในระบบทำ

ความเย็น การคำนวณภาระความเย็น ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑa

ความสุขสบายเชิงความร hอน และคุณภาพอากาศภายใน การออกแบบระบบกระจาย

อากาศ การประยุกต aการทำความเย็นทางอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับระบบทำความเย็น และผลกระทบด hานการใชh

พลังงานและสิ่งแวดล hอมจากระบบทำความเย็น 

จำนวนชั่วโมงที่ใช h (ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝ yกปฏิบัติ/การศึกษาด hวยตัวเอง (45/0/0/90) 

จำนวนชั่วโมงที่อาจารย aจะให hคำปรึกษาเป |น

รายบุคคล (ชม./สัปดาห a) 

เฉพาะนกัศึกษาที่ต hองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาหa 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู%ที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO): เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แล hวจะสามารถ 

  ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

CLO1 วิเคราะหaกระบวนการทำความเย็นไดh ü ü    

CLO2 คำนวณภาระความเย็นไดh ü ü ü   

CLO3 เข hาใจไซโครเมตรีและออกแบบกระบวนการปรับอากาศไดh  ü ü   

CLO4 ประยุกต aการทำความเย็นทางอุตสาหกรรมไดh  ü ü ü ü 

ซึ่งสอดคล hองกับผลการเรียนร ูhท ี่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้ 

ELO 1 สามารถอธิบายส /วนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนต aได hอย /างถูกต hอง  

ELO 2 ร ูhจ ักและเลือกใช hงานเครื่องมือและอุปกรณ a เพื่อนำมาใช hในการตรวจสอบ วิเคราะห a วินิจฉัย และแก hไขป �ญหาทางด hานยานยนต aอย /างถูกต hอง  

ELO 3 ประยุกต aใช hความร ูhเกี่ยวกับระบบต /าง ๆ และการผลิตทางด hานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต a และใช hพลังงานทดแทนและทางเลือกในยาน

ยนต aเพื่อนำมาใช hในการออกแบบและสร hางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต a  

ELO 4 มีประสบการณ aในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผ ูhร/วมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแข /งขันของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  
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ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝ �รูhเกี่ยวกับเทคโนโลยีด hานยานยนต aอย /างต /อเนื่อง วางแผนและดำเนินการ

เรียนร ูhตลอดชีวิต 

 

4. แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห] เนื้อหา ชม. การเรียนและสื่อที่ใช% CLOs การประเมิน 

1 หลักการทำความเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

2 การวิเคราะห aว ัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

3 องค aประกอบของระบบทำความเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

4 สารทำความเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

5 การออกแบบท /อส /งสารทำความเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

6 การควบคุมในระบบทำความเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

7 การคำนวณภาระความเย็น 3 บรรยาย ถามตอบ 2 สอบกลางภาค 

8 สอบกลางภาค     

9 ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ 3 บรรยาย ถามตอบ 3 สอบปลายภาค 

10 เกณฑ aความสุขสบายเชิงความร hอน       

และคุณภาพอากาศภายใน 

3 บรรยาย ถามตอบ 3/4 สอบปลายภาค 

11 การออกแบบระบบกระจายอากาศ 3 บรรยาย ถามตอบ 1/3/4 สอบปลายภาค 

12 การประยุกต aการทำความเย็นทาง

อุตสาหกรรม 

3 บรรยาย ถามตอบ 4 สอบปลายภาค 

13 การประยุกต aการทำความเย็นทาง

อุตสาหกรรม (ต /อ) 

3 บรรยาย ถามตอบ 4 สอบปลายภาค 

14 ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ 3 บรรยาย ถามตอบ 4 สอบปลายภาค 

15 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับ

ระบบทำความเย็น 

3 บรรยาย ถามตอบ 4 สอบปลายภาค 

16 ผลกระทบด hานการใช hพลังงานและ

สิ่งแวดล hอมจากระบบทำความเย็น 

3 บรรยาย ถามตอบ 4 สอบปลายภาค 

สัดส /วนในการประเมิน กลางภาค/ปลายภาค (40/60)  

5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด 

- C P Arora, Refrigeration and Air Conditioning (3rd Edition), McGraw Hill Education, 2017. 

- Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, Jeffrey D. Spitler, Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, 

John Wiley & Sons, Inc., 2005. 

2. เอกสารและข%อมูลสำคัญ: ไม /ม ี 

3. เอกสารและข%อมูลแนะนำ: ไม /ม ี 

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ]การประเมินประสิทธิผล 

- การสนทนาระหว /างผ ูhสอนและผ ูhเรียน การสังเกตพฤติกรรมของผ ูhเรียน 
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- นำผลการสอบมาใช hในการประเมินประสิทธิผล 

2. กลยุทธ]การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ และพฤติกรรมของผ ูhเรียน  

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความร ูh/เทคนิคการสอน Coffee Break 

4. การทวนสอบผลการเรียนรู%ที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา 

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนร ูhท ี่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบข hอสอบ งานที่

มอบหมาย และวิธีการให hคะแนน  

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป m ตามข hอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนร ูhท ี่คาดหวังตามข hอ 4 

- นำแบบประเมินผ ูhสอนออนไลน aของป mการศึกษาที่ผ /านมา มาใช hในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 
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030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน

(Power Plant Engineering and Energy Management)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213152 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลังและการจัดการพลังงาน

(Power Plant Engineering and Energy Management)/

วิชาวิชาขีพบังคับทางวิศวกรรม/3(3-0-6)

2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลกาญจน วงศกอทรัพย / All Sec.

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030223120 เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics)

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะหวัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรตนกำลัง โรงไฟฟา

พลังงานทดแทน พื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะหเครื่องจักรยอยของโรง

จักรตนกำลัง การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตร

พลังงานและการควบคุมการ ใชพลังงาน การควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การ

ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการปองกัน

อัคคีภัย และกฎหมายที่เกี่ยวของ

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 วิเคราะหวัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรตนกำลัง โรงไฟฟาพลังงานทดแทน / /      

CLO 2 เขาใจการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะหเศรษฐศาสตร พลังงาน /  / /  

CLO 3 เขาใจการใชพลังงานในมิติความปลอดภัย ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การปองกันภัย และ

กฏหมายที่เกี่ยวของ

   /  / / 

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

1
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ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 หลักการเบื้องตนของพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/3

2
วัฏจักรพื้นฐานของโรงจักรตนกำลัง เชื้อเพลิง การเผาไหม การ

กำเนิดไอน้ำ
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

1/3

3
การวิเคราะหเครื่องจักรยอยของโรงจักรตนกำลัง กังหันไอน้ำ

ระบบน้ำควบแนนและน้ำปอน ระบบน้ำหลอเย็น
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

1/3

4 โรงไฟฟาพื้นฐานชนิดตางๆ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/3

5 โรงไฟฟาพื้นฐานชนิดตางๆ (ตอ) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/3

6 โรงไฟฟาพลังงานทดแทนชนิดตางๆ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/3

7 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ 3 นำเสนอ/ group discussion 1/3

8 สอบกลางภาค        

9 สถานการณพลังงานในประเทศไทย แนวโนมและเทคโนโลยีการ

ผลิตพลังงาน

3
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

2/3

10 การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 3
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

2/3

11 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงาน 3
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

2/3

12 การควบคุมการใชพลังงาน การควบคุมผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

3
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

2/3

13 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 2/3

14 ความปลอดภัยในระบบวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 2/3

15 กฎหมายที่เกี่ยวของ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ แสดงตัวอยางการนำเสนอ 1/2/3

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    
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สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (40/40/20)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

-  วิศวกรรมโรงไฟฟา (Power Plant Engineering) /สมชาติ ฉันทศิริวรรณ, ฉบับแกไขและปรับปรุงป พ.ศ. 2563

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- www.dede.go.th

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับพลังงาน งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน Coffee Break

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

5
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030213153 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา

(Electric Vehicle Technology)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213153 / เทคโนโลยียานยนตไฟฟา (Electric Vehicle Technology) / 2 (2-0-4) /

วิชาขีพเฉพาะทางบังคับ

2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ สัมภวะคุปต / ทุกกลุมเรียน

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030213155 เทคโนโลยีระบบไฟฟายานยนต

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ประเภท เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาไฮบริด มอเตอรไฟฟา เทคโนโลยีระบบ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา แบตเตอรี่ระบบไฟฟาแรงสูงและระบบการจัดการแบตเตอรี่ ระบบ

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟาแรงสูงในยานยนตไฟฟา เทคโนโลยีของอุปกรณ

ประจุไฟฟาและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟาแรงสูง

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (30/0/0/60)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 อธิบายหลักการทำงานของยานยนตไฟฟาแตละประเภทได /     /  

CLO 2 อธิบายการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับได / /      

CLO 3 อธิบายการทำงานและแยกแยะประเภทของแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟาได /   /      

CLO 4 อธิบายการทำงานและแยกแยะเทคโนโลยีการประจุไฟฟาแบบ AC และ DC ได  /   /      

CLO 5 ออกแบบระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาและความจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟาได    /  /  /

CLO 6 อธิบายการทำงานและขอกำหนดความปลอดภัยดานระบบไฟฟาแรงสูงในยานยนตไฟฟาได /   /     /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
แนะนำรายวิชาและการประเมินผล

บทที่ 1 บทนำสูยานยนตไฟฟา
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

2 บทที่ 2 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา (ครั้งที่ 1) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

3 บทที่ 2 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา (ครั้งที่ 2) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion / นำเสนอ 1

4 บทที่ 3 มอเตอรไฟฟากระแสตรง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 2

5 บทที่ 4 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 2

6 บทที่ 5 ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 2

7 บทที่ 6 แบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 3

8 สอบกลางภาค        

9 บทที่ 7 ระบบประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 4

10 บทที่ 8 การออกแบบระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา (ครั้งที่ 1) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 5

11 บทที่ 8 การออกแบบระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา (ครั้งที่ 2) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion / นำเสนอ 5

12 บทที่ 9 การจำลองผลการเคลื่อนที่ของยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 5

13 บทที่ 10 ระบบสื่อสารในยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

14 บทที่ 11 ระบบไฟฟาแรงสูงในยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

15 บทที่ 12 ความปลอดภัยดานไฟฟาแรงดันสูงในยานยนตไฟฟา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 6

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (30/40/30)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- ชัยยุทธ สัมภวะคุปต (2562) ยานยนตไฟฟา, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

ไมมี

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

- Ehsani M., Gao Y., and Emadi A. (2010) Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles: Fundamentals, theory, and design.

2nd ed. USA: CRC Press. ISBN 978-1-4200-5398-2

- Mi C., Masrur M.A., and Gao D.W. (2011) Hybrid electric vehicles: Principles and applications with practical perspectives. United

Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-0-470-74773-5

- หนังสือที่มีความสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนตไฟฟา งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน Coffee Break

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

4
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030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต

(Automotive Industrial and Manufacturing Management)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213156 การจัดการการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต

(Automotive Industrial and Manufacturing Management)/

วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ/3(3-0-6)

2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน รองศาสตราจารย ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒนพงศ / All Sec.

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-ไมมี-

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนที่ลูกคา หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหง

โตโยตา การใชการมองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล ประสิทธิผลโดย

รวมของเครื่องจักร งานมาตรฐาน การแกปญหา การปรับเรียบการผลิต การการปรับเปลี่ยน

อยางรวดเร็ว ความสูญเปลา 8 ประการ คัมบัง ไคเซ็น การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบตัวถัง

การทำสีตัวถัง การประกอบชวงลาง ระบบสงกำลังและเครื่องยนต การประกอบชิ้นสวน

ภายในหองโดยสาร จิ๊กและฟกเจอร สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการประกอบยาน

ยนต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 วิเคราะหปญหาในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการได / /

CLO 2 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการได / /

CLO 3
คำนวณความคุมคาในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการใน

ระดับเบื้องตนได
/ /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

1
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ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนที่ลูกคา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

2 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต การมุงเนนที่ลูกคา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

3 หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหงโตโยตา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

4 หลักการของลีน ปรัชญาวิถีแหงโตโยตา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

5 การใชการมองเห็นเพื่อบริหารจัดการ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

6 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

7 5ส การบำรุงเชิงรักษาทวีผล 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

8 สอบกลางภาค        

9 ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

10 งานมาตรฐาน การแกปญหา การปรับเรียบการผลิต 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

11 การปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ความสูญเปลา 8 ประการ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

12 คัมบัง ไคเซ็น 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

13 การขึ้นรูปตัวถัง การประกอบตัวถัง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

14

การทำสีตัวถัง การประกอบชวงลาง ระบบสงกำลังและ

เครื่องยนต การประกอบชิ้นสวนภายในหองโดยสาร จิ๊กและ

ฟกเจอร สายพานการประกอบ ระบบควบคุมการประกอบยาน

ยนต

3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

15
การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการงานวิศวกรรมและ

เศรษฐศาสตร
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ แสดงตัวอยางการนำเสนอ 1/2/3

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (40/40/20)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

-  หนังสือชุดสถานที่ปฏิบัติงาน (Shopfloor Series) / E.I.Square

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- วิถีแหงโตโยตา / ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับเทคโนโลยีการผลิต งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน Coffee Break

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต

(Automotive Electronics and Computerization)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213157 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต

(หมวดวิชาเฉพาะดาน)

(Automotive Electronics and Computerization) 3(2-2-5)

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน อาจารยสารพล ฐิติพัฒนพงศ และ อาจารยมงคล แดงสุนทรชัย

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมมลพิษ การวินิจฉัยขอ

บกพรองเครื่องยนตที่มีระบบจัดการเครื่องยนต เซนเซอรและตัวทำงานในยานยนต วงจร

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่เกี่ยวของระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต การเขียนโปรแกรมควบคุม

ไมรโครคอนโทรลเลอรเบื้องตนเพื่อการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (30/0/30/75)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6

CLO 1 อธิบายการทำงานของเซ็นเซอรและอุปกรณกระตุน ที่ใชในระบบควบคุม

อิเล็กทรอนิกสเครื่องยนตเบื้องตนได

/    

CLO 2 ตรวจวัด วินิจฉัย และแกปญหาขอบกพรองจากระบบควบคุมเครื่องยนตเบื้องตนได / /    

CLO 3 อธิบายความตองการของเครื่องยนตในแตละสภาวะตางๆได และการประยุกตใชได / /    

CLO 4 นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปจจุบันและในอนาคต ทางดานอิเล็กทรอนิกสควบคุม

ยานยนตได

/    

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AmET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO2 มีความเขาใจและมีทักษะการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดายยานยนตอยางถูก

ตอง

ELO3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตางๆและการผลิตดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต เพื่อนำมาใชใน

การออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน ผานการสหกิจศึกษาและโครงงานปริญญานิพนธและนำไปสูการ

พัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

1



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง เอกสารหมายเลข OBE 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ updated: 20

เมษายน 2565

ELO5 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการเปนวิศวกร มีความใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอด

ชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 Intro to Automotive Electronics and Computerization 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ มอบหมายงาน 1 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

2 Microcontroller Programming เบื้องตน 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ มอบหมายงาน 1 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

3 Actuator and drive circuit 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 1 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

4 Sensor and signal conditioning circuit 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 1 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

5 ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมการทำงานเครื่องยนตเบื้องตน 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ มอบหมายงาน 1/2 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

6 Basic knowledge about engine 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 1/2 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

7 Electronic Fuel Injection 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 1/2 งานที่มอบหมาย/สอบกลางภาค

8 สอบกลางภาค      

9 SI Engine Requirements 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ มอบหมายงาน 2 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

10 CI Engine Requirements 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ มอบหมายงาน 2 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

11 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 2 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

12 ระบบประจุไฟฟาและการควบคุมในรถยนต 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 2 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

13 Engine Hacks 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 1/2 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

14 Diagnosis_Tools 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ งานประลอง 1/2/4 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

15 Serial_Communication 4 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ มอบหมายงาน 1/3/4 งานที่มอบหมาย/สอบปลายภาค

16 ทบทวน 4 สรุปเนื้อหา ซักถาม   สอบ/งานกลุม

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (30/40/30)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- สารพล ฐิติพัฒนพงศ (2564) อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรยานยนต, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- Understanding Automotive Electronics (An Engineering Perspective), William Ribbens, 2012.

- Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH (Ed.), 2007.

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

- Diesel Engine Management Systems and Components, Konrad Reif, 2014.

- Gasoline Engine Management Systems and Components, Konrad Reif, 2015

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- พูดคุยเรื่องการเรียนการสอนหลังจากการสอบ

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต

(Automotive Measurement and Instrument Technology

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213158 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต (Automotive Measurement

and Instrument Technology) 3(2-2-5) /หมวดวิชาแกนบังคับ

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน อาจารย ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ /Section 01-05

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

040313005 ฟสิกส 1

6 สถานที่เรียน อาคาร 65

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา การวัดเชิงวิศวกรรมในงานยานยนต ระยะขจัด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล แรง

น้ำหนัก แรงบิด ความเร็วรอบ ความเรง ความชื้น การวิเคราะหผลการใชเครื่องมือวัด

เทคนิคการวัดและตรวจสอบ เครื่องมือวัดยานยนต เครื่องมือวัดทางไฟฟาในงานยานยนต

การใชเซนเซอรในการวัดและการตีความคาที่ไดจากการวัด เครื่องวิเคราะหแกส เครื่องวัด

สมรรถนะเครื่องยนต เครื่องทดสอบมอเตอรสตารทและอัลเทอรเนเตอร เครื่องทดสอบ

ระบบจายเชื้อเพลิงดีเซล

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (30/0/30/75)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6

CLO 1 ประยุกตความรูดานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต เพื่อใชทางดาน

วิศวกรรมได

/ /        

CLO 2 รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของในการทำปริญญานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ / /   /     

CLO 3 ออกแบบกระบบการวัดในยานยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ /       /    

CLO 4 วิเคราะหผลของการวัด และสามารถเผยแพรผลของการวัดไดอยางมีคุณภาพ    /  /  /    

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 บูรณาการองคความรูระหวางเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต ในการผลิตวิศวกรดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตตอบสนองความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมไทย

ELO2 เรียนรูองคความรูดานเทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต เพื่อพัฒนาและตอยอดงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีทางดานยานยนตสูการพัฒนาความ

สามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO3 สรางองคความรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของ โดยผานกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการออกแบบ วิเคราะห และแกปญหา ของ

อุตสาหกรรมทางดานยานยนตและพลังงานเพื่อยกระดับศักยภาพผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO4 สรางคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝรูของวิศวกรและนักวิชาการทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ใหเขาใจถึงความจำเปนที่จะศึกษาคนควาอยางตอ

เนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

ก
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 แนะนำรายวิชาและการประเมินผลบทที่ 1 บทนำสูเครื่องมือวัด 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/2/4 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

2 บทที่ 1 บทนำสูเครื่องมือวัด (ตอ) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/3/4 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

3 บทที่ 2 การวัดอุณหภูมิ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/2 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

4 บทที่ 3 การวัดระยะทาง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/2 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

5 บทที่ 4 การวัดความดัน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/2/3 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

6 บทที่ 5 การวัดอัตราการไหล 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/2/3 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

7 บทที่ 6 การวัดแรง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/2/3 การเขาชั้นเรียน/สอบกลางภาค

สอบกลางภาค        

8 บทที่ 7 เซนเซอรและทรานซดิวเซอร 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/3 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

9 บทที่ 7 เซนเซอรและทรานซดิวเซอร (ตอ) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/3 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

10 บทที่ 8 Data Acquisition System 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/4 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

11 บทที่ 9 อัลเทอรเนเตอรและมอเตอรสตารท 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/4 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

12 บทที่ 10 การทดสอบเครื่องยนต 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/4 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

13 บทที่ 10 การทดสอบเครื่องยนต     (ตอ) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/4 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

14 บทที่ 10 การทดสอบเครื่องยนต     (ตอ) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง 1/4 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

15 บทที่ 11 การทดสอบมลพิษ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ ทำการทดลอง  1/3/4 การเขาชั้นเรียน/สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (30/40/30)

ข
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- สารพล ฐิติพัฒนพงศ (2564) เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัดยานยนต, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตน

กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

- หลักการและการใชเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (สมศักดิ์  กีรติวุฒิเศรษฐ)

- เซนเซอรและทรานซดิวเซอร (ผศ.ดร.วรพงศ  ตั้งศรีรัตน)

- Engine testing theory and practice (Michaer Plint and Anthony Martyr)

- Automotive electrical/automotive electronics (Tom Denton)

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

ค
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030213161 การควบคุมยานยนต์ (Automotive Control) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

รหัส/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213161 การควบคุมยานยนต์ (Automotive Control) 3(3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาวิศวกรรมหลัก 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์) (AmET) 
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน/กลุ่มเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ สวัสด์ิมงคล / กลุ่มเรียน 1 2 และ 3 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2564 
รายวิชาท่ีเรียนก่อน (Pre-requisite)/ 
ท่ีเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) 

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

สถานท่ีเรียน Online 

2. ส่วนประกอบของรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา พื้นฐานการควบคุม  การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม
เชิงเส้น ระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิด เสถียรภาพของระบบและการตอบสนองของ
ระบบปิด ความผิดพลาดในสถานะคงตัว ระบบควบคุมแบบพีไอดี การออกแบบระบบ
ควบคุมและการชดเชยระบบ  การออกแบบระบบควบคุมในยานยนต์  อุปกรณ์กระตุ้นการ
ท างาน ตัวตรวจจับ 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ (ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝึกปฏิบัติ/การศึกษาด้วยตัวเอง (45/0/0/90) 
จ านวนชั่วโมงที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาเป็น
รายบุคคล (ชม./สัปดาห์) 

เฉพาะนศ.ท่ีต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO): เมื่อนักศึกษาเรียนวิชาน้ีแล้วจะสามารถ 

  ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 
CLO1 สร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้นได้       
CLO2 วิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนอง และความผิดพลาดในสถานะคงตัวของระบบควบคุม

ได้ 
     

CLO3 การออกแบบระบบควบคุมและชดเชยระบบได้      
CLO4 เลือกใช้งานอุปกรณ์กระตุ้นการท างาน และตัวตรวจจับได้      

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcome: ELO) ดังน้ี 

ELO 1 สามารถอธิบายส่วนประกอบ หลักการท างาน และกระบวนการผลิตของยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง  

ELO 2 รู้จักและเลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อน ามาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทางด้านยานยนต์อย่างถูกต้อง  

ELO 3 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ และการผลิตทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และใช้พลังงานทดแทนและทางเลือกในยาน

ยนต์เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์  

ELO 4 มีประสบการณ์ในการท างาน การสื่อสาร การน าเสนอ และการปรับตัวกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์อย่างต่อเนื่อง วางแผนและด าเนินการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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4. แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์ เนื้อหา ชม. การเรียนและสื่อที่ใช้ CLOs การประเมิน 
1 พื้นฐานการควบคุม 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 
2 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น 
3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

3 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น (ต่อ) 

3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 

4 ระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิด 3 บรรยาย ถามตอบ 1 สอบกลางภาค 
5 เสถียรภาพของระบบ 3 บรรยาย ถามตอบ 2 สอบกลางภาค 
6 การตอบสนองของระบบปิด 3 บรรยาย ถามตอบ 2 สอบกลางภาค 
7 ความผิดพลาดในสถานะคงตัว 3 บรรยาย ถามตอบ 2 สอบกลางภาค 
8 สอบกลางภาค     
9 การใช้งาน MATLAB ในงานระบบควบคุม 3 บรรยาย ถามตอบ โปรแกรม MATLAB 3 สอบปลายภาคและ

มอบหมายงาน 
10 แผนภาพ Root locus 3 บรรยาย ถามตอบ โปรแกรม MATLAB 3 สอบปลายภาค 
11 ระบบควบคุมแบบพีไอดี 3 บรรยาย ถามตอบ โปรแกรม MATLAB 3 สอบปลายภาคและ

มอบหมายงาน 
12 ระบบควบคุมแบบพีไอดี (ต่อ) 3 บรรยาย ถามตอบ โปรแกรม MATLAB 3 สอบปลายภาคและ

มอบหมายงาน 
13 แบบจ าลองปริภูมิสเตท 3 บรรยาย ถามตอบ 1/3 สอบปลายภาค 
14 การใช้งาน SIMULINK ในงานระบบควบคุม

แบบปัจจุบัน 
3 บรรยาย ถามตอบ โปรแกรม MATLAB 3 สอบปลายภาคและ

มอบหมายงาน 
15 การออกแบบระบบควบคุมในยานยนต์ 3 บรรยาย ถามตอบ โปรแกรม MATLAB 3 สอบปลายภาคและ

มอบหมายงาน 
16 อุปกรณ์กระตุ้นการท างาน และตัวตรวจจับ 3 บรรยาย ถามตอบ 4 สอบปลายภาค 

สัดส่วนในการประเมิน กลางภาค/ปลายภาค/งานท่ีได้รับมอบหมาย (30/40/30) สอนและสอบออนไลน์ 

5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักท่ีก าหนด 

- Norman S Nise, Control Systems Engineering (7th Edition), John Wiley & Sons, 2011. 

- MATLAB User Manual 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ: ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า: ไม่มี 

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผล 

- การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

- น าผลการสอบ และคุณภาพของงานท่ีมอบหมายมาใช้ในการประเมิน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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- ผลการสอบ พฤติกรรมของผู้เรียน และคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้/เทคนิคการสอน Coffee Break 

4. การทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา 

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ งานท่ี

มอบหมาย และวิธีการให้คะแนน  

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามข้อ 4 

- น าแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป  
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030213188 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมยานยนต

(Industrials Energy Management for Automotive Engineering)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213188 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมยานยนต

(Industrials Energy Management for Automotive Engineering)/

วิชาชีพเฉพาะทางเลือก/3(3-0-6)

2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน รองศาสตราจารย ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒนพงศ / All Sec.

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-ไมมี-

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ความเชื่อมโยงระหวางพลังงานและสิ่งแวดลอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนว

ความคิดและปรัชญาไรของเสียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม การจำแนก

ประเภททรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลือง สถานการณ

พลังงาน กฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล

เครื่องมือและการตรวจวัดพลังงาน การวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาและความรอน

รายงานการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 วิเคราะหประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานได / /

CLO 2
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดการใชพลังงานในโรงงานดวยเทคโนโลยีตางๆ ได

ทั้การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน
/ /

CLO 3 คำนวณความคุมคาในการลงทุนปรับปรุงระบบดานพลังงานในระดับเบื้องตนได / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

1
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ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
ความเชื่อมโยงระหวางพลังงานและสิ่งแวดลอมกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

2
แนวความคิดและปรัชญาไรของเสียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ภาคอุตสาหกรรม
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion

1

3 การจำแนกประเภททรัพยากรพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

4 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลือง 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

5 สถานการณพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

6 แผน/ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศไทย 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

7 กฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1

8 สอบกลางภาค        

9 ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

10 เครื่องมือและการตรวจวัดพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

11 การวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาและความรอน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

12 รายงานการจัดการพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

13 การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

14 เทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ group discussion 1/2

15 เศรษฐศาสตรพลังงานเบื้องตน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ แสดงตัวอยางการนำเสนอ 1/2/3

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (40/40/20)

3
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

-  การตรวจสอบและรับรองการพลังงาน สำหรับผูตรวจสอบพลังงาน/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

-  การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

-  คูมือกรณีตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-  คูมือการฝกอบรม หลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังาน/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับเทคโนโลยีการผลิต งานวิจัยที่สนใจ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน Coffee Break

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

4
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030213196 การเรียนรูของเครื่องสำหรับยานยนต (Machine Learning for Vehicles)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา

030213196 การเรียนรูของเครื่องสำหรับยานยนต (Machine Learning for

Vehicles) 3(3-0-6)

/หมวดวิชาชีพเฉพาะทางเลือก

2 หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน อ.ดร.สุนทร โอษฐงาม /Section 01

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2567

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา การรับภาพของคอมพิวเตอรสำหรับยานยนต การขับอัตโนมัติและเซ็นเซอร สถิติเบื้องตน

และพื้นฐานทางดานวิทยาการขอมูล การเรียนรูของเครื่อง การวิเคราะหความถดถอย

การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การเรียนรูแบบเสริมกำลัง โครงขาย

ประสาทเทียม การเรียนรูตนไมตัดสินใจ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน เครือขายแบบเบย

การประยุกตใชอัลกอริธึมในการสรางยานยนตอัจริยะเบื้องตน การหลีกเลี่ยงการชน

การติดตามวัตถุ การเปรียบเทียบและประเมินแบบจำลอง

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ

ELO

1

ELO

2

ELO

3

ELO

4

ELO

5

CLO

1
อธิบายหลักการทำงานของ Machine learning ได / /

CLO

2
อธิบายหลักการทำงานของ Computer vision ได / /

CLO

3
สามารถนำองคความรูมาประยุกตใชในยานยนต เพื่อแกไขปญหาทางวิศวกรรมได / /

CLO

4
มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย

/

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

1
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ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด

ชม

.
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 บทที่ 1 Basic Python Programming 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 1/2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

2 บทที่ 2 Python Machine Learning 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 1/2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

3 บทที่ 3 Data Science 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

4 บทที่ 4 Artificial Neural Network 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

5 บทที่ 5 TensorFlow Keras 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

6 บทที่ 6 Gradient Descent 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

7 บทที่ 7 Convolution Neural Network 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

8 สอบกลางภาค  

9 บทที่ 8 Image Processing and Computer Vision 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

10 บทที่ 9 Image Segmentation using Color Spaces 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

11 บทที่ 10 Morphological Processing 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3/4 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

12 บทที่ 11 Contours 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 1/2/3 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

13 บทที่ 12 Geometric Shapes Detection 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 2/3/4 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

14 บทที่ 13 Template Matching 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 3/4/5 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

15 บทที่ 14 การประยุกตใชงานในยานยนต 3 บรรยาย ถามตอบ และใชสื่อประสม 3/4/5 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

16 สอบปลายภาค  

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (40/0/60)
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- https://www.python.org/doc/

- https://opencv.org/doc/

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- การเขียนโปรเเกรมดวย Python ฉบับพื้นฐาน (บัญชา ปะสีละเตสัง)

- สรางการเรียนรู AI ดวย Python Machine Learning (บัญชา ปะสีละเตสัง)

- เรียนรู AI : Deep Learning ดวย Python (กอบเกียรติ สระอุบล)

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

- หนังสือที่มีความสอดคลองกับโปรแกรมดวยภาษา Python และการใชงาน Machine Vision

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค ปลายภาค และการบาน มาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการเรียนทางดานทฤษฎีและการปฎิบัติงาน

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูดานทฤษฎีและการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- ผลการประเมินผูสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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030213218 ปฏบิตังิานเครือ่งยนตและระบบสงกาํลงัยานยนต (Automotive Engine and 
Powertrain Practice) 
1. ขอมูลทั่วไป 

1 
รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/
ประเภทของรายวิชา 

030213218 ปฏิบัติงานเคร่ืองยนตและระบบสงกําลังยาน
ยนต (Automotive Engine and Powertrain Practice) 
2(0-6-2) /หมวดวิชาเฉพาะทางบังคับ 

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET) 

3 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/
ผูสอน/กลุมเรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนรมิตร กระแสรลม / 

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2565 

5 รายวิชาท่ีเรียนกอน (Pre-
requisite)/ 
ท่ีเรียนพรอมกัน (Co-requisite) 

- 

6 สถานท่ีเรียน อาคาร 63 AM Shop 

2. สวนประกอบของรายวชิา 

1 คําอธิบายรายวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับการทํางาน การใช
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ งานถอดและงาน
ติดต้ังเคร่ืองยนตกับตัวรถ งานถอดประกอบเคร่ืองยนต 
ระบบระบายหลอเย็น ระบบหลอล่ืน ระบบจุดระเบิด ระบบ
สตารทเคร่ืองยนต งานระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน งาน
ระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลและระบบดีเซลคอมมอนเรล 
ตรวจสอบระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง งานถอดประกอบคลัตช 
เกียรธรรมดา เกียรอัตโนมัติและเกียรทด ขอตอ เพลาสง
กําลัง เฟองทายและเพลาขับลอ 

2 จํานวนชั่วโมงท่ีใช (ชม./ภาค
การศึกษา ) 

บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง 
(0/0/90/30) 

3 จํานวนชั่วโมงท่ีอาจารยจะให
คําปรึกษาเปนรายบุคคล (ชม./
สัปดาห) 

เฉพาะนศ.ท่ีตองการ 1 ชม./สัปดาห 

 

1 
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3. การพฒันาผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัของนักศกึษา (Course Learning Outcome: CLO) 

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชาน้ีแลวจะสามารถ 
ELO

1 
ELO

2 
ELO

3 
ELO

4 
ELO

5 
ELO

6 

CL
O 1  

บอกและอธิบายสวนประกอบ และหลักการทํางาน
ระบบตางๆของเคร่ืองยนตและระบบสงกําลังได
อยางถูกตอง /  

  
    

CL
O 2 

ถอด -ประกอบชิ้นสวนและระบบตางๆ  ของ
เคร่ืองยนตและระบบสงกําลังไดอยางถูกตอง ถูก
หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

/ / 
  

    

CL
O 3  

ใชเคร่ืองมือประจํากาย เคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองมือ
วัด และเคร่ืองมือวิเคราะห  ในการการถอด
ประกอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกปญหาระบบ
ตางๆของเคร่ืองยนตและระบบสงกําลังไดอยาง
ถูกตอง ถูกหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / / 

  
    

CL
O 4  

ใชเทคโนโลยีในการสืบคนควาหาขอมูลทางดาน
ยานยนต 

    
/    

 
สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร AmET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังน้ี  
 ELO1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทํางานปละกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยาง
ถูกตอง  
 ELO2 รูจักและเลือกใชงานเคร่ืองมือและอุปกรณ เพ่ือนํามาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย 
และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง 
 ELO3 ประยุกตใชความรูเก่ียวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพ่ือนํามาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรม
เก่ียวกับยานยนต  
 ELO4 มีประสบการณในการทํางาน การสื่อสาร การนําเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน ผาน
การสหกิจศึกษาและโครงงานปริญญานิพนธและนําไปสูการพัฒนาความสามารถเพ่ือการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 ELO5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการเปนวิศวกร ใฝรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเน่ือง วางแผนและดําเนินการเรียนรูตลอดชีวิต  
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4. แผนการสอนและการประเมนิผล 

สปัดาห หวัขอ/รายละเอยีด ชม. 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่

ใช CLOs กิจกรรมการประเมนิ 

1 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การ
ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ
ตางๆ ทางยานยนต 

6 
บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 1/2/5 

การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

2 
งานถอดประกอบระบบระบายความ
รอนและตรวจวัดแรงดันนํ้าหลอเย็น 6 

บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/

ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

3 
งานถอดประกอบระบบสตารท
เคร่ืองยนตและตรวจวัดชิ้นสวนมอเตอร
สตารท 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

4 
งานถอดและงานติดต้ังเคร่ืองยนตเขา
กับตัวรถ 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

5 
งานถอดประกอบและปรับต้ัง Timing 
(สายพาน, โซ, เฟอง)และปรับองศาไฟ
จุดระเบิด 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

6 
งานถอดประกอบฝาสูบและปรับต้ัง
วาลวเคร่ืองยนต 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

7 
งานถอดประกอบลูกสูบและวัดระยะหาง
ปากแหวนลูกสูบ, ความโตลูกสูบและ
กระบอกสูบเคร่ืองยนต 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

3 
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งานถอดประกอบระบบหลอล่ืน, เพลา
ขอเหว่ียง, วัดระยะรุนเพลาขอเหว่ียง, 
วัดขนาดเพลาขอเหว่ียง, ชองวางแบร่ิง
กับเพลาขอเหว่ียงและตรวจวัดแรงดัน
นํ้ามันหลอล่ืน 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

9 ง า นถอด ป ระ กอบ ระ บ บ ฉีด นํ้ า มั น
เชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล ตรวจวัดแรงดัน
นํ้ามันเชื้อเพลิงและปรับองศาการฉีด 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

10 
งานทดสอบปริมาณการฉีดปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงดีเซลบนแทนทดสอบปม 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

11 
งานถอดประกอบค ลัตชและ เ กียร
ธรรมดา 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

12 งานถอดประกอบเกียรอัตโนมัติ 6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

13 งานถอดประกอบเกียรอัตโนมัติ 6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

14 
งานถอดประกอบขอตอและเพลาสง
กําลัง 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

15 
งานถอดประกอบเพลาขับลอและเฟอง
ทาย 

6 บรรยายหัวงาน ถามตอบ ใชสื่อ
ประสมและปฏิบัติงาน 

1/2/5 การเขาช้ันเรียน/รับผิดชอบตองาน/
ปลอดภัยและผลสาํเร็จ 

สัดสวนในการประเมิน     เวลาเรียน/งานท่ีไดรับมอบหมาย/ความปลอดภัยและผลสําเร็จ (20/50/30) 
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกัที่กาํหนด 
- เอกสารประกอบการสอน 

  
 

2. เอกสารและขอมูลสาํคญั  
- Automotive Service : Inspection, Maintenance, Repair, Tim Gilles, Cengage 

Learning, c2012  ISBN 9781111309558 
- คูมือการซอมเคร่ืองยนตดีเซล 4JH1-T 
- คูมือการซอมรถยนต Toyota Hilux Vigo 
- Automotive Power Transmission Systems, Yi Zhang and Chris Mi, Wiley, 2018 

3 เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
          หนังสือท่ีมีความสอดคลองกับการซอมเคร่ืองยนตและเกียร 

6. การประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 
- การเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จและปลอดภัยมาใชใน

การประเมิน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- นําผลการเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จและปลอดภัยมา

ใชในการประเมิน 

3. กระบวนการปรบัปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู/เทคนิคการสอน  

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา  
- มีการต้ังคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ งานท่ีมอบหมาย วิธีการใหคะแนน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามขอ 4 
- นําแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในคร้ัง

ถัดไป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ updated:

1 มกราคม 2565

030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1

(Automotive Engineering Laboratory I) 1(0-3-1)

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูสอน อาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

ผูรับผิดชอบรายวิชา อ.มงคล แดงสุนทรชัย

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-

6 สถานที่เรียน อาคาร 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต การเขียนรายงานทางวิศวกรรม

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม กลศาสตรวัสดุ

การวัดเบื้องตน การสงถายความรอนและของไหลเบื้องตน การวัดคาพลังงานความรอนของ

เชื้อเพลิงดวยวิธีการบอมบ แคลอรีมิเตอร การสมดุลทางกล

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (15/0/30/15)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา /

CLO 2

มีทักษะในการทำการทดลองและการสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต การเขียนรายงานทางวิศวกรรมและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม กลศาสตรวัสดุ การวัด

เบื้องตน การสงถายความรอนและของไหลเบื้องตน การวัดคาพลังงานความรอนของ

เชื้อเพลิงดวยวิธีการบอมบแคลอรีมิเตอร การสมดุลทางกล

/ /

CLO 3

สามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีกับความรูจากการทำปฏิบัติการได มีกระบวนการคิดและ

ตีความผลการทดลองอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับการทดลอง และรวม

คิดวิเคราะหวิจารณผลการทดลอง

/ / /

CLO 4 มีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนดวยกัน โดยฝกการทำงานเปนกลุม /

CLO 5

สามารถคิดคํานวณเชิงตัวเลขใหมีความถูกตองตามหลักเลขนัยสำคัญ มีทักษะในการเขียน

บันทึกผลการทดลองอยางเปนระบบและระเบียบ มีทักษะในการ

นําเสนอผลการทดลองอยางเปนขั้นเปนตอน และมีทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต

/ / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AmET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

1
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ELO2 มีความเขาใจและมีทักษะการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดายยานยนตอยาง

ถูกตอง

ELO3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตางๆและการผลิตดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต เพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน ผานการสหกิจศึกษาและโครงงานปริญญานิพนธและนำไปสูการ

พัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO5 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการเปนวิศวกร มีความใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอด

ชีวิต

4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช
CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
แนะนำวิชา-การเขียนรายงานทาง

วิศวกรรม
3

บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน
1/4/5 งานกลุม

2 หาคา CG ยานยนต ครั้งที่ 1 3
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง
1/3/4/5 งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

3 หาคา CG ยานยนต ครั้งที่ 2 3 มอบหมายงาน งานประลอง 1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

4 อุโมงคลม ครั้งที่ 1
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

5 อุโมงคลม ครั้งที่ 2 3 มอบหมายงาน งานประลอง 1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

6 Torsion test
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

7
Fluid friction in pipes 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

8 สอบกลางภาค      

9 สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่

1

3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

10 สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่

2

3
มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

11 Heat Convection ครั้งที่ 1 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

12 Heat Convection ครั้งที่ 2 3 มอบหมายงาน งานประลอง 1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

13
การวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่น

สะเทือน ครั้งที่ 1

3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

14
การวัดและวิเคราะหสัญญาณการสั่น

สะเทือน ครั้งที่ 2

3
มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

15 Bomb Calorimeter
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4/5
งานกลุม/ปฏิบัติงานประลอง

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม   งานกลุม

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (0/0/100)

2
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET))

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

-

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- การปฏิบัติงานประลองและคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- พูดคุยเรื่องการเรียนการสอนหลังจากการประเมินผล

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

4
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030213268 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213243 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1

(Automotive Engineering Laboratory II) 1(0-3-1)

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูสอน อาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

ผูรับผิดชอบรายวิชา อ.มงคล แดงสุนทรชัย

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

-

6 สถานที่เรียน อาคาร 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟา

ที่ใชในยานยนต การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนในยานยนต การทดสอบสมรรถนะของ

เครื่องยนต และยานยนต การวัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบอัด

อากาศ การวัดมลพิษจากเครื่องยนต อาชีวอนามัย

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (15/0/30/15)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา /

CLO 2

มีทักษะในการทำการทดลองและการสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมยานยนต ระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟา ที่ใชในยานยนต การ

ทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนในยานยนต การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต       และ

ยานยนต การวัดและควบคุมทางวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ การวัดมลพิษ

จากเครื่องยนต อาชีวอนามัย

/ /

CLO 3

สามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีกับความรูจากการทำปฏิบัติการได มีกระบวนการคิดและ

ตีความผลการทดลองอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับการทดลอง และรวมคิด

วิเคราะหวิจารณผลการทดลอง

/ / /

CLO 4 มีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนดวยกัน โดยฝกการทำงานเปนกลุม /

CLO 5

สามารถคิดคํานวณเชิงตัวเลขใหมีความถูกตองตามหลักเลขนัยสำคัญ มีทักษะในการเขียน

บันทึกผลการทดลองอยางเปนระบบและระเบียบ มีทักษะในการ

นําเสนอผลการทดลองอยางเปนขั้นเปนตอน และมีทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต

/ / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AmET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 สามารถบอกและอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

1
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ELO2 มีความเขาใจและมีทักษะการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดายยานยนตอยาง

ถูกตอง

ELO3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตางๆและการผลิตดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต เพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน ผานการสหกิจศึกษาและโครงงานปริญญานิพนธและนำไปสูการ

พัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO5 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของการเปนวิศวกร มีความใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูการเรียนรูตลอด

ชีวิต

4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช
CLOs กิจกรรมการประเมิน

1
แนะนำวิชา-ทบทวนการเขียนรายงานทาง

วิศวกรรม
3

บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน
1/4/5 งานกลุม

2
ความปลอดภัยและชีวอนามัยสำหรับวิศวกรรม

ยานยนต
3

บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน
1/4/5 งานกลุม

3 ทดสอบสมรรถนะมอเตอร 3
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง
1/2/3/4/5

งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

4 เครื่องอัดอากาศ ครั้งที่ 1
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง
1/3/4/5

งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

5 เครื่องอัดอากาศ ครั้งที่ 2
3

มอบหมายงาน งานประลอง
1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

6 Fuel Cell Lab ครั้งที่ 1
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

7
Fuel Cell Lab ครั้งที่ 2 3 มอบหมายงาน งานประลอง 1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

8 สอบกลางภาค      

9 Engine test+มลพิษ ครั้งที่ 1 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

10 Engine test+มลพิษ ครั้งที่ 2 3
มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

11 การศึกษาระบบขับเคลื่อนยานยนตไฟฟาขนาด

เล็ก

3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/2/3/4/5 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

12
Gyroscope ครั้งที่ 1

3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

13 Gyroscope ครั้งที่ 2
3

มอบหมายงาน งานประลอง
1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

14 การถวงสมดุล (balancing) ครั้งที่ 1
3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ

มอบหมายงาน งานประลอง

1/3/4/5 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

2
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15 การถวงสมดุล (balancing) ครั้งที่ 2
3

มอบหมายงาน งานประลอง
1/2/3/4 งานกลุม/ปฏิบัติงาน

ประลอง

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม   งานกลุม

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (0/0/100)

3
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET))

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

-

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- การปฏิบัติงานประลองและคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- พูดคุยเรื่องการเรียนการสอนหลังจากการประเมินผล

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

4
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030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล

(Computer programming and digital technology)

1. ขอมูลทั่วไป

1
รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของ

รายวิชา

030213334 การโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล

(Computer programming and digital technology) /

วิชาเลือกเฉพาะดาน / 3(2-3-5)

2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน อาจารยสัก สิทธิชมภู / อาจารย ดร.สุนทร โอษฐงาม / ทุกกลุมเรียน

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2565

5
รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี

6 สถานที่เรียน อาคาร 63

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารด

แวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (30/45/75)

3
จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปน

รายบุคคล (ชม./สัปดาห)
เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ

ELO

1

ELO

2

ELO

3

ELO

4

ELO

5

CLO 1
อธิบาย วิเคราะหเกี่ยวกับปญหาทางดานวิศวกรรมดวยการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูงได
/ /

CLO 2
สืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง เพื่อแกปญหางาน

ทางดานวิศวกรรมได
/ /

CLO 3
นำความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไปประยุกตใชและแกปญหาในงานทางดาน

วิศวกรรม
/ /

CLO 4 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย /

1
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สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต

เพื่อนำมาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาค

อุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียน

รูตลอดชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด

ชม

.
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 แนะนำวิชา แนวคิดและองคประกอบ/โครงสรางของคอมพิวเตอร ภาษา Python 3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork
1/2/4 แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

2 การออกแบบโปรแกรม การออกแบบ Flow chart สำหรับโปรแกรม 3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

1/2/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

3
การเขียน Pseudo code การแปลงไปและแปลงกลับเปน Source code

3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

1/2/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

4 Python variable type and Basic Operator 3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

1/2/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

5 เงื่อนไข และการตัดสินใจ (if / if-else) และ Comparison operators 3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

1/2/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

6 Branch and loop programming: Repetitive structure (while & for) 3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

1/2/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

7 Python Data Structure: String, Lists (Array & pointer). 3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

1/2/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

8 สอบกลางภาค    ขอสอบกลางภาค    

9 Strings Manipulation: Tuples, and Dictionary. 3 บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

10
Python Functions (Sub-routine),

3 บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

11 Read and Write File 3 บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

3
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12 การประยุกตใช Python สำหรับงานวิศวกรรม 1 3 บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

13
การประยุกตใช Python สำหรับงานวิศวกรรม 2

3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

14
การประยุกตใช Python สำหรับงานวิศวกรรม 3

3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

15
การประยุกตใช Python สำหรับงานวิศวกรรม 4

3
บรรยาย ถามตอบ / สไลด /

Classwork

2/3/4
แบบฝกหัดปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

16 สอบปลายภาค 3 ขอสอบปลายภาค

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย (35/35/30)

4



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกำลัง เอกสารหมายเลข OBE 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ updated:

29 มิถุนายน 2565

5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

https://www.python.org/doc/

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

● การเขียนโปรเเกรมดวย Python ฉบับพื้นฐาน (บัญชา ปะสีละเตสัง)

● คูมือเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง (ณัฐวัตร คำภักดี)

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับโปรแกรมดวยภาษา Python และ การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนาถาม-ตอบกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค ปลายภาค และการบาน มาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบกลางภาค/ปลายภาค และคุณภาพของงาน/การบานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- ใชผลการสอบกลางภาค/ปลายภาค ในการปรับปรุงเนื้อหาและระดับความยาก/ความลึกซึ้งของเนื้อหาที่ใชในการสอน

- มีการแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอนระหวางผูสอนวิชาอื่น

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งาน

ที่มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

5
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030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต (Computer-aided Automotive Engineering Design)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030213349 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมยานยนต (Computer-aided

Automotive Engineering Design) 3(2-2-5) /หมวดวิชาชีพเฉพาะทางบังคับ

2 หลักสูตร วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต) (AMET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผศ. ดร. ชาติชาย ชุมจันทร

อาจารย ดร.สุนทร โอษฐงาม

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม

6 สถานที่เรียน ตึก 63 หอง 204 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบ แบบจำลองแข็งเกร็ง การประกอบและ

การเขียนแบบในดานวิศวกรรมยานยนต วิธีไฟไนตเอลิเมนตและไฟไนตวอลุมเบื้องตน การใช

คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรมสำหรับพลศาสตรและจลนศาสตร ความยืดหยุน

เสียงและการสั่นสะเทือน การถายเทความรอน การจำลองชนกันและพลศาสตรของไหลเชิง

คำนวณ

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การศึกษาดวยตัวเอง (60/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 สามารถอธิบายวิธีการขึ้นรูปชิ้นสวนยานยนตจากคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมชวยออก

แบบไดทุกคำสั่ง

/ /

CLO 2 ประยุกตใชวิธีการจากคอมพิวเตอรชวยออกแบบในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในการ

ออกแบบชิ้นสวนทางกลไดอยางถูกตอง

/ /

CLO 3 ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบในการสรางโครงงานของรายวิชาได / /

CLO 4 สามารถนำเสนอโครงงานที่สรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบได / /

CLO 5 วางแผนการดำเนินงานโครงงานอยางเปนระบบ เพื่อใหไดโครงงานที่สมบูรณ / /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมา

ใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

1
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ElO5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน ยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรู

ตลอดชีวิต

2
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 Introduction to CAD/CAE Software 4 บรรยาย สาธิต ถามตอบ 1 สอบกลางภาค

2 CAD/Advance 2D Sketching 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบกลางภาค

3 CAD/3D Modeling Part I 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบกลางภาค

4 CAD/3D Modeling Part II, Creating Advanced 3D Features 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบกลางภาค

5
CAD/Assembly Modeling, Practice 3D Part Modeling; Creating a New

Assembly;
4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3

สอบกลางภาค

6 CAD/Part Evaluation and Configurations, Measure Tool 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบกลางภาค

7 CAD/Manufacturing Detailing Drawing 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบกลางภาค

8 สอบกลางภาค  

9 Introduction to finite element analysis and finite volume analysis 4 บรรยาย สาธิต ถามตอบ 1 สอบปลายภาค

10 1D static analysis of a truss, creating beam diagrams 2d and 3d static

analysis of elasticity using Solidworks simulation software

4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบปลายภาค

11 Noise and vibration analyses using Solidworks simulation and flow

simulation software

4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบปลายภาค

12 Thermal analysis, analyzes the heat transfer using Ansys

Workbench/Mechanical software

4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบปลายภาค

13 Crash simulation using Ansys Workbench/LS-Dyna software 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบปลายภาค

14 Computer aided engineering analysis for dynamics and kinematic 4 บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด 1/2/3 สอบปลายภาค

15
Flow simulation internal flow and external flow using Ansys

Workbench/Fluent software
4

บรรยาย สาธิต ทำแบบฝกหัด
1/2/3

สอบปลายภาค

16 ทบทวนและนำเสนอผลการทำโครงงาน 4 สรุปเนื้อหา ซักถาม 4/5 การนำเสนอ

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย/จิตพิสัย (20/20/50/10)

3
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

- Ronald E. Barr , Davor Juricic, Thomas Krueger, Alejandro Reyes - Design Workbook Using Solidworks 2020-SDC

Publications (2020)

- John E Matsson - An Introduction to SOLIDWORKS Flow Simulation 2019-SDC Publications (2019)

- Pramote Dechaumphai, S. Sucharitpwatskul (2018)- Finite Element Analysis with ANSYS Workbench

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- Tayseer Almattar - Learn SolidWorks 2020-Packt Publishing (2019)

- Approach Utilizing 3D Modeling-SDC Publications (2020) (Advances in engineering series) Dill, Ellis H - The Finite Element

Method for Mechanics of Solids with ANSYS Applications-CRC Press (2011)

- Wael A. Altabey, Mohammad Noori, Libin Wang (2018)- Using ANSYS for Finite Element Analysis, Volume I_ A Tutorial for

Engineers

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

- หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของกับการใชซอรฟแวรการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรม

- Tutorial ตางๆ เกี่ยวการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมในเว็บไซต www.youtube.com

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคนิคการสอน

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
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030223120 เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics) 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 
030223120 เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics) 3(3-0-6) / 
หมวดวิชากลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

2 หลักสูตร 
วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET) หลักสูตรปรับปรุง 2565  
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมล แซเฮง พิสิษฐสังฆการ/Section 05 07 

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565 
5 รายวิชาท่ีเรียนกอน (Pre-requisite)/ 

ท่ีเรียนพรอมกัน (Co-requisite) 
040313005 ฟสิกส 1 

6 สถานท่ีเรียน อาคาร 63/online MS TEAMS 
2. สวนประกอบของรายวิชา 

1 คำอธิบายรายวิชา  สมบัติและสถานะสารบริสุทธ์ิ กฎขอท่ีหน่ึงและกฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส  
วัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป วัฏจักรทางเทอรโมไดนามิกส  
พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแปลงพลังงาน 

2 จำนวนชั่วโมงท่ีใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสรมิ/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90) 

3 จำนวนช่ัวโมงท่ีอาจารยจะใหคำปรึกษาเปน
รายบุคคล (ชม./สัปดาห) 

เฉพาะนศ.ท่ีตองการ 1 ชม./สัปดาห 

3. การพัฒนาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของนักศกึษา (Course Learning Outcome: CLO) 
เม่ือนักศึกษาเรียนวิชาน้ีแลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 
CLO 1  อธิบาย ความหมาย และนิยามเกี่ยวกับคำศัพทพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับ               

เทอรโมไดนามิกสได 
 

 /      

CLO 2 อธิบาย นิยามของกฎอนุรักษมวล กฎขอท่ีหน่ึงและสองของเทอรโมไดนามิกสได    /    
CLO 3 ประยุกตใชกฎอนุรักษมวล กฎขอท่ีหน่ึงและสองของเทอรโมไดนามิกส              

เพ่ือคำนวณหาปริมาณของพลังงานในรูปตางๆ รวมถงึประสิทธิภาพของอุปกรณทาง
วิศวกรรมศาสตรได 

  

 / / /  

CLO 4  คำนวณหาปริมาณพลังงาน และประสิทธิภาพของวัฏจักรทางเทอรโมไดนามิกสได      /    
สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร AmET 2565 (Expected Learning Outcome: ELO) ดังน้ี  
ELO 1(S)  สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง  
ELO 2 (S) รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพ่ือนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง  
ELO 3 (S) ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพ่ือ

นำมาใชในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต  
ELO 4 (G) มีประสบการณในการทำงาน การส่ือสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพ่ือการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย  
ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเน่ือง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอด

ชีวิต
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4. แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช CLOs กิจกรรมการประเมิน 

1 บทนำและแนวคิดพ้ืนฐาน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 1 การมอบหมายการบาน 

2 
พลังงาน การถายเทพลังงาน  
การวิเคราะหพลังงานเบ้ืองตน 

3 
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 

1 การมอบหมายการบาน 

3 
สารบริสุทธ์ิและกระบวนการเปล่ียนแปลงสถานะของ          
สารบริสุทธ์ิ 

3 
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 

1 
การมอบหมายการบาน/สอบกลางภาค 

4 ตารางแสดงสมบัติของสารบริสุทธ์ิและสมการสถานะ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 1 การมอบหมายการบาน/สอบกลางภาค 

5 ระบบปดและงานเน่ืองจากการการเคล่ือนท่ีของขอบเขตระบบ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 2/3 การมอบหมายการบาน/สอบกลางภาค 

6 สมดุลพลังงานสำหรับระบบปดและสมการเอนทัลป 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 2/3 การมอบหมายการบาน/สอบกลางภาค 

7 ความรอนจำเพาะ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 2/3 การมอบหมายการบาน 

8 สอบกลางภาค         
9 ระบบเปดและกระบวนการไหลแบบคงตัว 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 2/3 การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

10 กระบวนการท่ีมีการไหลแบบไมคงตัว 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 2/3 การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

11 กฎขอท่ี 2 ของเทอรโมไดนามิกส 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 2/3 การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

12 วัฏจักรคารโน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 4 การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

13 วัฏจักรกำลังไอ 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 4 การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

14 
ความเบ่ียงเบนของวัฏจักรกำลังไอและความสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน 

3 
บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 

4 
การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

15 วัฏจักรทำความเย็น 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบ 4 การมอบหมายการบาน/สอบปลายภาค 

16 ทบทวน 3 สรุปเน้ือหา ซักถาม     

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานท่ีไดรับมอบหมาย (40/50/10) สอนและสอบ on site หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถสอนออนไลน MS TEAMS ได  
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลักท่ีกำหนด

- Thermodynamics an engineering approach 9th edition, Yunus A. Çengel, Michael A. Boles and Mehmet Kanoğlu
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

- เอกสารประกอบการสอนรายสัปดาห

- Fundamentals of classical thermodynamics, Gordon Van Wylen, Richard Sonntag and Claus Borgnakke
3 เอกสารและขอมูลแนะนำ 

- หนังสือและตำราท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวของ

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

- การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค ปลายภาค และคุณภาพของผลงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาทำ มาใชในการประเมิน
2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- รวบรวมคำถามนักศึกษาในชั้นเรียนมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ
และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุง
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030223143 การถายเทความรอน (Heat Transfer)

1. ขอมูลทั่วไป

1 รหัส/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต/ประเภทของรายวิชา 030223143 การถายเทความรอน (Heat Transfer) 3(3-0-6) /หมวดวิชาบังคับ

2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน (AmET)

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน/กลุมเรียน รองศาสตราจารย ดร.กิตติ นิลผึ้ง / Section

4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 1/2565

5 รายวิชาที่เรียนกอน (Pre-requisite)/

ที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite)

030223120 เทอรโมไดนามิกส และ 030213130 กลศาสตรของไหลและอากาศพลศาสตร

6 สถานที่เรียน Online /วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ

2. สวนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา หลักการถายเทความรอน การนำความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน

การประยุกตการถายเทความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่มการถายเทความ

รอน การเดือดและการควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบความรอน

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช (ชม./ภาคการศึกษา ) บรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติ/การศึกษาดวยตัวเอง (45/0/0/90)

3 จำนวนชั่วโมงที่อาจารยจะใหคำปรึกษาเปนราย

บุคคล (ชม./สัปดาห)

เฉพาะนศ.ที่ตองการ 1 ชม./สัปดาห

3. การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แลวจะสามารถ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5

CLO 1 อธิบาย ความหมาย และนิยามเกี่ยวกับคำศัพทพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการถายเทความรอนได /      

CLO 2 อธิบาย หลักการถายเทความรอน และการเพิ่มการถายเทความรอนได /    

CLO 3 ประยุกตใชหลักการถายเทความรอน และการเพิ่มการถายเทความรอน เพื่อแกปญหาอุปกรณ

ทางวิศวกรรมศาสตรได

/ /  /  

CLO 4 อธิบายหลักการการเดือด และการควบแนนได /  

CLO 5 ประยุกตใชหลักการการเดือด และการควบแนนเพื่อแกปญหาอุปกรณทางวิศวกรรมศาสตรได /

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร AMET (Expected Learning Outcome: ELO) ดังนี้

ELO 1 สามารถอธิบายสวนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนตไดอยางถูกตอง

ELO 2 รูจักและเลือกใชงานเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อนำมาใชในการตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหาทางดานยานยนตอยางถูกตอง

ELO 3 ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบตาง ๆ และการผลิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต และใชพลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนตเพื่อนำมาใช

ในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต

ELO 4 มีประสบการณในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผูรวมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย

ELO 5 ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานยานยนตอยางตอเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรูตลอดชีวิต

1
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4. แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดา

ห
หัวขอ/รายละเอียด ชม. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช CLOs กิจกรรมการประเมิน

1 พื้นฐานเกี่ยวกับการถายเทความรอน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2

2 สมการการนำความรอน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ

3 การนำความรอน 1 มิติ ภายใตสภาวะคงตัว 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ

4 การนำความรอน 1 มิติ ภายใตสภาวะคงตัว (ตอ) 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ และ การบาน

5 การนำความรอน 2 มิติ ภายใตสภาวะคงตัว 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ

6 การนำความรอน 1 มิติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 มอบหมายงาน การนำความรอน

7 การนำความรอน 2 มิติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ และ การบาน

8 สอบกลางภาค        

9 พื้นฐานการพาความรอน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ

10 การพาความรอนบังคับสำหรับการไหลภายนอก 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ และ การบาน

11 การพาความรอนบังคับสำหรับการไหลภายนอก 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 3/4 มอบหมายงาน การพาความรอน

12
การพาความรอนโดยธรรมชาติ

3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 3/4 quiz ทายคาบ และ การบาน

13 การเดือดและการควบแนน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 3/4/5 quiz ทายคาบ

14 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 3/4/5 quiz ทายคาบ และ การบาน

15 การแผรังสีความรอน 3 บรรยาย อภิปราย ถามตอบและใชสื่อประสม 1/2 quiz ทายคาบ

16 ทบทวน 3 สรุปเนื้อหา ซักถาม    

สัดสวนในการประเมิน     กลางภาค/ปลายภาค/งานที่ไดรับมอบหมาย/จิตพิสัย (30/50/10/10)

2
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5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลักที่กำหนด

-  Heat Transfer; A Practical Approach, Yunus A. Çengel

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและขอมูลแนะนำ

หนังสือที่มีความสอดคลองกับวิชาการถายเทความรอน

6. การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา

- การถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน

- นำผลการสอบกลางภาค และคุณภาพของผลงานที่มอบหมายมาใชในการประเมิน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- ผลการสอบ และคุณภาพของงานที่มอบหมาย

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. กระบวนการปรับปรุงการสอน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู

4. การทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาของนักศึกษา

- มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/ภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ งานที่

มอบหมาย วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังตามขอ 4

- นำแบบประเมินผูสอนออนไลนของปการศึกษาที่ผานมา มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป

3



ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
4. ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการท่ีใช้ในการเรียนการสอน
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4. ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน
แสดงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน

ลำดับ Laboratory 1 อาจารย์ผู้ควบคุม ลิงก์ 
1 หาค่า CG ยานยนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย 

ชุมจันทร์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1c3lFk03DlkQ9oWZY pvFDUEDj03aDvP_7?usp=sharing

2 อุโมงค์ลม ว่าท่ี ร.ต. ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล https://drive.google.com/drive/folders/1e1a2uKX48-
EPaN2OFbY_BqwoOkEEWEKS?usp=sharing 

3 Torsion test ผู้ช่วยศาสตราจารย์เช่ียวชาญ 
ห้าวหาญ 

https://drive.google.com/drive/folders/1e1a2uKX48-
EPaN2OFbY_BqwoOkEEWEKS?usp=sharing

4 สมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  นิลผ้ึง https://drive.google.com/drive/folders/15V6nzUImWIG7KT2J-W2k5sFBhlUuFLNO?usp=sharing

5 Fluid friction in pipes อาจารย์สัก สิทธิชมภู https://drive.google.com/drive/folders/1qJde74I-gMcaN2a5GPoTl2DZm8STgVOO?usp=sharing
6 Heat Convection ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง 

พิสิษฐ์สังฆการ  

https://drive.google.com/drive/folders/1j9CNtu9kUMgV 
CoAsA6WAEm1AeDpkTFBY?usp=sharing

7 การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ
การส่ันสะเทือน 

ดร.สุนทร โอษฐงาม https://drive.google.com/drive/folders/1pE0FtO4_ PNRdC5kjKm51r1vGGuj2r1CZ?usp=sharing

8 บอมบ์แคลอรีมิเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรมิตร 
กระแสร์ลม 

https://drive.google.com/drive/folders/12fbORca65U-BaUrMGat10LsCDQ9LuU6F?usp=sharing
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ลำดับ Laboratory 2 อาจารย์ผู้ควบคุม ลิงก์ 
1 ทดสอบสมรรถนะมอเตอร์ อาจารย์มงคล  แดงสุนทรชัย https://drive.google.com/drive/folders/1LlRXNCZptsbRNUfP7Mm6cuHj _ 

AO5U1kb?usp=sharing 
2 เครื่องอัดอากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารพล 

ฐิติพัฒนพงศ์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1azAZddR-wE6pAjZ5t9  
VkDYmOkjMKaaDU?usp=sharing 

3 Fuel Cell Lab ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ 
วงศ์ก่อทรัพย์ 

https://drive.google.com/drive/folders/1JStjzPHpSCdnUtmtsP 
_wYNQldYV-Ot_y?usp=sharing 

4 Engine test+มลพิษ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท 
เทียนน้อย 

https://drive.google.com/drive/folders/1jPi03usTc0adRVIZNNJvJG 
v   M1lhGJMie?usp=sharing 

5 การศึกษาระบบขับเคล่ือน
ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ 
สัมภวะคุปต์ 

https://drive.google.com/drive/folders/1c2p5P3K75u0bAojbORM0 PL 
VrbuEv1sMr?usp=sharing 

6 Gyroscope ผู้ช่วยศาสตราจารย์เช่ียวชาญ 
ห้าวหาญ 

https://drive.google.com/drive/folders/1KrSorQaqBW 
UBpSWRnybuNl8QnhEUF4U4?usp=sharing 

7 การถ่วงสมดุล 
(balancing) 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ 
 สวัสด์ิมงคล 

https://drive.google.com/drive/folders/14gVXmmq1Fclwjz5mzOzBxc8FDuoPzWyN?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1LlRXNCZptsbRNUfP7Mm6cuHj%20_%20AO5U1kb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlRXNCZptsbRNUfP7Mm6cuHj%20_%20AO5U1kb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1azAZddR-wE6pAjZ5t9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20VkDYmOkjMKaaDU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1azAZddR-wE6pAjZ5t9%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20VkDYmOkjMKaaDU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JStjzPHpSCdnUtmtsP%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_wYNQldYV-Ot_y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JStjzPHpSCdnUtmtsP%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_wYNQldYV-Ot_y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jPi03usTc0adRVIZNNJvJG%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20v%20%20%20M1lhGJMie?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jPi03usTc0adRVIZNNJvJG%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20v%20%20%20M1lhGJMie?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c2p5P3K75u0bAojbORM0%20PL%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20VrbuEv1sMr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c2p5P3K75u0bAojbORM0%20PL%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20VrbuEv1sMr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KrSorQaqBW%20%20%20%20UBpSWRnybuNl8QnhEUF4U4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KrSorQaqBW%20%20%20%20UBpSWRnybuNl8QnhEUF4U4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14gVXmmq1Fclwjz5mzOzBxc8FDuoPzWyN?usp=sharing


ปฎิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 1 

การทดลองที่ 1 

การหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถจักรยานยนต์ 

1. บทนำ

จุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) หรือ CG ของยานพาหนะคือตำแหน่งของจุดทางทฤษฎีที่ผลรวม

ของมวลรวมทั้งหมดของส่วนประกอบแต่ละชิ้นของยานพาหนะทั้ง+รถยนต์หรือจักรยายนต์ สำหรับ

รถยนต์ จุดศูนย์ถ่วง (C.G.) เป็นจุดรวมน้ำหนักของรถยนต์ทั้งคัน ผู้ออกแบบรถยนต์พยายามที่จะลด

จุดศูนย์ถ่วงให้อยู่ต่ำที่สุด เพื่อช่วยให้เสถียรภาพของรถ ขณะเลี้ยวโค้งสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้น

โดยที่รถยังสามารถคงตัวอยู่ได้ปลอดภัยสำหรับรถยนต์ที่มีจุดศูนย์ถ่วงสูงจะทำให้รถยนต์พลิกคว่ำได้

ง่ายกว่ารถยนต์ที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำสังเกตได้จากรถแข่งทางเรียบ ตัวถังของรถจะค่อนข้างต่ำ ในรถสปอร์

ตราคาแพง หลายรุ่นออกแบบให้น้ำหนักท่ีกดลงบนเพลาหน้า/เพลาหลัง หรือล้อหน้า/ล้อหลัง มีอัตรา

การกระจายน้ำหนัก (Weight Distribution) ประมาณ 50:50 หมายถึงจะได้ตัวเลขนี้ตอนจอดหยุดนิ่ง

แต่ถ้าหากขณะที่ขับอยู่แล้วเบรก น้ำหนักก็กดลงบน ล้อหน้าเพิ่มขึ้นน้ำหนักที่กดลงบนล้อหลังจะลดลง

ด้วย เพราะการถ่ายเทน้ำหนัก และขณะที่เร่งจะเกิดการถ่ายเทน้ำหนักในทิศทางตรงข้ามกับการเบรค

รวมทั้งการเลี้ยวก็จะเกิดการถ่ายเทน้ำหนักที่มีผลต่อเสถียรภาพการควบคุมรถยนต์  ขณะวิ่งแรง

สามารถเกิดขึ้นได้ขณะหักเลี้ยว หรือการเลี้ยวโค้งพร้อมกับการเร่งเครื่องยนต์และการเบรก ทั้งหมด

เรียกว่า “Cornering Force” อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาวิธีการตรวจวัดและหาค่าตำแหน่ง

ของจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์ ขั้นตอนด้านล่างแสดงวิธีการกำหนดจุดศูนย์กลางมวลของรถจักรยานยนต์

(หรือ "จุดศูนย์ถ่วง") โดยการชั่งน้ำหนักแรงสัมผัสของยางทั้งสองบนพื้นผิวแนวนอน จากนั้นจึงอยู่บน

ทางลาด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือหาค่าการกระจายน้ำหนักของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ตามแนวราบ

2.2 เพ่ือหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์หรือจักรยานยนต์

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1  แผนภาพอิสระของยานพาหนะสองล้อที่วางบนพื้นผิวแนวนอน



แผนภาพอิสระของยานพาหนะสองล้อที่วางบนพ้ืนผิวแนวนอนแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แผนภาพอิสระของรถจักรยานยนต์ที่วางอยู่บนพื้นราบ 

โดยที่  F1 = น้ำหนักที่ลงล้อหน้า 

F2 = น้ำหนักท่ีลงล้อหลัง 

W = น้ำหนักรวมของรถจักรยานยนต์ 

A = จุดที่ยางหน้าสัมผัสพ้ืน 

B = จุดที่ยางหลังสัมผัสพ้ืน 

G = จุดศูนย์กลางมวล (จุดศูนย์ถ่วง) ของรถจักรยานยนต์ 

l = ระยะฐานล้อของรถจักรยานยนต์

a = ระยะทางแนวนอนจากเพลาหน้าถึงเพลาหลังถึงจุดศูนย์กลางมวล 

b = ระยะทางแนวตั้งจากเพลาหน้าถึงเพลาหลังถึงจุดศูนย์กลางมวล 



Note: จงจำไว้ว่ายางหน้าและหลังอาจมีรัศมีต่างกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นยางจริง ต่อไปเป็นบทวิเคราะห์

จาก รูปที่ 1. 

3.2 การกระจายน้ำหนักของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ตามแนวนอน 

ขั้นตอนนี้คือการทำสมดุลแรงในทิศทางแนวตั้งก่อน ดังนั้น 

1 2 0F F F W  + − = (1) 

จากนั้นสมดุลโมเมนต์รอบจุด A: 

2 0AM F l Wa  − = (2) 

สามารถกำหนดแรง F1 และ F2 โดยในสมการ (1) สามารถจัดเรียงใหม่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

1 2W F F= + (3) 

เมื่อทราบ W แล้วนำไปแทนในสมการที่ 2 จะได้ระยะระยะทางแนวนอนจากเพลาหน้าถึงเพลาหลังถึงจุด

ศูนย์กลางมวล a ดังนี้ 

2F l
a

W
= (4) 

ขณะนี้เรารู้ระยะทางแนวนอนจากเพลาหน้าถึงจุดศูนย์กลางมวล G แล้ว ตอนนี้สำหรับระยะทางแนวตั้ง b 

จากเพลาหน้าถึงจุดศูนย์กลางมวล ดังนั้นต้องชั่งน้ำหนักเพ่ือหาแรงสัมผัสของยางล้อหลัง 

4. การกระจายน้ำหนักของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ตามเอียง

4.1  แผนภาพอิสระของรถจักรยานยนต์ที่วางอยู่บนพ้ืนเอียง

ใหป้ฏิบัติตามข้ันตอนที่คล้ายคลึงกันกับข้อ 3.2 แต่ให้รถจักรยานยนต์อยู่บนทางลาด 



รูปที่ 2 แผนภาพอิสระของรถจักรยานยนต์ที่วางอยู่บนพื้นเอียง 

ค่าของพารามิเตอร์ต่างๆ ในรูปที่ 2 จะเท่าเดิม แต่แรง F3 และ F4 จะแตกต่างกัน ซึ่งเป็นจุดชั่งน้ำหนักบน

พ้ืนเอียงและทราบมุมของผิวเอียง โดยมีการเพ่ิมระยะ c และความสูงของล้อหลังคือ h และมุมของพื้นผิว

คือ θ

4.2  การวิเคราะห์มุมและการหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถจักรยานยนต์ 

ทำการปรับสมดุลแรงและโมเมนต์เหมือนเมื่อหัวข้อที่ 3 —เมื่อทราบน้ำหนัก W แล้ว และแรงของยาง F4 

จะต้องชั่งน้ำหนักด้วยตาชั่ง (ไม่ต้องการ F3) ต้องทราบมุม θ ด้วย แม้ว่าจะคำนวณได้จากความสูงที่วัดได้ของ

ล้อหลัง  

3 4 0F F F W  + − = (5) 

เนื่องจากทราบ W  แรงทีล่้อหน้าที่วัดได้ขณะทำมุมได้ F3 จึงสามารถหาได้จากสมการ (5) 

เมื่อสมดุลโมเมนต์รอบจุด A:  

4 cos 0AM F l Wc  − = (6)



เมื่อต้องการทราบระยะ c ดังนั้นเราสามารถหาความสัมพันธ์โดย 

cos cosc a b = − (7) 

แทนสมการที่ 7 ไปในสมการที่ 6 ได้ระยะทางแนวตั้งจากเพลาหน้าถึงเพลาหลังถึงจุดศูนย์กลางมวลดังนี้ 

( )4 cos

sin

Wa F l
b

W





−
= (8) 

ซ่ึงถ้าเราทราบระยะ a จากสมาการที่ 4 แล้ว สุดท้ายมุม θ สามารถหาได้โดยการวัดระยะความสูงของล้อหลัง 

h และทราบระยะฐานล้อ l 

1sin sin
h h

l l
  −=  = (9) 

5. ขั้นตอนการทดลอง

5.1 วัดระยะระยะฐานล้อ I ของรถจักรยานยนต์

5.2 ชั่งน้ำหนักรถจักรยานยนต์บนพ้ืนแนวราบเพ่ือหาค่า W ค่า F1 และค่า F2

5.3 ชั่งน้ำหนักรถจักรยานยนต์บนพ้ืนเอียงเพ่ือหาค่า F3 ค่า F4 และค่า h พร้อมด้วยวัดมุมเอียง θ

5.4 คำนวณการกระจายน้ำหนักของรถจักรยานยนต์ตามแนวนอน โดยคิดเป็น %

5.5 คำนวณระยะทางแนวตั้งจากเพลาหน้าถึงเพลาหลังถึงจุดศูนย์กลางมวล

5.6 สรุปผลการทดลอง

ตารางท่ี 1 บันทึกผลการทดลอง 

รายการ ค่าวัดที่ได้ 

W 

F1 



F2  

l  

F3  

F4  

θ  

 

 

6. สรุปและวิจารณ์ผล 

6.1 คำนวณการกระจายน้ำหนักของรถจักรยานยนต์ตามแนวนอน โดยคิดเป็น % 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 คำนวณระยะทางแนวตั้งจากเพลาหน้าถึงเพลาหลังถึงจุดศูนย์กลางมวล  

 

 

 

 

 

 



 

 

 6.3 วิจารณ์ผลการหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถจักรยานยนต์ 
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ปฎิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 1 

การทดลองที ่1 

การทดลองหาค่าแรงตา้นอากาศและค่าแรงยกตัว 

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือศึกษาค่าแรงต้านและสัมประสิทธิ์แรงต้านของวัตถุรูปทรงต่างๆ ในสภาวะความเร็วลมที่แตกต่างกัน 

1.2 เพ่ือศึกษาค่าแรงยกตัวและสัมประสิทธิ์แรงยกของวัตถุรูปทรงต่างๆในสภาวะความเร็วลมที่แตกต่างกัน 

 

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แรงต้านอากาศ (Drag Force)  

 แรงต้านอากาศ คือ แรงฉุดที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก แรงเสียดทานของผิววัตถุกับอากาศ (Friction 

Drag) และ ความแตกต่างของแรงดัน (Pressure Drag) ของอากาศท่ีไหลผ่านวัตถุ สำหรับรถยนต์นั้น แรงต้าน

อากาศ เป็นหนึ่งในแรงต้านการเคลื่อนที่ (Resistive Force) ที่ผู้ออกแบบรถยนต์จะต้องคำนึงถึงในการ

ออกแบบต้นกำลังของรถยนต์ โดยแรงต้านอากาศมีสูตรคำนวณดังสมการที่ 1 

D = 
1

2
𝐴𝑉2𝐶𝐷           (1) 

 
โดยที่ CD คือ สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 
D คือ แรงต้านอากาศ 

 คือ ความหนาแน่นของอากาศ 
V คือ ความเร็วของอากาศท่ีไหลผ่านวัตถุหรือความเร็วรถยนต์ 
A คือ พ้ืนที่หน้าตัดของวัตถุหรือรถยนต์ 
 
 



2.2 แรงยก (Lift Force)  

 แรงยก คือ แรงที่กระทำกับวัตถุในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางท่ีของไหลกระทำกับวัตถุ (Direction 

normal to the flow)  และทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ข้ึนในทิศทางดังกล่าว ซึ่งมักเกิดจากความแตกต่างของ

แรงดัน (Pressure) ของอากาศท่ีไหลผ่านวัตถุด้านใต้ของวัตถุและด้านบนของวัตถุ สำหรับรถยนต์นั้น แรงยก

ตัว เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบรถยนต์จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบเช่นกัน เนื่องจากหากรถยนต์มีแรงยกตัวมาก จะ

ทำให้การเกาะถนนและเสถียรภาพในการขับข่ีลดลง (Grip and stability of road vehicle) ซึ่งในรถยนต์มัก

มีการออกแบบโดยนำ Air Foil หรือ ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนปีก มากลับด้านเพ่ือให้เกิดแรงยกกลับด้าน 

(Negative lift force หรือ Down force) เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะถนนและทำให้รถยนต์มีเสถียรภาพในการขับขี่

มากขึ้น โดยแรงยกตัวมีสูตรคำนวณดังสมการที่ 2 

L = 
1

2
𝐴𝑉2𝐶𝐿      (2) 

โดยที่ CL คือ สัมประสิทธิ์แรงยกตัว 
L คือ แรงยกตัว 

 คือ ความหนาแน่นของอากาศ 
V คือ ความเร็วของอากาศหรือของไหลที่ไหลผ่านวัตถุหรือความเร็วรถยนต์ 
A คือ พ้ืนที่หน้าตัดของวัตถุหรือรถยนต์ (ในทิศทางของแรงยกตัว) 
 
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds Number กับ ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน (CD) และค่าสัมประสิทธิ์แรงยก 
(CL) 
 สภาวะการไหลของของไหลอาจแบ่งได้ตามค่า Reynolds Number (Re) เช่นการไหลแผ่นเรียบ จะมี
ค่าการไหลวิกฤตที่เปลี่ยนสภาวะการไหลจากการไหลแบบราบเรียบ (Laminar) เป็นการไหลแบบปั่นป่วน 
(Turbulent) ที่ค่า Re = 5 x 105 ซึ่งสภาวะการไหลที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านหรือแรง
ยกท่ีแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยภาพที่ 1 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds Number กับ ค่า
สัมประสิทธิ์แรงต้าน (CD) ของการไหลของของไหลผ่านแผ่นเรียบ  
 



 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CD เมื่อของไหลไหลผ่านแผ่นเรียบ [1] 

 
 ขณะที่วัตถุรูปร่างอ่ืนๆก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds Number กับ ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน 
(CD) และค่าสัมประสิทธิ์แรงยก (CL) ของการไหลของของไหลดังแสดงในภาพที่ 2 ถึง 4 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CD เมื่อของไหลไหลผ่านวัตถุรูปทรงต่างๆ [1] 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CD เมื่อของไหลไหลผ่านแผ่นเรียบและ Air foil รูปร่างต่างๆ [2] 



 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CL เมื่อของไหลไหลผ่านปีกเครื่องบินในมุมปะทะ 10        

(10 AoA) ที่ค่าความถี่ Flapping แตกต่างกัน [3]  
 

2.4 การทดสอบในอุโมงค์ลม 
 การนำวัตถุ หรือโมเดล หรือต้นแบบทดสอบในอุโมงค์ลมจะสามารถทำให้ผู้ออกแบบทราบถึงค่าแรง
ต้าน และแรงยกท่ีเกิดข้ึนจากของไหลที่มากระทำกับวัตถุได้ โดยภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงแบบจำลองการนำ
วัตถุเข้าไปทดสอบวัดค่าแรงต้านอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการไหลของของไหล ซึ่งค่าแรงต้านของอากาศท่ีเกิดขึ้นจะ
เท่ากับค่าน้ำหนักของมวล (Balancing weight) ที่นำมาถ่วงให้ระบบอยู่ในสมดุล  
 

 
 

ภาพที่ 5 แบบจำลองการทดสอบหาค่าแรงต้านในอุโมงค์ลม [1] 
 
 
 
 



3. ขั้นตอนการทดลอง  
  

• เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ อุโมงค์ลม และ โมเดลที่จะใช้ในการทดลอง 

• เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอุโมงค์ลมให้พร้อมใช้งาน 

• ตั้งตำแหน่งของฐานใส่ model ให้อยู่ตำแหน่ง 0 องศา 

• ติดตั้ง model เข้ากับฐาน  

• ปิดช่องใส่ model พร้อมใส่สลักล็อคให้เรียบร้อย 

• เซ็ท Zero เครื่องวัดค่าแรงยกและแรงต้านอากาศ 

• ปรับตั้งค่าความเร็วลมที่ใช้ทดสอบ  

• อ่านและบันทึกค่าแรงต้านและแรงยกจาก HM 170  ลงในตารางที่ 1  

• คำนวณค่า CD และ CL กับ ค่า Re 

• ทำกราฟเปรียบเทียบ ค่า CD และ CL กับ ค่า Re  

•  
ตารางท่ี 1 บันทึกผลการทดลองค่าแรงต้านและแรงยกตัว 
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การทดลองที ่1 

การทดลองหาค่าแรงตา้นอากาศและค่าแรงยกตัว 

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือศึกษาค่าแรงต้านและสัมประสิทธิ์แรงต้านของวัตถุรูปทรงต่างๆ ในสภาวะความเร็วลมที่แตกต่างกัน 

1.2 เพ่ือศึกษาค่าแรงยกตัวและสัมประสิทธิ์แรงยกของวัตถุรูปทรงต่างๆในสภาวะความเร็วลมที่แตกต่างกัน 

 

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แรงต้านอากาศ (Drag Force)  

 แรงต้านอากาศ คือ แรงฉุดที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก แรงเสียดทานของผิววัตถุกับอากาศ (Friction 

Drag) และ ความแตกต่างของแรงดัน (Pressure Drag) ของอากาศท่ีไหลผ่านวัตถุ สำหรับรถยนต์นั้น แรงต้าน

อากาศ เป็นหนึ่งในแรงต้านการเคลื่อนที่ (Resistive Force) ที่ผู้ออกแบบรถยนต์จะต้องคำนึงถึงในการ

ออกแบบต้นกำลังของรถยนต์ โดยแรงต้านอากาศมีสูตรคำนวณดังสมการที่ 1 

D = 
1

2
𝐴𝑉2𝐶𝐷           (1) 

 
โดยที่ CD คือ สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 
D คือ แรงต้านอากาศ 

 คือ ความหนาแน่นของอากาศ 
V คือ ความเร็วของอากาศท่ีไหลผ่านวัตถุหรือความเร็วรถยนต์ 
A คือ พ้ืนที่หน้าตัดของวัตถุหรือรถยนต์ 
 
 



2.2 แรงยก (Lift Force)  

 แรงยก คือ แรงที่กระทำกับวัตถุในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางท่ีของไหลกระทำกับวัตถุ (Direction 

normal to the flow)  และทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ข้ึนในทิศทางดังกล่าว ซึ่งมักเกิดจากความแตกต่างของ

แรงดัน (Pressure) ของอากาศท่ีไหลผ่านวัตถุด้านใต้ของวัตถุและด้านบนของวัตถุ สำหรับรถยนต์นั้น แรงยก

ตัว เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบรถยนต์จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบเช่นกัน เนื่องจากหากรถยนต์มีแรงยกตัวมาก จะ

ทำให้การเกาะถนนและเสถียรภาพในการขับข่ีลดลง (Grip and stability of road vehicle) ซึ่งในรถยนต์มัก

มีการออกแบบโดยนำ Air Foil หรือ ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนปีก มากลับด้านเพ่ือให้เกิดแรงยกกลับด้าน 

(Negative lift force หรือ Down force) เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะถนนและทำให้รถยนต์มีเสถียรภาพในการขับขี่

มากขึ้น โดยแรงยกตัวมีสูตรคำนวณดังสมการที่ 2 

L = 
1

2
𝐴𝑉2𝐶𝐿      (2) 

โดยที่ CL คือ สัมประสิทธิ์แรงยกตัว 
L คือ แรงยกตัว 

 คือ ความหนาแน่นของอากาศ 
V คือ ความเร็วของอากาศหรือของไหลที่ไหลผ่านวัตถุหรือความเร็วรถยนต์ 
A คือ พ้ืนที่หน้าตัดของวัตถุหรือรถยนต์ (ในทิศทางของแรงยกตัว) 
 
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds Number กับ ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน (CD) และค่าสัมประสิทธิ์แรงยก 
(CL) 
 สภาวะการไหลของของไหลอาจแบ่งได้ตามค่า Reynolds Number (Re) เช่นการไหลแผ่นเรียบ จะมี
ค่าการไหลวิกฤตที่เปลี่ยนสภาวะการไหลจากการไหลแบบราบเรียบ (Laminar) เป็นการไหลแบบปั่นป่วน 
(Turbulent) ที่ค่า Re = 5 x 105 ซึ่งสภาวะการไหลที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านหรือแรง
ยกท่ีแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยภาพที่ 1 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds Number กับ ค่า
สัมประสิทธิ์แรงต้าน (CD) ของการไหลของของไหลผ่านแผ่นเรียบ  
 



 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CD เมื่อของไหลไหลผ่านแผ่นเรียบ [1] 

 
 ขณะที่วัตถุรูปร่างอ่ืนๆก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง Reynolds Number กับ ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน 
(CD) และค่าสัมประสิทธิ์แรงยก (CL) ของการไหลของของไหลดังแสดงในภาพที่ 2 ถึง 4 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CD เมื่อของไหลไหลผ่านวัตถุรูปทรงต่างๆ [1] 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CD เมื่อของไหลไหลผ่านแผ่นเรียบและ Air foil รูปร่างต่างๆ [2] 



 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Re กับ ค่า CL เมื่อของไหลไหลผ่านปีกเครื่องบินในมุมปะทะ 10        

(10 AoA) ที่ค่าความถี่ Flapping แตกต่างกัน [3]  
 

2.4 การทดสอบในอุโมงค์ลม 
 การนำวัตถุ หรือโมเดล หรือต้นแบบทดสอบในอุโมงค์ลมจะสามารถทำให้ผู้ออกแบบทราบถึงค่าแรง
ต้าน และแรงยกท่ีเกิดข้ึนจากของไหลที่มากระทำกับวัตถุได้ โดยภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงแบบจำลองการนำ
วัตถุเข้าไปทดสอบวัดค่าแรงต้านอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการไหลของของไหล ซึ่งค่าแรงต้านของอากาศท่ีเกิดขึ้นจะ
เท่ากับค่าน้ำหนักของมวล (Balancing weight) ที่นำมาถ่วงให้ระบบอยู่ในสมดุล  
 

 
 

ภาพที่ 5 แบบจำลองการทดสอบหาค่าแรงต้านในอุโมงค์ลม [1] 
 
 
 
 



3. ขั้นตอนการทดลอง  
  

• เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ อุโมงค์ลม และ โมเดลที่จะใช้ในการทดลอง 

• เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอุโมงค์ลมให้พร้อมใช้งาน 

• ตั้งตำแหน่งของฐานใส่ model ให้อยู่ตำแหน่ง 0 องศา 

• ติดตั้ง model เข้ากับฐาน  

• ปิดช่องใส่ model พร้อมใส่สลักล็อคให้เรียบร้อย 

• เซ็ท Zero เครื่องวัดค่าแรงยกและแรงต้านอากาศ 

• ปรับตั้งค่าความเร็วลมที่ใช้ทดสอบ  

• อ่านและบันทึกค่าแรงต้านและแรงยกจาก HM 170  ลงในตารางที่ 1  

• คำนวณค่า CD และ CL กับ ค่า Re 

• ทำกราฟเปรียบเทียบ ค่า CD และ CL กับ ค่า Re  

•  
ตารางท่ี 1 บันทึกผลการทดลองค่าแรงต้านและแรงยกตัว 
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ทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ (Air conditioner performance LAB) 
 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือศึกษาก าลังงานไฟฟ้า ความสามารถการท าความเย็น และสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ 

 
2. ทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

 

 



 

 
3 การทดสอบและค านวณหาสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีการหลัก 

1) การทดสอบและค านวณสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ (Direct method) 

1.1 ติดตั้งอุปกรณ์วัดก าลังงานไฟฟ้า (
compW ) และอัตราการถ่ายเทความร้อนที่อีวาโปเรเตอร์ได้รับ (

evapQ )  



  
 

 

 

   

 

การวัดความเร็วลม และอุณหภูมิอากาศ 

- อัตราการถ่ายเทความร้อนที่อีวาโปเรเตอร์ได้รับค านวณได้จาก 

, ,( )evap p air in air outQ mc T T          m VA       A WL  

 

      
   การวัดก าลังงงานไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ 

- ก าลังงานไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์    

W VI  
 

1.2 น ามาค านวณหาค่า COP  และ  EER 

Coefficient of performance (COP) 

evap

comp

Q
COP

W
  

V, Tair,out 

L 

W 

Tair,in 



Energy efficiency ratio (EER) 

(BTU/ h)

(W)

evap

comp

Q
EER

W
  

EER COP x 3.412  
 

2) การทดสอบและค านวณสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ (Indirect method) 

2.1 ติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความดัน ที่ต าแหน่งต่างๆ ประกอบด้วยต าแหน่งทางเข้า และทางออกอีวาโปเร

เตอร์ ต าแหน่งทางออกคอมเพรสเซอร์ และ ต าแหน่งทางออกคอนเดนเซอร์ 

 

 
             การวัดอุณหภูมิสารท าความเย็น   

.   

การวัดความดันสารท าความเย็น 

 

3 

4 

2 

1 



2.2 น าข้อมูลอุณหภูมิและความดันไปหาค่าเอนทัลปีที่ต าแหน่งต่างๆ  จากตารางสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  

 
  

2.3 น ามาค านวณหาค่า   COP  และ  EER 

Coefficient of performance (COP) 

1 4

1 2

evap evap evap

comp comp comp

Q mq q h h
COP

W mw w h h


   


 

Energy efficiency ratio (EER) 

EER COP x 3.412           
(BTU/ h)

(W)

 
 
 

 

 

3 การระบุสมรรถนะการท างานของเครื่องปรับอากาศด้วยฉลากประหยัดไฟฟ้า 

เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  (แบบเก่า) 

 
เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  (แบบใหม่) 



 
 

4 ตารางบันทึกผลการทดลอง 
ระบบปรับอากาศเครื่องที่ 1 

คอมเพรสเซอร์ 

แรงดันไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (A) ก าลังงานไฟฟ้า(W) 

   

  
อีวาโปเรเตอร์  

ความเร็วอากาศ 

(m/s) 

ความหนาแน่น

อากาศ (kg/m3) 

พื้นที่ของช่อง

จ่ายลม(m2) 

ความร้อนจ าเพาะ

ของอากาศ         

(J/kg oC) 

อุณหภูมิอากาศ

ภายในห้อง (oC) 

อุณหภูมิอากาศ

ออกจากช่อง

จ่ายลม (oC) 

อัตราการ

ถ่ายเทความ

ร้อน (W) 

       

 
สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ 

COP EER 

  



ระบบปรับอากาศเครื่องที่ 2 

คอมเพรสเซอร์ 

แรงดันไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (A) ก าลังงานไฟฟ้า(W) 

   

  
อีวาโปเรเตอร์  

ความเร็วอากาศ 

(m/s) 

ความหนาแน่น

อากาศ (kg/m3) 

พื้นที่ของช่อง

จ่ายลม(m2) 

ความร้อนจ าเพาะ

ของอากาศ         

(J/kg oC) 

อุณหภูมิอากาศ

ภายในห้อง (oC) 

อุณหภูมิอากาศ

ออกจากช่อง

จ่ายลม (oC) 

อัตราการ

ถ่ายเทความ

ร้อน (W) 

       

 
สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ 

COP EER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เนื้อหาเล่มรายงาน 

- องค์ประกอบของรายงานประกอบด้วย: ปก บทน า สารบัญ ทฤษฎี ขั้นตอนการทดลอง การ

ค านวณวิเคราะห์ผลการทดลอง ผลการทดลองและการอภิปราย สรุปผลการทดลอง 

เอกสารอ้างอิง 

- ทฤษฎ:ี ประเภทของเครื่องปรับอากาศ หลักการท างาน ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  

สมรรนะการท างานของเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- ขั้นตอนการทดลอง: เขียนรายละเอียดการทดลองเป็นข้อๆ ตามการทดลอง 

- การค านวณวิเคราะห์ผลการทดลอง: น าข้อมูลการทดลองมาแสดงวิธีการค านวณค่า Qevap, 

Wcomp, COP และ EER  

- ผลการทดลองและการอภิปราย:  

- น าเสนอข้อมูลการค านวณของ Qevap, Wcomp COP และ EER ในรูปของตาราง 

- น าข้อมูลของ Qevap, Wcomp COP และ EER มาสร้างกราฟ เปรียบเทียบกันระหว่างระบบ

ปรับอากาศเครื่องท่ี 1 และ 2   

- อธิบายแนวโน้มของ Qevap,  Wcomp  COP และ EER ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

- อธิบายให้เหตุผลว่าท าไมผลการทดลองเป็นอย่างนั้น 

- เทียบค่า EER กับฉลากประหยัดไฟฟ้า 

- เอกสารอ้างอิง 

- อ้างอิงหนังสือ หรือเอกสารต่างๆท่ีรวบรวมและน ามาใช้ในรายงานฉบับนี้  
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ปฎิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 2 
ปฏิบัตกิารทดลองการหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลในท่อ  

(Fluid Friction in Pipes Laboratory) 

บทนำ 

 เมื่อของไหลถูกทำให้ไหลผ่านขอบเขตที่เป็นของแข็ง (Solid boundary) เช่น ผนังภายในท่อ เป็นต้น 
ผนังของท่อจะดูดซับโมเมนตัมของของไหลนั้น ๆ โมเลกกุลของของไหลที่อยู่ถัดจากผนังท่อดังกล่าวจะชะลอ
ความเร็วจนมีค่าเท่ากับ 0 สัมพัทธ์กับตำแหน่งของผนังท่อ โดยความเร็วของของไหลจะแปรผันไปตาม
ระยะทางจากขอบเขตของแข็งดังกล่าว อันเนื ่องมาจากความแตกต่างของความเร็วของไหล (Velocity 
gradient) แต่ละชั้นทำให้เกิดความเค้นเฉือน (Shear stress) ซึ่งเป็นแรงเสียดทานในของไหล และเป็นเหตุให้
ของไหลมีการสูญเสียพลังงานในรูปแบบความร้อน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่หน้าตัด รูปทรง 
ความหยาบผิวผนังท่อ และทิศทางการไหลในท่อ ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงาน ดังนั้นจึงต้องมีการให้พลังงาน
กับของไหลเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานดังกล่าว การไหลของของไหลในท่อจะก่อให้เกิดการสูญเสียความดัน
เพ่ิมข้ึนไปตามระยะทางของท่อ ในงานการออกแบบระบบที่ทำการส่งของไหลด้วยท่อ วิศวกรต้องทราบถึงการ
สูญเสียความดันทั้งหมดในระบบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกขนาดปั้มที่เหมาะสมสำหรับงานนั้น ๆ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจผลกระทบจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อ Friction factor อันส่งผลต่อการ
สูญเสียความดัน (Pressure loss) ในท่อ 

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจผลกระทบจากความหยาบผิวภายในท่อต่อ Friction factor อันส่งผลต่อการ
สูญเสียความดัน (Pressure loss) ในท่อ 

3. เพ่ือคำนวณสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลในท่อจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล 

 จากทฤษฎีของกลศาสตร์ของไหล การสูญเสียพลังงานของการไหลในท่อสามารถทำได้โดยใช้
สมมุติฐานในการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. การไหลเป็นการคงตัว 
2. การไหลเป็นแบบอัดตัวไม่ได้ 
3. การไหลเป็นการไหลในช่วงไหลเต็มรูป (Fully developed flow) 
4. ไม่มีความร้อนหรืองานเกี่ยวข้องกับระบบการไหลดังกล่าว 
5. ความดันและพลังงานภายในทั้งหมดในขอบเขตเป็นเอกรูป (Uniform) 



ปฏิบัติการ Fluid Friction in Pipes   เรียบเรียงโดย อ.สัก สิทธิชมภ ู

2 
 

จากสมมุติฐานดังกล่าวจึงสามารถเขียนสมการพลังงานของการไหลดังรูปด้วยสมการ (1) 

 

  (สมการ 1) 
โดย ตำแหน่งที่ 1 คือของไหลขาเข้า และตำแหน่งที่ 2 คือของไหลขาออก   

V = ความเร็วของไหล (m/s)  

ρ =  ความหนาแน่นของของไหล (kg/m3)   
z = ระยะความสูงจากจุดอ้างอิง (m) 
hIT = การสูญเสีย head (m) 
g = Gravitational acceleration (9.81 m/s2) 

 ในกรณีที่ท่อมีพื้นที่หน้าตัวคงที่และวางอยู่ในแนวระดับดังรูปภาพด้านล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สูญเสียความดันเนื่องจากความเสียดทานภายในท่อและความเร็วเฉลี่ยของของไหลในท่อสามารถแสดงได้โดย
ใช้สมการ (2) 

    สมการ (2) 
โดย ∆p = ความต่างความดันระหว่างจุดที่ 1 และ 2 (Pa) 
 fDarcy = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของไหลในท่อ โดยดาร์ซี่  

(บางตำราใช้คำว่า “ตัวประกอบความเสียดทาน”) (Friction factor) 
 U = ความเร็วเฉลี่ยของของไหล (m/s) 

Z2

Z2

Reference level
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D = เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (m) 
∆x = ระยะของท่อที่พิจารณา (m) 

 
Head การสูญเสียในกรณีดังกล่าวสามารถเขียนได้ดังสมการที่ (3) 

∆𝑃 = 𝜌𝑔ℎ       
 

สมการ (3) 
 การไหลของของไหลในท่อสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การไหลแบบราบเรียบ (Laminar) ซึ่งของไหล
มีการไหลอย่างเป็นระเบียบมีทิศทางแน่นอน และ การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent) ซึ่งของไหลมีทิศทางการ
ไหลไม่แน่นอนและกำหนดไม่ได้ ค่าเรย์โนลด์ (Reynold’s number: Re) คือค่าที่ใช้ในการบ่งชี้ว่าการไหลเป็น
แบบราบเรียบเมื่อ Re < 2300 และถ้าค่าเรย์โนลด์มากกว่านี้ การไหลจะอยู่ในรูปแบบการไหลแบบปั่นป่วน ค่า
เรย์โนลด์สามารถคำนวณได้ด้วยสมการ (4) 

     สมการ (4) 

โดย 𝜇 = Dynamic viscosity (Pa·s หรือ N·s/m2 หรือ kg/(m·s) 

 ν = Kinematic viscosity (m2/s) 
 ด้วยความสำคัญของหัวข้อการสูญเสียความดันของของไหลในงานด้านวิศวกรรม ทำให้มีการศึกษา
การสูญเสียความดันจากความเสียดทานทั้งในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน โดยมีการศึกษา
ทั้งแบบเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สำหรับการปฏิบัติการนี้ ขอบเขตของการทำการทดลองนี้ถูกยึดด้วยหลักการ
วิศวกรรมที่นำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ (Practical engineering) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยการคำนวณ friction 
factor ที่เป็นฟังก์ชั่นของ Re และความหยาบ (ความขรุขระ) ผิวผนังท่อ (Pipe’s surface roughness) ดัง
สมการ (5) 

𝑓 = 𝑓 (𝑅𝑒 ,
𝑒

𝐷
)     สมการ (5) 

u = 0

P1 P2 

P1 > P2 

∆x 

D
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โดย e = ความขรุขระผิวท่อสัมบูรณ์ (Absolute Roughness) (m)  
 e/D = ความขรุขระสัมพัทธ์ (Relative Roughness) 
 
 Friction factor ที่เป็นที่นิยมใช้ได้แก่ Darcy friction factor (fD) และ Fanning friction factor (fF) 
โดยค่า Friction factor ของ Darcy เป็นที่นิยมโดยวิศวกรเครื่องกล ส่วนค่าของ Fanning นั้นเป็นที่นิยมในฝั่ง
วิศวกรเคมีและวิศวกรกระบวนการอุตสาหกรรม โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าสัมประสิทธิ์คือ fD = 4fF 
อย่างไรก็ตามการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ปะปนกันในการคำนวณอาจทำให้เกิดการผิดพลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ 
ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะเลือกใช้ค่า Friction factor ของแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
 สำหรับการไหลแบบราบเรียบ (Re < 2300) Hagen และ Pouseuille ได้พิสูจน์สูตรดังสมการ (6) 

𝑓𝐷 =
64

𝑅𝑒
     สมการ (6) 

 สำหรับการไหลแบบปั่นป่วน (Re > 2300) ค่า Friction factor นั้นมีค่าขึ้นอยู่กับค่าความขรุขระผิว
ท่อ โดย Blasius ได้ทำการพัฒนาสมการไว้สำหรับท่อผิวเรียบดังสมการ (7) 

𝑓𝐷 =
0.316

𝑅𝑒
0.25     สมการ (7) 

 สำหรับค่า friction factor ที่แม่นยำสำหรับท่อที่มีผิวในท่อขรุขระ สามารถหาได้จากกราฟที่พล้อต

จากความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑓 และ 𝑅𝑒 โดยมีนักวิจัยหลายคนได้ทำการพัฒนากราฟดังกล่าวเพื่อการใช้งาน 
โดยหนี่งในนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่แพร่หลายมากท่ีสุดที่ Moody (1944) ซึ่งได้พัฒนากราฟไว้ใช้สำหรับท่อที่มี
ขายเชิงพานิชย์และมีความแม่นยำสูงมีความผิดพลาดในช่วงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 
 ค่า Relative roughness สามารถคำนวณได้จากค่า Absolute Roughness โดยสามารถใช้ค่าดัง
ตาราง ร่วมกับ สมการ (8)  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑜𝑢𝑔ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑒

𝐷
   สมการ (8) 

 
วัสดุทำท่อ Absolute Roughness (mm) 

Riveted steel 1-10 
Concrete 0.3-3.0 

Wood stave 0.2-1.0 
Cast iron 0.25 

galvanized steel 0.15 
Asphalted cast iron 0.12 

Commercial steel or wrought iron 0.045 
Drawn tubing 0.0015 

 



 

5 
 

 Moody’s chart 
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 การสูญเสีย Head รอง (Minor head loss: hm) นั้นเป็นการสูญเสียอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการไหลอย่างทันทีทันใด เช่น ข้อต่อจากขนาดใหญ่มาขนาดเล็ก (Sudden contraction)  ข้อต่อจาก
ขนาดเล็กมาขนาดใหญ่ (Sudden enlargement)  ประตูน้ำ ท่อเอียง ฯลฯ โดยมีความสัมพันธ์ดังสมการ (9) 

ℎ𝑚 = 𝐾
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 

     สมการ (9) 
โดยค่า K คือ ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียรอง (Minor loss factor) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการไหลแบบ
ปั่นป่วน จึงทำให้ค่า K มักได้จากการทดลองเป็นหลัก 
 

เครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง 

 เครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการทดลองคือชุดปฏิบัติการ Fluid Friction in Pipes ดังรูปด้านล่าง
โดยประกอบไปด้วย  
1. ถังน้ำ  
2. ปั้มน้ำ  
3. ถังตวงวัด  
4. มานอมิเตอร์ 
5. นาฬิกาจับเวลา 
6. แผงทดสอบ (ประกอบไปด้วย) 

6.1. ท่อตรงผิวเรียบ 
6.2. ท่อตรงผิวขรุขระ 
6.3. ข้อต่อ 90° elbow 
6.4. ข้อต่อ 45° elbow 
6.5. ข้อต่อ 90° bend 
6.6. Sudden enlargement 
6.7. Sudden contraction 
6.8. Water valves 
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รูปไดอะแกรมแผงอุปกรณท์ดลอง Fluid Friction in Pipes 

ขัน้ตอนการทดลอง 

1. ตรวจสอบระดับน้ำในถังพักน้ำ / ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ถ้าน้ำสกปรกให้เปลี่ยนน้ำ) / ตรวจสอบการรั่วไหล 
2. เปิดวาล์วน้ำให้สุด (Fully open) ของท่อที่ต้องการทำการทดลอง ปิดวาล์วน้ำอื่น ๆ ที่เหลือให้หมด (Fully 

close) 
3. เปิดสวิทช์ควบคุมปั้มให้น้ำไหลในระบบ / ตรวจสอบการรั่วไหลในระบบอีกครั้ง 

4. ต่อมานอมิเตอร์เข้ากับท่อหรือช่วงของท่อ/ข้อต่อ ที่ต้องการสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของ ∆𝑃 ถ้าระดับ
น้ำสูงเกินไป สามารถใช้ปั้มลมมือในการอัดลมเพิ่มความดันส่วนบนของมานอมิเตอร์เพื่อให้ระดับน้ำอยู่ที่
ประมาณครึ่งทางของความสูงทั้งหมด 

5. เมื่อน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและไม่มีฟองอากาศในระบบแล้ว ให้ทำการวัดอัตราการไหลโดยใช้การตวงที่บ่อ
พักไหลกลับร่วมกับการใช้นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch)  

6. ทำการอ่านค่าระดับน้ำ (ในหน่วย mm) จากมานอมิเตอร์ และจดบันทึก ปริมาณน้ำที่ตวงและระยะเวลาที่
ใช้ในการตวง (เพ่ือนำไปคำนวณอัตราการไหลต่อไป) 

7. ปรับวาล์วน้ำเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 โดยทำการทดลองซ้ำด้วยอัตราการ
ไหลเพ่ือให้ได้ข้อมลูทั้งหมด 5 อัตราการไหลที่แตกต่างกัน 

8. ทำซ้ำการทดลองดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นกับท่ออ่ืน ๆ ที่เหลือ รวมถึงข้อต่อที่มี Configuration อ่ืน ๆ ให้ครบ
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ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 

1. คำนวณค่า friction factor ของ Darcy (fDarcy) ของทุก ๆ ข้อมูล (ทุกอัตราการไหล และ ท่อ/ข้อต่อ) โดย
ใช้ข้อมูลจากการทดลอง 

2. พล้อตค่า fDarcy ในโดเมนของ Re สำหรับข้อมลูทั้งหมด 
3. คำนวณค่า friction factor ของโดยใช้สมการของ Blasius (fBlasius) สำหรับข้อมูลการทดลองทั้งหมด โดย

คำนงึถึงคา่ Re ว่าต้องใช้สมการในโหมดการไหลแบบ Laminar หรือ Turbulent 
4. พล้อตค่า fBlasius ในโดเมนของ Re สำหรับข้อมลูทั้งหมด 
5. ใช้ Moody’s chart ในการ look up หาค่า friction factor โดยการใช้ค่า Re 

5.1. สำหรับท่อผิวเรียบ (Smooth pipe) ให้ใช้เส้น Smooth pipe บน Moody’s chart ในการหาค่า 
friction factor 

5.2. สำหรับท่อผิวขรุขระ (Rough pipe) ให้คำนวณ relative roughness (e/D) โดยมีค่า e = 0.5 mm 
และ D คือค่า effective diameter 

6. พล้อตค่า friction factor ที่ได้จากการเปิด Moody’s chart ในโดเมนของ Re 
7. พล้อตค่า friction factor เปรียบเทียบกันระหว่างค่าที่ได้จากการคำนวณในข้อที่ 1 vs. 2 vs. 3 พร้อมทั้ง

อภิปรายความเหมือน/ความแตกตา่ง และสาเหตุของแนวโน้มที่ นศ. สังเกตได้จากการทดลอง 

ข้อมูลที่มีประโยชน์ 

การแปลงหน่วย 
Kinematic viscosity of water 

Temperature (°C) ν (m2/s) 
1kN/m2 = 1kPa = 0.145 psi 
1 mm Hg = 0.0394 in.Hg = 133.3 Pa 
1 in.Hg = 3386 Pa 
1 mm H2O = 9.807 Pa 
101.32 kPa = 760 mm Hg = 14.70 psi= 
1 atm (1kgf/m2) = 10.33 m H2O 
1 bar = 100 kPa = 14.504 psi = 10,197 m H2O 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
 

1.785 x 10-6 
1.518 x 10-6 
1.306 x 10-6  
1.139 x 10-6 
1.003 x 10-6 
0.893 x 10-6 

เมื่อ  Q = อัตราการไหล, m3/s 
 A = พ้ืนที่หน้าตัดการไหล, m2 
 v = ความเร็วเฉลี่ยการไหล, m/s 
 

Q= 𝐴 × 𝑣 
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Heat Convection 
Heat convection is a mode of heat transfer by the mass motion of a fluid such as air. Heat 

convection occurs to the surface of an object where the surrounding fluid of object is heated and 
moved energy away from the source of heat. Convective heat transfer occurs when the surface 
temperature differs from that of surrounding fluid. The governing equation of heat convection 
behaviors is the Newton's law, 
Keyword: Heat convection, Heat transfer, Heat sink, Fins 
 
objective: 1. free and forced convection 

2. heat transfer at different surfaces: flat plate, pipe bundle, fins 
3. temperature distribution in the heat exchanger 
4. calculation of 

 -  heat transfer coefficient 
     -  efficiency 

 - heat transfer rate 
Theory 

 Heat Formula 
    (1) 

 = Rate of heat transfer (Watt, W) 
= Mass flow rate (kg/s) 

  = Specific heat (units J/kg∙K) 
= Temperature difference (Kelvins, K) 

  
  
  

  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/newtons-law
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when 
          (2) 
  =  Density (kg/m3)   

= Fluid  Velocity (m/s) 
  = Surface area in  tunnel (m2) 

Heat Convection equation: 

      
  = Convective heat transfer coefficient (W/m2.K) 
  = Surface area for heat transfer (m2) 
 Heat Convection Efficiency 

      
  = Rate of heat input (W) 
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Experiment 

 
1. Temperature sensor    
2.  Air duct  
3.  Thermocouple type K      
4.  Display and control unit  
5. Flat plate heating element   
6.  Finned heating element   
7.  Flow sensor       
8.  P{ipe bundle heating element   
9.  Measuring glands for thermocouple 
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Procedure 
The first step of this lab is attach the cables of the equipment after that turn on all 

electronic equipment which includes the small fan , the Display and control unit to preheat the 
heat element. Once the "Flat plate" heating element is at the determined level of temperature, 
place the thermocouple concrete object on the "Flat plate" 
heating element. While the concrete is heating up, start up the recording of the thermocouple 
on the display. We will need increase the volume of heating for heating up to 3 trial for each 
plate, for each trial we Attach thermocouple wiring to the center and the outer ridge of the plate 
,for each time we must waiting on the thermocouple reader on 
the display until the record is still . Then record the initial temperature and surface temperature 
read off from the thermocouple. Now a display will record the temperature 
of the concrete at a designated time. Once the desired time is reached, redo all of the steps 
again, but now with a Finned" heating element. Make sure to record the dimensions of the 
cylinders with calipers. Finally, turn off all electronic equipment which includes the small fan, the 
Display and control unit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Automotive Engineering Technology  
Automotive Engineering Laboratory II 

        
 

 
Automotive Engineering Technology 

5 

 
Table  1 

Shape  

Flat plate Pipe Bundle Fins 

(Sketch) (Sketch) (Sketch) 

Dimensions    

Area (Aconvect)(m2)    
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Table  2  

 
Flat plat Cylinder Fins 

Free Force Free Force Free Force 

Tinlet       

Toutlet       

Vzero       

V       

Pin       

Q       

𝜂       
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คำถามหลังการทดลอง 
1. นักศึกษาคิดว่าอะไรบ้างเป็นปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิภพการพาความร้อนของตัวทำความร้อนไปสู่            

ของไหล (อากาศ) และมีแนวทางอะไรบ้างท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการพาความร้อน 
2. โปรไฟล์อุณหภูมิแต่ละจุดมีความแตกต่างกันอย่างไร และเป็นผลมาจากปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย 
3. จากการทดลองนี้ นักศึกษาคิดว่าควรมีการปรับปรุงเครื่องมือการทดลองในส่วนใดบ้างและอย่างไรเพื่อให้ผล

การทดลองมีความแม่นยำใกล้เคียงคทางทฤษฎีมากขึ้น 
4. ถ้านักศึกษาต้องออกแบบคอนคนเซอร์ (ดอยล์ร้อน) ในระบบทำความเย็นหรือระบบปรับอากาศ จะมีตัวแปร

ใดบ้างท่ีจะต้องใช้ในการพิจรณาเพื่อการออกแบบท่ีจะทำให้มีภาวะเงื่อนไขท่ีดีท่ีสุด ท้ังในแง่ของประสิทธิภาพ
การถ่ายเทความร้อนและต้นทุนการผลิต 
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พื้นฐานวินิจฉัยการผิดปกติเครื่องจักรหมุนด้วยวิธิการวัดและวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เข้าใจหลักการวัดการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816 

 2. เข้าใจหลักการ และ การวิเคราะห์สัญญาณเชิงความถี่ (Spectrum) เพ่ือวินิจฉัยความเสียหายของ

เครื่องจักรหมุน อาทิ การเสียสมดุล การเยื้องศูนย์เพลา การหลวงคลอนทางกล เป็นต้น 

 3. เข้าใจหลักการประเมิณสภาพการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน ตามมาตรฐาน ISO 10816   

 4. เข้าใจหลักการประเมิณ และ วิเคราะห์สภาพความเสียหายของตลับลูกปืน จานการวิเคราะห์

สัญญาณการสั่นสะเทือน 

หลกัการ 

 การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมนั้น กลยุทธ์งานบ ารุงรักษาแบบตามสภาพ        (condition 

based maintenance) มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์งานบ ารุงรักษาตามสภาพนั้น เป็นกลยุทธ์ที่

สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้ว่า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้ าต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 

สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถป้องกันความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรหยุด

กะทันหัน (break down) ได้ดี โดยกลยุทธ์การบ ารุงรักษาตามสภาพนั้น สิ่งส าคัญ หรือ หัวใจในงาน

บ ารุงรักษาตามสภาพ คือ การตรวจสอบเครื่องจักร(Inspection) ซึ่งดัชนีที่ได้รับความนิยมในการตรวจสอบ

เครื่องจักร คือการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน  (Vibration analysis)  เนื่องจากการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน 

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถคาดการณ์ความเสียหายของเครื่องจักร [2] เช่น การเสียสมดุล(Unbalance), การ

เยื้องศูนย์ (Misalignment) , การหลวมคลอนทางกล (Mechanical looseness) และความเสียหายของแบริ่ง 

(bearing defect) เป็นต้น และยังสามารถทราบแนวโน้มความเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรว่าก าลังเกิด

ความเสียหายขึ้น ดังรูปที1่  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่1 ค่าแรงสั่นสะเทือนที่วัดได้ในแต่ละเดือน 

 จากรูปที่1 แสดงแนวโน้มความเสียหายของเครื่องจักรโดยแกนนอน คือเวลาที่ไปเก็บค่า  (operating 

time) แกนตั้ง แสดงค่าการสั่นสะเทือนในหน่วยความเร่ง โดยเส้นประแสดงแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงว่า

เครื่องจักรมีความเสียหายมากขึ้น เส้นทึบแสดงว่าเมื่อท าการแก้ไขแล้วเครื่องจักรมีค่าการสั่นสะเทือนลดลง 

หรือ กลับสู่สภาวะปกติ  

2. การสั่นสะเทือน 

 การสั่นสะเทือน คือ ปรากฏการณ์ของการเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาของวัตถุภายใต้แรงกระท า [1]  ซึ่ง

โดยทั่วไปนั้น การสั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเครื่องจักรหมุน(Rotating machine) แต่มัก

หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างดีที่สุดก็คือการพยายามจ ากัดขนาดของการสั่นให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ โดยใน

การศึกษาการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนั้น พ้ืนฐานที่ ต้องท าความเข้าใจ คือ โดเมนเวลา (wave 

form), โดเมนความถี่  (spectrum),การแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว (Fast Fourier Ttransform), ขนาดของการ

สั่นสะเทือน(amplitude), ความถี่(frequency), หน่วยวัดขนาดของการสั่นสะเทือน  

 2.1 ความถี ่

  ความถี่ในที่นี้หมายถึง จ านวนรอบของการสั่นสะเทือน ต่อหน่วยเวลา ซึ่งสามารถอธิบายอยู่ในรูป

ของ รอบต่อวินาที( cycle per second, Hz), รอบต่อนาที (cycle per minute, CPM) แต่ถ้าต้องการอธิบาย

ถึงความเร็วของเครื่องจักรจะใช้ รอบ ต่อ นาที (revolution per minute, RPM) ซึ่งในการศึกษางานด้านการ

วิเคราะห์การสั่นเทือน พารามิเตอร์ที่มีความส าคัญ อีกตัวหนึ่งคือ ล าดับขั้น (order) เป็นพารามิเตอร์ที่แสดงว่า



เมื่อเครื่องจักรเกิดการสั่นสะเทือนแล้ว แรงกระท าที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับความเร็วของเครื่องจักร มีค่าเป็น

เท่าไหร่  ดังสมการ 

 

 
CPM

Order=
RPM        (1) 

 

ตัวอย่าง1 

 

 

 

 ซึ่งจากตัวอย่างพบว่า ชุดพัดลม เกิดแรงกระท า เกิดขึ้นสามแบบ คือ เมื่อพัดลมหมุนหนึ่งรอบ เกิดแรง

ขึ้นหนึ่งครั้ง แบบที่สอง คือ เมื่อพัดลมหมุนหนึ่งรอบ เกิดแรงกระท าขึ้นสองครั้ง และแบบที่สามคือ เมื่อพัดลม

หมุนหนึ่งรอบ เกิดแรงกระท าขึน้หกครั้ง ซึ่งแรงที่เกิดขึ้นสามารถท าให้ผู้วิเคราะห์ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว

เครื่องจักรได้ จากตารางพบว่า เครื่องจักรชุดนี้มีปัญหา การเยื้องศูนย์ และ มีความเสียหายเกิดขึ้นในใบของพัด

ลม ด้วยนั่นเอง 

ตารางท่ี1 แสดงตัวอย่างของ ล าดับขึ้นที่เกิดข้ึนกับเครื่องจักรสัมพันธ์กับความเสียหาย  

ความเสียหาย (fault) ล าดับขั้น (order) 
การเสียสมดุล (unbalance) 1x 
การเยือ้งศูนย(์misalignment) 2x 
ความเสียหายที่เกิดกับใบพัด ยกตัวอย่าง   6 ใบ 6x 

 

ท าการวัดค่าการสั่นสะเทือนของ  

ชุดพัดลม โดยพัดลม มีความเร็ว  

1,500 rpm, มีจ านวน 

ใบพัด 5 ใบ 

CPM 1500 3000 9000 

Order 1x 2x 6x 

 



 2.2 ขนาดของการสั่นสะเทือน (Amplitude) 

  ขนาดการสั่นสะเทือน(Amplitude) ส าหรับงานวัดการสั่นสะเทือนสามารถจ าแนกได้เป็น 3 หน่วย 

ได้แก่ 

  1. การขจัด (displacement) 

  2. ความเร็ว (velocity) 

  3. ความเร่ง (acceleration) 

 โดยส่วนใหญ่นั้นในการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนิยมใช้ หน่วยทั้งสามชนิดในการ

วิเคราะห์หาความผิดปกติของเครื่องจักรอาทิเช่น การขจัด(displacement) เป็นหน่วยที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่

ของเครื่องจักร ของโครงสร้าง หรือของส่วนที่มีการหมุนของเครื่องจักร  ส าหรับพารามิเตอร์ความเร็ว

(velocity) คือความเร็วในการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของเครื่องจักรเมื่อเกิดการสั่น แสดงถึงความเสียหายของ

เครื่องจักรที่เกิดการแรงล้า(fatigue) ของเครื่องจักรนั่นเอง ยิ่งเครื่องจักรมีขนาดของความเร็วมากแสดงว่ า 

เครื่องจักรมีโอกาสเกิดความเสียหายจากแรงล้ามากนั่นเอง และความเร่ง(acceleration) คืออัตราการ

เปลี่ยนแปลงความเร็วของมวลในการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกฎข้อสองของนิวตัน 

F ma  พบว่า ค่าความเร่งมีความสัมพันธ์กับแรงที่กระท ากับเครื่องจักร กล่าวคือ เมื่อสนใจพารามิเตอร์

ความเร่งแสดงว่าก าลังสนใจแรงที่เกิดการกระแทกภายในเครื่องจักร อาทิเช่น แรงกระแทกเนื่องจากความ

เสียหายของตลับลูกปืน (Bearing) เป็น 

 

รูปที่ 2 แสดงคุณภาพแรงสั่นสะเทือนแบบ RMS,0-pk, pk to pk 



 

 

 ซึ่งในด้านคุณภาพของแรงสั่นสะเทือนที่นิยมใช้วัด ได้แก่ Peak value คือ ค่าสูงสุดของขนาดที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาหนึ่ง, Root mean square value (RMS) คือ ค่าเฉลี่ยของผมรวมของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น ดัง

สมการที่ 4 

 𝑅𝑀𝑆 = √𝑦1
2+𝑦2

2+𝑦3
2+⋯+𝑦𝑛

2

𝑛
            (4) 

โดย n คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 ส่วนค่า peak to peak คือค่าสูงสุด ถึงค่าต่ าสุดของขนาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ  ค่าทั้งสามแบบที่

กล่าวมาข้างต้น มักจะปรากฏอยู่ทั้งในมาตรฐานของการวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และอุปกรณ์วัด

แรงสั่นสะเทือนต่างๆ และยังพบว่าส่วนของความเร็ว และความเร่งจะมีมุมเฟสน าการขจัดอยู่ 90 องศา และ 

180 องศา ตามล าดับ ดังรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการขจัด ความเร็ว และความเร่ง 

 

 

 



 

 2.3 การวิเคราะห์แบบสเปกตรัม (Spectrum Analysis) 

  การที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกล่าวถึง สัญญาณในรูปของคลื่นไซน์ หรือ แบบฮาร์โมนิกส์อย่างง่าย 

(Simple harmonic) ซึ่งประกอบไปด้วยแกนของเวลา(Time)  และแกนของขนาดของการสั่น ดังรูปที่2 ซึ่ง

เรียกว่า โดเมนเวลา หรือ waveform โดยในความเป็นจริงนั่น สัญญาณท่ีได้จากการวัดการสั่นสะเทือนนั้น จะ

แสดงอยู่ในรูปแบบ complex waveform ดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นการยากที่จะแยกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร

นั้นๆ ได้  

 

 

รูปที่4 Complex waveform 

 2.3.1 การแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว(Fast Fourier      Transform, FFT) 

 การแปลงฟูริเยร์อย่างเร็วเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ท าการแปลงจากโดเมนของเวลา 

หรือ waveform มาอยู่ในรูปของโดเมนความถี่(Frequency) หรือ spectrum นั่นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มี

ความส าคัญอย่างมาก ส าหรับงานวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในปัจจุบันท าให้เกิดเครื่องมือวิเคราะห์การ

สั่นสะเทือนแบบ FFT ซึ่งเครื่องมือวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ที่สามารถวินิจฉัยปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรได้

แม่นย ามากขึ้น ซึ่งหลักการท างานเป็นไปดังรูปที่ 5 
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รูปที่5    แผนภาพการท างานของเครื่องวิเคราะห์การสั่น  สะเทือน เมื่อผ่านกระบวนการ FFT 

 

 โดยในปัจจุบันนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนแบบFFT จะมีกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์นี้อยู่เพ่ือช่วยในการ แปลง wave form ไปเป็น spectrum  

3 ตัวอย่างมาตรฐานในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน 

 การพิจารณาค่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรนั้น มาตรฐานที่ถูกน ามาอ้างอิงในการก าหนดความ

รุนแรงของปัญหา คือ มาตรฐานสากล ISO 10816 ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 ส่วน โดยค่ามาตรฐานที่กล่าวมา

นี้ จะวัดค่าแรงสั่นสะเทือนในรูปแบบของความเร็วหน่วยเป็น mm/sec, rms  ส าหรับหน่วยแบบเมตริกซ์ และ 

in/sec ,rms ส าหรับหน่วยแบบ อังกฤษ  จากตารางที่2 แสดงให้เห็น มาตรฐานส าหรับการวัดการสั่นสะเทือน

แบบ non rotating part (Casing) โดยเรียกว่า มาตรฐาน ISO 10816 part 1 ถึง part 6 ส าหรับ ปฎิบัติการ 

พ้ืนฐานวินิจฉัยการผิดปกติเครื่องจักรหมุนด้วยวิธิการวัดและวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน จะขอกล่าวถึง

เฉพาะ มาตรฐาน ISO 10816 part1 และ ISO 10816 part3 โดยมาตรฐานเหล่านี้จะน าไปใช้ในการประเมิณ

ความผิดปกติของเครื่องจักรว่า ควรใช้งานต่อไปหรือไม่ แต่ ไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร

นั้นๆได ้

 

 

 

 



ตารางท่ี2 มาตรฐาน ISO 18016 part 1 ถึง part 6 

ISO  

10816 - 1 ข้อมูลทั่วไปในเรื่องเครื่องจักรที่สามารถตรวจสอบได้ วิธีการ และต าแหน่งในการวัดค่า

แรงสั่นสะเทือน 

10816 - 2 ใบจักรได้น้ าและตัวก าเนิดไฟฟ้า ที่มีขนาดก าลังไฟฟ้ามากกว่า 50 กิโลวัตต์ ท างานที่

ความเร็วรอบ 1,500, 1800, 3,000 และ 3,600 รอบต่อนาที 

10816 - 3 เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีขนาดก าลังไฟฟ้ามากกว่า15 กิโลวัตต์ ท างานที่ความเร็ว

รอบ 120 ถึง 15,000 รอบต่อนาที 

10816 - 4 ชุดแก๊สเทอร์ไบน์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่นับรวมชุดเทอร์ไบน์ในอุตสาหกรรมการบิน 

10816 - 5 เครื่องจักรที่ใช้ต้นก าลังแบบลูกสูบที่มีขนาดมากกว่า 100 กิโลวัตต์ 

10816 - 6 ปั๊มแบบหมุนที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

ที่มา: ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ (2550) 

ตารางท่ี 3 หมวด ISO 10816-1 ข้อมูลทั่วไปในเรื่องเครื่องจักรที่สามารถตรวจสอบได้ วิธีการ และต าแหน่งใน

การวัดค่าแรงสั่นสะเทือน 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 4 หมวด ISO 10816-3 ข้อมูลทั่วไปในเรื่องเครื่องจักรที่สามารถตรวจสอบได้ วิธีการ และต าแหน่งใน

การวัดค่าแรงสั่นสะเทือน 

 

 

โดยมาตรฐานจก าหนด Zone เพ่ือจ าแนกความรุนแรงของการสั่นสะเทือนเป็น 4 Zone คือ 

Zone A คือ เครื่องจักรใหม่เริ่มท างาน ซึ่งถ้าค่าการสั่นสะเทือนตกท่ีโซนนี้แสดงว่าเครื่องจักรท างานปกติ 

Zone B คือ เครื่องจักรมีการสั่นอยู่ในโซนนี้เป็นเครื่องจักรที่สามารถ ยอมรับได้ (acceptable) และสามารถ

ท างานได้ในระยะยาว (long term) 

Zone C คือ เครื่องจักรมีการสั่นสะเทือนอยู่ในโซนนี้นั้น เป็นเครื่องจักรที่การสั่นสะเทือนรุนแรงไม่น่าพอใจ 

(unsatisfactory) ซึ่งจะมีผลกับเครื่องจักรในระยะยาว โดยทั่วไปเมื่อเครื่องจักรอยู่ในโซนนี้ เครื่องจักรจะต้อง

ท างานสลับกับเครื่องจักรตัวอ่ืน หรือ ควรจะท าการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะมีการแก้ไข 



Zone D คือ เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ในโซนนี้นั้น เป็นเครื่องจักรที่มีระดับความรุนแรง ที่จะน าไปสู่

สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร  

 โดย ค่าขนาดการสั่นสะเทือนจะอยู่ในหน่วยความเร็ว mm/sec, rms หรือ inch/sec,rms เงือนไขการ

วัดการสั่นสะเทือนเพ่ือน าค่ามาใช้ร่วมกับ มาตรฐาน ISO 10816-1 หรือ ISO 10816-3 คือ การพิจารณา

ความเร็วการท างานของเครื่องจักร (Operating speed) ร่วมกับย่านความถี่การวัด(Frequency range) โดย

ถ้าความเร็วเครื่องจักร อยู่ในช่วยมากกว่า 120 รอบต่อนาที แต่ไม่เกิน 600 รอบต่อนาที ย่านความถี่ที่ใช้ใน

การวัดคือ 2 – 1000 Hz แต่ถ้าความเร็วรอบ ตั้งแต่ 600 รอบต่อนาที แต่ไม่เกิน 15,000 รอบต่อนาที ย่าน

ความถ่ีในการวัดการสั่นสะเทือนคือ 10 – 1000 Hz  นอกจากนั้นมาตรฐานยังจ าแนกกลุ่มเครื่องจักรตามก าลัง

(Power) ของเครื่องจักร  ชนิดของฐานเครื่องจักรว่าเป็นแบบแช็งเกร็ง(Rigid) หรือแบบยืดหยุ่น (Flexible) 

ส าหรับ ISO 10816-3 เป็นต้น 

4. หัววัดการสั่นสะเทือน(Vibration Transducer) ส าหรับการวัดเครื่องจักรหมุน 

 หัววัดการสั่นสะเทือนก็คือ การเปลี่ยนสัญญาณการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า 

โดยหัววัดการสั่นสะเทือนสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ  

 4.1 หัววัดการสั่นสะเทือนชนิดไร้สัมผัส (Non-contact) 

  หัววัดการสั่นสะเทือนชนิดไร้สัมผัส ส าหรับงานวัดการสั่นสะเทือนอาทิเช่น 

4.1.1 Eddy current or Proximity transducer เป็ นหั ววัดที่ ไม่ ได้ สั มผั ส โดยตรงกับผิ วของ

เครื่องจักรเพ่ือรับสัญญาณการสั่นสะเทือน แต่อาศัยการเหนี่ยวน าทางสนามแม่เหล็กระหว่างหัววัด

(ทรานดิวเซอร์) กับ ชิ้นส่วนที่ต้องการวัด โดยหัววัดการสั่นสะเทือนชนิดนี้จะวัดระยะการ

เปลี่ยนแปลงของวัตถุ เช่น เพลาหมุนในแบริ่งเมื่อเกิดการสึกหรอก็จะท าให้ระยะการเคลื่อนที่ของ

เพลามากขึ้นด้วย ท าให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปด้วย แล้วน าผลที่ได้ไปประเมินสภาพความ

ผิดปกติของการหมุนของเพลาเป็นต้น ดังรูปที่5 

4.1.1 Laser vibro meter เป็นหัววัดการสั่นสะเทือนแบบไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับผิวของเครื่องจักร

อีกชนิดหนึ่ง โดยอาศัย เทคโนโลยี Laser ในการวัดการสั่นสะเทือน ลดข้อจ ากัดในการวัดโดยใช้ 

Eddy current อาทิ มีระยะได้การวัดกว่า 3 เมตร, หรือวัดการสั่นสะเทือนในวัตถุที่มีขนาดเล็กได้ดี 

เป็นต้น ดังรูปที่6 แต่มีราคาสูงกว่า Eddy current transducer มาก จึงยังไม่ค่อยถูกน ามาใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรมมากนัก 



  

 
 

รูปที่5   Eddy current or Proximity transducer 

 

 

รูปที่6    Laser vibro meter ยี่ห้อ Polytec 

 4.2 หัววัดการสั่นสะเทือนแบบสัมผัส (Contact Transducer) 

  หัววัดการสั่นสะเทือนแบบสัมผัส คือ หัววัดการสั่นสะเทือนที่ต้องมีการสัมผัส หรือ ติดตั้งบน

ต าแหน่งที่ตอ้งการวัดค่าการสั่นสะเทือน  

4.2.1  หัววัดการสั่นสะเทือนแบบความเร็ว (Velocity Transducer)  ชนิด Seismic Velocity 

pickup ดังรูปที่7 แสดงส่วนประกอบของหัววัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร็วแบบขดลวดเคลื่อนที่ 

ประกอบด้วย ขดลวดไฟฟ้าเส้นเล็กบริเวณ เสื้อหัววัด แม่เหล็กถาวรรองรับด้วยสปริงยืดหยุ่น ท าให้

เกิดความเข้มสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า ตัดกับขดลวดไฟฟ้า โดยเมื่อน าหัววัดไปจับยึดกับชิ้นส่วนหรือ

เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน แม่เหล็กถาวรที่ติดยึดกับเรือนเสื้อของหัววัดจะเกิดการสั่นสะเทือน



เคลื่อนที่ไปด้วย ท าให้สนามแม่เหล็กตัดกับขดลวดเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาจากขดลวด แรง

เคลื่อนที่ได้จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเร็วการเคลื่อนที่การสั่นสะเทือน จะใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิ

โวต์ต่อมิลลิเมตร ต่อ วินาที (mV/mm/sec)  

 

รูปที่7    หัววัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร็ว 

 โดยหัววัดชนิดนี้สามารถน าไปใช้งานได้ทั่วไป เช่น วิเคราะห์การสั่นสะเทือน หรือ น าไปใช้ส าหรับการ

ปรับสมดุลเครื่องจักร( Balancing) หรือ การตรวจวัดทั่วไป แต่มีข้อเสียคือ ช ารุด เสียหายง่าย สอบเทียบได้

ยาก และ อาจไม่เหมาะสมกับการท างานภายใต้สนามแม่เหล็ก  

 4.2.2 หัววัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร่ง (Accelerometer)  

  หัววัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร่ง เป็นหัววัดที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือ ประจุไฟฟ้าออกมาจาก

หัววัดเอง เมื่อมีแรงการสั่นสะเทือนกระท ากับหัววัด โดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมาจะมากหรือน้อยขึ้นกับ

ความเร่ง ลักษณะ และ แรงการสั่นสะเทือน โดยหัววัดความเร่งมีความเหมาะสม และมีความไวตอบรับกับการ

สั่นสะเทือนความถี่สูงได้ดี เช่นการตรวจวัดวิเคราะห์เกียร์ หรือ ตลับลูกปืน(Rolling element bearing) โดย

จะใช้หน่วยวัด mV/G (G คือค่า แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) , 1 G = 9815 mm/sec2) จากรูปที่8 แสดง

ส่วนประกอบของหัววัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร่งคือประกอบไปด้วย ฐานรองรับ (Isolating based) เสื้อ

หัววัด (Frame)  ผลึกก าเนิดสัญญาณไฟฟ้า หรือ แผ่น Piezoelectric disk  มวลกด (Mass) อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ขยายสัญญาณ(Amplifier) เป็นต้น เมื่อน าหัววัดไปจับยึดกับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน 



แรงสั่นสะเทือนจะก าท าผ่านฐานรองรับ มาถึงแผ่น Piezoelectric ซึ่งเป็นวัตถุท่ีอยู่ระหว่างมวลกับฐานรองรับ

ท าให้เกิดแรงกระท ากับแผ่น Piezoelectric แล้วท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าออกมาซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับขนาด

ของแรงที่ท าให้เกิดการสั่นสะเทือน โดยข้อดีของหัววัดชนิดนี้คือ มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย มีความ

แข็งแรงทนทาน มีช่วยความถี่ในการวัดสัญญาณกว้าง ราคาถูก แต่ก็ยังมีข้อเสีย คือ ต้องมีการจ่ายแหล่ง

พลังงานให้กับหัววัดการสั่นสะเทือน มีข้อจ ากัดเรื่องอุณหภูมิการใช้งาน เป็นต้น  

 

รูปที่8  หัววัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร่ง 

 

 ในการใช้งานหัววัดชนิดนี้ ต้องค านึงถึงวิธีการติตตั้งหรือการจับยึดหัววัดเข้ากับเครื่องจักรที่ต้องการจะ

วัด โดยวิธีการจับยึด(Mounting)   มีผลโดยตรงกับค่าความแม่นย าและความไวต่อการตอบสนองต่อค่าความถี่

ของเซนเซอร์ตัวนั้น ๆ ในการติดตั้งโดยทั่วไปจะมีความถี่ธรรมชาติ(Resonance) เกิดขึ้นอยู่แล้วโดยค่าความถี่

ดังกล่าวขึ้นกับความแน่นหนาในการติดตั้ง ในการติดตั้งยิ่งท าได้แน่นหนาเท่าใดก็ย่อมส่งผลถึงการตอบสนอง

ต่อค่าความถี่ธรรมชาติได้ดีเท่านั้น ดังรูปที่แสดงข้างล่างท าให้เห้นได้อย่างชัดเจนถึงค่าความถ่ีในตอบสนองที่

ต่างกันของการยึดแบบแม่เหล็ก(Magnetic mounting) และการใช้เกลียวยึด (Stud mounting) บนพื้นผิว

แข็งเรียบโดยมีรูปแบบการยึดแบบอ่ืน ๆ มีการตอบสนองอยู่ในระดับกลาง  ๆ ของทั้งสองแบบ 

 

 



 

รูปที่9 กราฟแสดงความถ่ีและขนาดการสั่นสะเทือนเพ่ือแสดงปรากฏการรีโซแนนซ์ ของลักษณะการยึดติด

แบบต่างๆ 

 

สิ่งส าคัญอีกประการในการติดตั้งคือ ผิวสัมผัสของเซนเซอร์ต้องได้รับการยึดแบบเต็มหน้าสัมผัสเสมอ 

ยกตัวอย่าง เช่น การยึดด้วยเกลียวยึด (Stud mounting) ที่เป็นแบบการติดตั้งที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงอัตราเร่งที่ดีที่สุดในสี่รูปแบบการติดตั้ง แต่มีความยุ่งยากที่สุดในการติดตั้ง ซึ่งเหมาะส าหรับงาน

ตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบ online monitoring  ส่วนการใช้แม่เหล็กในการจับยึดผลการ

ตอบสนองมีค่าต่ าสุด แต่ การติดตั้งมีความสะดวกที่สุด เหมาะส าหรับงานตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบ offline 

monitoring  ซึ่งในทางปฎิบัติ ต้องค านงึถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อท าให้การใช้งานหัววัด ท างานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพนั่นเอง  

 

 

 



 

5. ตัวอย่างเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน 

 5.1 มิเตอรวัดการสั่นสะเทือน (Vibration meter) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้วัดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของ

เครื่องจักร โดยแสดงผลเป็นตัวเลขในหน่วย ความเร็ว คือ mm/sec,rms หรือ inch/sec,rms ซึ่งเป็นหน่วยที่

ใช้ส าหรับ มาตรฐาน ISO 10816 บ้างชนิดยังสามารถวัดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติในตลับลูกปืนได้ ในหน่วย 

ความเร่ง (G) หรือ มีเทคนิคการกรองความถี่สูงเพ่ือตรวจสอบสภาพตลับลูกปืน ตอนเริ่มต้นเสียหายเป็นต้น  

 

 

มิเตอร์วัดการสั่นสะเทือนยี่ห้อ TPI 9070 มิเตอร์วัดการสั่นสะเทือนและตลับลูกปืน ยี่ห้อ 

Maintech รุ่น CX20 

 

รูปที่9 มิเตอร์วัดการสั่นสะเทือน 

 5.2 เครื่องวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรแบบ FFT เป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพการท างาน

ของเครื่องจักร โดยสามารถวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรหมุน อาทิ การเสียสมดุลโรเตอร์ การ

เยื้องศูนย์เพลา การหลวมคลอนทางกล ความเสียหายของตลับลูกปืน ความเสียหายของฟันเฟือง การเกิดคาวิ

เตชั่น เป็นต้น โดยอาศัยการวิเคราะห์สัญญาณความถี่ หรือ spectrum และ สัญญาณคลื่น (waveform) และ 

มีซอฟแวร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ บริหารจัดการ การวิเคราะห์สัญญาณ ต่างๆ ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้

จะมีราคาแพง พร้อมทั้งยังต้องการ นักวิเคราะห์สัญญาณในการตีความหรือวิเคราะห์สัญญาญต่างๆ อีกด้วย 



 

 

เครื่องวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรแบบFFT เครื่องวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรแบบFFT 

พร้อมฟังก์ชั่น วิเคราะห์แบริ่ง และ ถ่วงสมดุลโรเตอร์ 

 

รูปที่10 เครื่องวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรแบบ FFT 

6. การก าหนดจุดวัดการสั่นสะเทือน 

 การตรวจวัดการสั่นสะเทือนเครื่องจักร ก่อนเข้าท าการวัดการสั่นสะเทือนนั้นต้องค านึงถึง ต าแหน่งการ

วัด หรือ จุดวัดการสั่นสะเทือน เพ่ือให้ได้ค่าการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุด โดยจุดวัดการสั่นสะเทือนส าหรับการวัด

เครื่องจักรหมุน จะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ ต้องวัดใกล้แหล่งก าเนิดการสั่นสะเทือนมากท่ีสุด ส าหรับ

เครื่องจักรหมุน จะท าตามมาตรฐาน ISO 10816 โดยจะวัดในต าแหน่งที่ใกล้ ตลับลูกปืน(Bearing) มากท่ีสุด 

โดยเมื่อก าหนดต าแหน่งวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้แล้ว สิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทิศทาง เพราะ

การสั่นสะเทือนผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ละทิศทางในการวัดสามารถบอกสาเหตุการผิดปกติเบื้องต้นให้เราทราบได้

เบื้องต้น โดยทิศทางท่ีตรวจวัดคือ แนวนอน(Horizontal, A), แนวดิ่ง (Vertical, V) และ แนวแกนเพลา(Axial, 

A)  ดังรูปที่ 11 

 



 

รูปที1่1 ต าแหน่งการวัดการสั่นสะเทือน 

 

 

รูปที่12 จุดวัดการสั่นสะเทือนในแนวนอน แนวตั้ง และ แนวแกน 

 

 

 

 

 



ส าหรับปฎิบัติการนี้ การก าหนดจุดวัดจะอาศัยหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดด้านล่าง 

ตารางท่ี 5 แสดงการก าหนดช่ือจุดวัดการสั่นสะเทือน 

ล าดับ ชื่อเครื่องจักร
(Machine 
name) 

อักษรย่อ ต าแหน่งที่1 
Bearing #1 

ต าแหน่งที2่ 
Bearing #2 

แนวนอน 
 H 

แนวตั้ง 
V 

แนวแกน 
A 

แนวนอน 
H 

แนวตั้ง 
V 

แนวแกน 
A 

1 มอเตอร์(Motor) M M1H M1V M1A M2H M2V M2A 

2 ปั้ม (Pump) P P1H P1V P1A P2H P2V P2A 

3 โบเวอร์(Blower) B B1H B1V B1A B2H B2V B2A 

 

7. พื้นฐานการวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องจักรด้วยการวัดการสั่นสะเทือน 

 7.1 การวินิจฉัยความผิดปกติเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดยอาศัยการตรวจวัดขนาดการ

สั่นสะเทือน ทิศทางการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และน าค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับการ

สั่นสะเทือนตามหัวข้อที่3 โดยดูจากกราฟเส้นแนวโน้ม(Trend)  โดยแกน X แสดงวันที่ ในการเก็บข้อมูลการ

สั่นสะเทือน และ แกน y คือขนาดการสั่นสะเทือน ในหน่วย mm/sec,rms หรือ G, rms เป็นต้น โดย เมื่อเส้น

แนวโน้ม เข้าสู่ Zone C หมายถึงเครื่องจักรเกิดการสั่นสะเทือนระดับความรุนแรง ต้องมีการแก้ไขเบื้องต้นอาทิ 

เช่น การหล่อลื่นตลับลูกปืน, การกวดขันฐานเครื่องจักรให้แน่น การท าความสะอาดกรอง เป็นต้น  

 

รูปที่13 กราฟแนวโน้มการสั่นสะเทือน 



แต่ถ้าเครื่องจักรเข้าสู่ Zone D หมายถึงเครื่องจักรต้องได้รับการวางแผนงานซ่อมบ ารงุ การเปลี่ยนตลับลูกปืน 

การแก้ปัญหาการเสียสมดุล เป็นต้น ซึ่งถือเป็นวิธีการพ้ืนฐานในการประเมิณระดับ ความรุนแรง จากการ

สั่นสะเทือนของเครื่องจักร แต่ไม่สามารถวินิจฉัยอาการความเสียหาย หรือ ลักษณะความเสียหายของ

เครื่องจักรได้ 

 7.2 การวิเคราะห์หรือวินิจฉัยหาสาเหตุของการสั่นสะเทือน จากลักษณะการสั่นสะเทือนของ

เครื่องจักร สามารถน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักรได้ โดยการวิเคราะห์ความถี่ สเปกตรัม 

การสั่นสะเทือนเพื่อบ่งชี้ถึงความผิดปกติของเครื่องจักร  ส าหรับปฎิบัติการนี้ จะพิจารณาความเสียหายของ

เครื่องจักร 4 ชนิดความเสียหาย  

 7.2.1. การเสียสมดุลของโรเตอร์ (Rotor Unbalance) มีสาเหตุมาจากมวลหรือมีวัตถุส่วนเกินเกิดข้ึน

จุดใดจุดหนึ่งบนชิ้นส่วนหมุน เมื่อเกิดการหมุนจึงส่งผลให้เกิดแรงหนีศูนย์ (Centrifugal force, Fc)  ท าให้โร

เตอร์เกิดการเสียสมดุล โดยการเสียสมดุลจ าแนกได้เป็น 2 ชนิด  คือ 

7.2.1.1  การเสียสมดุลสถิต (Static unbalance) เกิดขึ้นเมื่อ เส้นแกนของมวล ขนานกับ เส้น

แกนของการหมุน  

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

  

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1XRPM ใน

แนวแกนรัศมี โดยมีมุมเฟส ไม่เกิน 

±30 องศา หรือเรียกว่า In phase 

โดยขนาดการสั่นสะเทือนขึ้นกับ

ความเร็วรอบ 

รูปที่14 แสดงสเปกตรัม การเสียสมดุลแบบ static unbalance 

7.2.1.2  การเสียสมดุลพลวัตร (Dynamics unbalance) เกิดขึ้นเมื่อ เส้นแกนของมวลไม่ขนาน 

และ ไม่ตัดกับเส้นแกนของการหมุน หรืออยู่ต่างระนาบกัน   

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

 
 

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1XRPM ใน

แนวแกนรัศมี โดยมีมุมเฟส เกิน ±30 

องศา หรือเรียกว่า out of phase 

โดยขนาดการสั่นสะเทือนขึ้นกับ

ความเร็วรอบ 



รูปที่15 แสดงสเปกตรัม การเสียสมดุลแบบ Dynamic unbalance 

 

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

  

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1XRPM ใน

แนวแกนรัศมี และแนวแกน (Axial) 

โดยมีมุมเฟส ไม่เกิน ±30 องศา หรือ 

In phase ในแนว Axial 

รูปที่16 แสดงสเปกตรัม การเสียสมดุลแบบ Overhung  unbalance 

 

7.2.2  การเยื้องศูนย์เพลา (Shaft misalignment) หมายถึง เส้นตรงแนวศูนย์กลางของเพลา 

ระหว่างเพลาขับ กับ เพลาเครื่องจักร ไม่เป็นเส้นตรงเดียวกันในขณะท างานปกติ ซึ่งอาจท ามุมซึ่งกับ

และกัน หรือ ซ้อนขนานกัน หรือ ร่วมกันทั้งสองกรณีได้  

 

1) การเยื้องศูนย์เพลาแบบแนวมุม 

 

2) การเยื้องศูนย์เพลาแบบแนวขนาน 

 

3) การเยื้องศูนย์เพลาแบบแนวผสม 

  

รูปที่17 ลักษณะการไม่ตรงแนวศูนย์(misalignment) ทั้ง 3 แบบ 

 โดยสาเหตุของการไม่ตรงแนวศูนย์ อาทิ การติดตั้งแท่นรองรับเครื่องจักรไม่ถูกต้อง แข็งแรงไม่เพียงพอ  ไม่

สม่ าเสมอ ไม่ราบเรียบ, การติตตั้งไม่ตรงแนวศูนย์ , การขยายตัวของเพลาหมุนเนื่องจากความร้อน หรือ เพลา

บิด งอ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลเสียให้กับตลับลูกปืน ที่ต้องรับภาระ(Load) ที่มากเกินไป ท าให้อายุการใช้งานสั้นลง

, การสั่นสะเทือนเพ่ิมสูงขึ้น, ซีล(Seal) เกิดความเสียหาย สิ้นเปลื้องพลังงาน เป็นต้น สามารถตรวจวัดความ

ผิดปกติของปัญหาได้ด้วยการวัดการสั่นสะเทือนแบบ วิเคราะห์สเปกตรัม  

 



 

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

 
 

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1X 

และ 2X  ในแนวแกนรัศมี (บาง

กรณีจะปรากฎ 3X ขึ้นมาด้วย 

โดยมีมุมเฟส เกิน ±30 องศา 

หรือ Out of phase ในแนว 

รัศมี 

รูปที่18 แสดงสเปกตรัมการเยื้องศูนย์แบบขนาน 

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

  

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1X 

และ 2X  ในแนวแกนรัศมี และ

แนวแกน  (บางกรณีจะปรากฎ 

3X ขึ้นมาด้วยโดยมีมุมเฟส เกิน 

±30 องศา หรือ Out of 

phase ในแนวแกนเพลา 

   

รูปที่19 แสดงสเปกตรัมการเยื้องศูนย์แบบแนวมุม 

  7.2.3  การหลวมคลอนทางกล (Mechanical looseness) โดยทั่วไปเมื่อเครื่องจักรหมุนมีการใช้

งานสักระยะหนึ่งย่อมสามารถที่จะเกิดการหลวมคลอนที่โครงสร้างหรือท่ีชิ้นส่วนได้ ซึ่งการหลวมคลอนนี้จะท า

ให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น โดยการหลวมคลอนทางกล สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ  (1) การหลวมคลอน

ที่โครงสร้างฐานรองรับเครื่องจักร (2) การหลวมคลอนของโครงสร้างหรือการคลายตัวของสกรู และ (3) การ

หลวมคลอนเพลาสวมแบริ่ง  การสึกหรอภายในแบริ่ง การขาดสารหล่อลื่นในแบริ่ง โดยสามารถตรวจสอบ

ความผิดปกติได้จากการวัดการสั่นสะเทือน 

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

  

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1X 

และ  มุมเฟสในแนวตั้ง(V) 

ระหว่างฐาน(Foot) กับ

ฐานรองรับ(Base) ต่างกัน 

180 องศา 



รูปที่20 แสดงสเปกตรัมการหลวมคลอนที่โครงสร้างฐานรองรับเครื่องจักร 

 

 

 

 

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

  

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1X, 

2X, 3X อาจมีจนถึง 8X แต่ไม่

เกิน 8X บางกรณีอาจปรากฎ

ขนาดการสั่นสะเทือนที่ 0.5X 

รูปที่21 แสดงสเปกตรัมการหลวมคลอนของโครงสร้างหรือการคลายตัวของสกรู 

 

ปัญหา และ เฟส สเปกตรัม รายละเอียด 

  

ขนาดการสั่นสะเทือนสูงที่ 1X, 

2X, 3X อาจมีจนถึง nX (เกิน 

8X ขึ้นไป) บางกรณีอาจ

ปรากฎ ขนาดการสั่นสะเทือน

ที่ 0.5X 

รูปที่22 แสดงสเปกตรัมการหลวมคลอนเพลาสวมแบริ่ง  การสึกหรอภายในแบริ่ง การขาดสารหล่อลื่นในแบริ่ง 

โดยสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้จากการวัดการสั่นสะเทือน 

 

  7.2.4. ความเสียหายของตลับลูกปืน สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดการสั่นสะเทือน

สูงผิดปกติ มาจากการประกอบและติดตั้ง และ สึกหรอของอุปกรณ์ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ส่งผลให้ตลับ

ลูกปืน (Bearing) ได้รับภาระมากผิดปกติส่งผลให้ เกิดการช ารุดเสียหาย และ ตลับลูกปืนยังเป็นส่วนประกอบ

ที่มีความส าคัญกับเครื่องจักรหมุน หากเกิดความเสียหายจะท าให้เครื่องจักรต้องหยุดใช้งาน หรือ ส่งผลกระทบ

ต่อกระบวนการผลิตได้ เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน (Vibration meter) และ เครื่องมือวิเคราะห์การ

สั่นสะเทือนแบบ FFT (FFT vibration analyzer) จีงได้ถูกน ามาประยกุต์ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติ 

เพ่ือดูแนวโน้มความเสียหายของตลับลูกปืน (Vibration meter and Bearing monitoring) หรือ น าคา่



สเปกตรัม มาวิเคราะห์สัญญาณเพ่ือหาความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับตลับลูกปืน โดยต้องทราบความถี่ความ

เสียหายของแบริ่งโดยจะมีอยู่ 4 ความถี่ คือ ความถี่ท่ีแสดงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ รังลูกปืน (FTF), 

ความถี่ท่ีแสดงถึงความเสียหายของ เม็ดลูกปืน(BSF), ความถี่ท่ีแสดงถึงความเสียหายที่รางในของแบริ่ง (BPFI) 

และ ความถี่ที่แสดงถึงความเสียหายที่รางนอกของแบริ่ง (BPFO) ซึ่งสามารถหาได้ตามสมการด้านล่าง 

 

- ความถี่รังลูกปืน (Fundamental Train 

Frequency : FTF) 

- ความถี่เม็ดลูกปืน (Ball Spin Frequency: 

BSF) 

- ความถี่รางใน (Ball  Pass Frequency Inner 

Race: BPFI) 

-  ความถี่รางนอก (Ball Pass Frequency 

Outer Race: BPFO) 

รูปที่22 ความถี่ท่ีแสดงความเสียหายที่เกิดข้ึนกับแบริ่งที่ต าแหน่งต่างๆ 

 

สมการ ส าหรับค านวณหาความถ่ีความเสียหายของตลับลูกปืน 

- ความถี่รังลูกปืน (Fundamental Train Frequency : FTF) 

𝐹𝑇𝐹 =
1

2

𝑅𝑃𝑀

60
(1 − (

𝑑

𝐷
)

2
cos(𝑎))       (1) 

- ความถี่เม็ดลูกปืน (Ball Spin Frequency: BSF) 

𝐵𝑆𝐹 =
𝐷

2𝑑
 
𝑅𝑃𝑀

60
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𝑑
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- ความถี่รางใน (Ball  Pass Frequency Inner Race: BPFI) 

𝐵𝑃𝐹𝐼 =
𝑛

2
 
𝑅𝑃𝑀
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cos(𝑎))       (3) 

- ความถี่รางนอก (Ball Pass Frequency Outer Race: BPFO) 

𝐵𝑃𝐹𝑂 =
𝑛

2
 
𝑅𝑃𝑀

60
(1 −

𝑑
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โดย  D = เส้นผ่าศูนย์กลาง Pitch ( Pitch diameter), d = เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดลูกปืน (element 

diameter) , a = มุมสัมผัส (Contact angle), n = จ านวนเม็ดลูกปืน, RPM = ความเร็วรอบเครื่องจักร ต่อ 

นาท ี

 7.2.5  ความผิดปกติของของไหล โดยเครื่องจักรที่ท าหน้าทีล่ าเลียงของไหล เช่น น้ า น้ ามัน ลม และ 

ก๊าซ ส่วนมากจะเกิดการสั่นสะเทือน และ มีเสียงดังจากการท างาน ซึ่งเกดิจากแรงของของไหลกระทบกับ

ใบพัด, ใบกังหัน หรือ แผ่นครีบของปั๊ม โดยการสั่นสะเทือนที่ผิดปกตินั้นจะแสดงออกมาในรูปของความถี่ใบพัด 

(Blade Pass Frequency, BPF) โดยความถี่ BPFมีค่าดังสมการ 5 

𝐵𝑃𝐹 = 𝑁. 𝐵.  𝑥  𝑅𝑃𝑀        (5) 

โดย N.B. คือ จ านวนใบพัด หรือ ใบกังหัน ( Number of Blade) 

 7.2.5.1. การเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) หรือ การเกิดฟองอากาศภายในของเหลว เกิดจากการท างาน

ของปั๊มที ่ปริมาณ(Capacity) มากเกินไป หรือ ความดันทางด้านดูด( Suction pressure) ต่ าผิดปกติ และ 

การเกิดการไหลย้อนกลับ(Recirculation) เกิดจากการท างานของปั๊มที่ปริมาณน้อยเกินไป หรือความดันด้าน

ท่อดูดสูงเกินกว่าย่านปกติ ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นที่ตัวปั๊ม 

 7.2.5.2. การไหลปั่นป่วน(Turbulaence) เกิดจากการต้านทานการไหลของของไหล ท าให้การไหลขอ

องของไหล ไหลไม่สะดวก ลักษณะมีการขีดขวางทางไหล หรือ การไหลผ่านการหักมุมฉาก การไหลผ่านรูขนาด

เล็ก ซึ่งจะท าให้เกิดการเสียดสี มีเสียงดัง เป็นต้น 

 
รูปที่23 ความถี่ท่ีแสดงความเสียหายที่เกิดข้ึนกับความผิดปกติของของไหล 

 



การทดลองที่1: การเตรียมตัวเพื่อตรวจวัดการสั่นสะเทือน  

วัตถุประสงค์: เข้าใจหลักการส ารวจเครื่องจักรและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือตรวจวัดการสั่นสะเทือน 

ขั้นตอนการทดลอง: 

1.      ส ารวจเครื่องจักร และ บันทึกข้อมูลเครื่องจักร 

2. จัดท าฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บค่าการสั่นสะเทือนเครื่องจักร ด้วยโปรแกรม VibTrend  

3. ถ่ายโอนข้อมูลลงเครื่องมือวัด ยี่ห้อ TPI 9080 

ตารางบันทึกข้อมูล 

ตารางท่ี1: ตารางบันทึกข้อมูลของชุดปั๊ม 

ชื่อเครื่องจักร  

รหัสเครื่องจักร  มอเตอร์ เบอร์แบร่ิงด้าน DE   

ความเร็วรอบ(RPM)  เบอร์แบร่ิงด้านNDE  

ก าลังไฟฟ้า (Kw)  ปั๊ม เบอร์แบร่ิงด้าน DE  

ชนิดฐาน  เบอร์แบร่ิงด้านNDE  

มอเตอร์      
รูป: 

ปั๊ม      

ตารางท่ี2: ตารางบันทึกข้อมูลของชุดโบเวอร์ 

ชื่อเครื่องจักร  

รหัสเครื่องจักร  มอเตอร์ เบอร์แบร่ิงด้าน DE   

ความเร็วรอบ(RPM)  เบอร์แบร่ิงด้านNDE  

ก าลังไฟฟ้า (Kw)  ปั๊ม เบอร์แบร่ิงด้าน DE  

ชนิดฐาน  เบอร์แบร่ิงด้านNDE  

มอเตอร์      
รูป: 

โบเวอร์      

 



ตารางท่ี 3 บันทึกข้อมูลส าหรับชุดปั๊ม 

วว/ดด/ปป 
ขนาดการสั่นสะเทือน (mm/sec,rms) 

มอเตอร์ ป๊ัม 

จดุวดั                     

                      

                      

                      

วว/ดด/ปป 
ขนาดการสั่นสะเทือน (g,rms) 

มอเตอร์ ป๊ัม 

จดุวดั                     

                      

                      

                      

หมายเหต:ุ                     

  
         

  

  
         

  

  
         

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 บันทึกข้อมูลส าหรับชุดโบวเวอร์ 

วว/ดด/ปป 
ขนาดการสั่นสะเทือน (mm/sec,rms) 

มอเตอร์ ป๊ัม 

จดุวดั                     

                      

                      

                      

วว/ดด/ปป 
ขนาดการสั่นสะเทือน (g,rms) 

มอเตอร์ ป๊ัม 

จดุวดั                     

                      

                      

                      

หมายเหต:ุ                     

  
         

  

  
         

  

  
         

  

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

การทดลองที2่: การก าหนดมาตรฐานและจัดท ารายงานการวัดการสั่นสะเทือน 

วัตถุประสงค์: 1. เข้าใจหลักการก าหนด มาตรฐานการประเมินสภาพเครื่องจักร และ จัดท ารายงานได้อย่าง

ถูกต้อง 

  2. สามารถวิเคราะห์ความเสียหายจากสัญญาณการสั่นสะเทือน สเปกตรัม เบื้องต้น ได้ 
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  Oxygen Bomb Calorimeter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่1 Parr 1341  Plain Jacket Oxygen Combustion Calorimeters 
 

บอมบ์แคลอรีมิเตอร์ (Bomb Calorimeter) หมายถึง อ ุปกรณ์ที ่ใช ้ในการว ิเคราะห์หาค่าความร้อนของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นการเผาไหม้ด้วยออกซิเจนในภาชนะท่ีปิดสนิท 

 

 
 
 
ชุดอุปกรณ์ Bomb Calorimeter ประกอบด้วย 

1. 1341 Calorimeter พร้อมมอเตอร์สายพาน 
2. Oxygen Bomb (ลูกบอมบ์) 
3. Oval Bucket 

4. Ignition Unit 

5. Digital Thermometer 6775 

6. Oxygen Fill Connection 

 
 

2 
3 

1 4 
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อุปกรณ์ และการทดลอง 

กาทดลองหาค่าความร้อน 

 1.ตัวอย่างท่ีต้องการหาค่าความร้อน (ประมาณ 0.7-1.0กรัม) 

 2.ชุดทดลองหาค่าความร้อนของเช้ือเพลิงยี่ห้อ PARR รุ่น 1341 

 3.เครื่องช่ังละเอียด (4ตำแหน่ง) 

 4.ถังออกซิเจนบริสุทธิ์ (99.5) 

 5.น้ำกล่ัน 

 6.ถ้วยตวงน้ำ 

 7.เทอร์โมมิเตอร์ชนิดองศาเซลเซียสพร้อมนาฬิกาจับเวลา(6775 Digital Thermometer) 

 8.ลวดจุดระเบิด(ฟิวส์),กรรไกรและไม้บรรทัด 

 9.สายไฟพร้อมปล๊ักเสียบ 

วิธีการทดลองและบนทึกผล 

ขั้นเตรียมการทดลอง 

 1.จัดต้ังอุปกรณ์ทดลองบนโต๊ะท่ีแข็งแรงและเรียบ และไม่วางใกล้อุกปกรณ์ทีมีการแผ่ความร้อน 

2.ใส่ตัวอย่างเช้ือเพลิงหนักประมาณ 1 กรัม ลงในถ้วยของชุดทดลอง และวนกำถ้วยทดลองไปใส่

ไว้ในขายึดท่ีฝาของบอมบ์ 

3.ตวงน้ำกล่ันใส่ลงในถังน้ำของชุดทดลอง 2000ml เข้ากับข้ัวอิเลคโทรด โดยให้อยู่ใกล้กับผิวหน้า

เช้ือเพลิง แต่ห้ามสัมผัสกบเช้ือเพลิงหรือถ้วยทดลอง 



 Automotive Engineering Technology  
Automotive Engineering Laboratory II 

        
 

 
Automotive Engineering Technology 

3 

4.ตัดฟิวส์ PARR 45C10 ของชุดทดลอง 10cm. เข้ากับขั้วอิเลคโทรด โดยให้อยู่ใกล้กับผิวหน้า

เช้ือเพลิง แต่ห้ามสัมผัสกับเช้ือเพลิงหรือถ้วยทดลอง 

 5.ใส่น้ำกล่ัน 1 หยดลงนบอมบ์เพื่อช่วยดูดกลืนไอ แล้วปิดฝาบอมบ์ให้แน่น 

6.เติมออกซิเจนผ่านสายเติมเข้าสู่ขบอมบ์ ช้าๆ จนได้ความดันประมาณ 30 atm หรือประมาณ

441 psig (ห้าทเติมออกซิเจนเกิน 40 atm) ในระหว่างนี้ให้หลีกเลี ่ยงการใช้มือสัมผัสกับ

บอมมบ์โดยตรงเพื่อป้องกันการถ่ายเทวามร้อนจากมือสู่บอมบ์ให้ใช้ปากคีบจับแทน 

ขั้นตอนการทดลอง 

1.นำบอมบ์ท่ีเตรียมเสร็จแล้วค่อยๆหย่อนลงในถังโดยใช้ปากคีบ สังเกตฟองอากาศท่ีรั่วไหลจาก

บอมบ์ ถ้ามีห้ามทำการทอลองต่อ ให้นำมาแก้ไขซ่อมแซมก่อน 

2.ต่อสายไฟ 2 เส้นเข้าท่ีหัวบอมบ์แล้วปิดฝาแคลอรีมิเตอร์ เปิดสวิทซ์มอเตอร์เพื่อทำการกวนน้ำ 

3.เปิดสวิทซ์เทอร์โมมิเตอร์และทำการวดอุณหภูมิทุกๆ 1นาทีเป็นเวลา 5นาที แล้วบันทึกอุณหภูมิ

ไว ้

4.กดสวิทซ์จุดระเบิดเมื่อเข้าสู่นาทีท่ี 6 ให้ไฟสีแดงติดจนกระท่ังดับจึงปล่อยมือ แล้ววัดอุณหภูมิ

ทุกๆ 1 นาทีจนกว่าอุณหภูมิจะขึ้นสูงสุด (ประมาณนาทีท่ี13) 

5.เมื่ออุณหภูมิลดลงวัดอุณหภูมิทุกๆ 1 นาทีเป็นเวลา 5 นาทีแล้วบันทึกอุณหภูมิไว้ 

6.นำบอมบ์ออกมาแคลอรี่มิเตอร์เปิดวาวล์ระบายความดัน แล้วจึงนำฟิวส์ท่ีเหลือออกมาวัดความ

ยาว หากมีเช้ือเพลิงเหลือ(เผาไหม้ไม่หมด)ให้ทำการทดลองใหม่ 

7.ทำความสะอาดอุปกรณ์ 

8.นำผลท่ีได้มาคำนวณหาค่าความร้อน 

9.ทำการทดลองเช้ือเพลิงชนิดละ 3 ครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉล่ีย 
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สูตรการหาค่าความร้อน 

Hg =
tW − e1 − e2 − e3

m
 

เมื่อ 

Hg= ค่าความร้อน 

𝑡   =  อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนจากการทดลอง (อุณหภูมิสูงสุด-อุณหภูมิก่อนที่จะทำการจุดระเบิด) 

𝑊=  ค่าพลีงงานของลูกบอมบ์ที่ได้จากการทำการStandardization 

𝑒1=  ค่าความร้อนจากกรดไนตริกโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่า=0 

𝑒2=  ค่าความร้อนจากกรดไนตริกโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่า=0 

𝑒3=  ค่าความร้อนจากกรดไนตริกโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่า=0 

สูตรการหาค่า W ในการ Standardization  ด้วย Benzonic Acid 

W =
Hm+ e1 + e2

t
 

𝑊=  ค่าพลีงงานของลูกบอมบ์ที่ได้จากการทำการStandardization 

𝐻 = ค่าความร้อน Benzonic Acid ซึ่งมีค่าคงท่ีเท่ากับ 6318 แคลอรี่ต่อกรัม 

𝑚=  น้ำหนกของ Benzonic Acid ท่ีได้จาการช่ังด้วยตราช่ังละเอียด 

𝑒1=  ค่าความร้อนจากกรดไนตริกโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่า=0 

𝑒2=  ค่าความร้อนจากกรดไนตริกโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่า=0 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

   

 

 
 

 เวลา ( นาที ) อุณหภูม ิ( c ) 

ก่อนทำการเผาไหม้ 

  

  

  

  

  

ช่วงการเผาไหม้ 

  

  

  

  

  

 

หลังการเผาไหม้เม่ือ อุณหภูมิ
ลดลง 
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ทดสอบสมรรถนะมอเตอร์กระแสตรง 
 

มอเตอร์กระแสตรง 
มอเตอร์ไฟฟ้า คือ เครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเมื่อมี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวน า ซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็กจะสามารถท าให้ลวดตัวน าเคลื่อนที่ โดยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงนั้นจะมีโครงสร้างและส่วนประกอบคล้ายกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1. มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) ดังแสดงในภาพที่ 2 คือมอเตอร์ที่ขดลวดสนามแม่เหล็กต่ออนุกรม

กับอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ พันด้วยลวดเส้นใหญ่ มีจ านวนรอบไม่มาก มีคุณลักษณะเด่นคือให้แรงบิดสูง จะหมุน
ด้วยความเร็วไม่สิ้นสุดถ้าไม่มี Load ดังนั้นจึงต้องมี Load ต่อเสมอจะหมุนตัวเปล่าไม่ได้ มอเตอร์ชนิดนี้มีแรงเริ่ม
หมุนสูง (High Starting Torque) ส่วนใหญ่น าไปใช้กับรถไฟฟ้า มอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์ เครนไฟฟ้า เครื่องดูด
ฝุ่น เครื่องผสมอาหาร เครื่องเป่าผม มอเตอร์ประเภทนี้เหมาะกับงานหนัก อย่างไรก็ตามมอเตอร์ชนิดนี้ เมื่อไม่มี
โหลดรอบจะสูงมาก ดังนั้นเวลาสตาร์ทมอเตอร์จึงจ าเป็นต้องต่อโหลดไว้เสมอ 

 
ภาพที่ 2 มอเตอร์แบบอนุกรม 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) ดังแสดงในภาพที ่ 3 คือมอเตอร์ที ่ขดลวด
สนามแม่เหล็กจะต่อขนานกับขดลวดชุดอาเมเจอร์ ขดลวดเส้นเล็กมีจ านวนรอบมาก ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นที่ให้
ความเร็วรอบคงที่ มีแรงเริ่มหมุนต ่าแต่รอบการหมุนคงที่ (Low Starting Torque Constant Speed) ตั้งแต่ไม่มี 
Load จนกระทั่งมี Load เต็มที่ แบบนี้บังคับรอบการหมุนของมอเตอร์ได้ และน าไปใช้กับงาน มีแรงบิดตอนเริ่ม
หมุนต ่า เหมาะส าหรับประกอบเป็นพัดลม เนื่องจากต้องการความเร็วคงที่ เครื่องเจาะ ( Drilling) เครื่องกลึง 
(Lathe) เป็นต้น 
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ภาพที่ 3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

 
3. มอเตอร ์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) เป ็นมอเตอร ์ท ี ่ประกอบด้วยขดลวด

สนามแม่เหล็ก 2 ชุด คือ ขดลวดขนานและขดลวดอนุกรม ซึ่งสนามแม่เหล็กจากขดลวดทั้ง 2 ชุดจะเสริมกัน และ
เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดขนานก็จะลดลง แต่กระแสที่ไหลผ่านขดลวดอนุกรมจะเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับขดลวดทั้ง 2 ขดลวดมีการชดเชย
กัน ส่งผลให้สนามแม่เหล็กคงที่ โดยน าข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้า 2 แบบแรกมาผสมกัน ท าให้มีคุณลักษณะพิเศษคือมี
แรงบิดสูง (High staring torque) แต่ให้ความเร็วรอบที่คงที่ขณะยังไม่มีโหลดจนกระทั้งมีโหลดเต็มที่ โดยจะ
น าไปใช้หมุนขับโหลดหนัก ๆ อาทิ เครื่องตัดโลหะ เครื่องม้วนโลหะ เครื่องรีดโลหะ และลิฟต์ เป็นต้น และหลังจาก
นั้นมอเตอร์ก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ มอเตอร์แบบนี้สามารถต่อขดลวดได้ 2 แบบ 

3.1 ต่อขดลวดแบบชันท์ขนานกับอาเมเจอร์ ดังแสดงในภาพที่ 4 เรียกว่า ชอทชันท์ (Short Shunt 
Compound Motor) 

 
ภาพที่ 4 Short Shunt Compound Motor 
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3.2 ต่อขดลวดขนานกับขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์ ดังแสดงในภาพที่ 5 เรียกว่า ลองชั้นท์
คอมปาวด์มอเตอร์ (Long shunt motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมแบบนี้ ขณะหมุน
ตัวเปล่าหรือไม่มีโหลด กระแสที่ไหลในขดลวดอนุกรมจะมีจ านวนน้อย มอเตอร์จะหมุนโดยอาศัย
เส้นแรงแม่เหล็กส่วนมากจากขดลวดขนาน ท าให้มีความเร็วรอบคงที่เช่นเดียวกับมอเตอร์แบบ
ขนาน 

 
 

 
ภาพที่ 5 Long shunt motor 

 
ก าลังไฟฟ้า (Electric Power, Pe) คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อเวลา มีหน่วยเป็นวัตต์ (w) หรือ J/s ซึ่ง

ก าลังไฟฟ้ามีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้า  (I) ที่ไหลผ่านและความต่างศักย์ (V) ที่อุปกรณ์นั้นต่อ
อยู่ โดยก าลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า 

 
ก าลังไฟฟ้า (วัตต์) = พลังงานไฟฟ้า (จูล)/เวลา (วินาที) 

 
จะได้        Pe = VI 
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แรงบิด (torque) หมายถึง โมเมนต์ของแรงที่ท าให้เกิดการหมุนหรือการบิดรอบแกนอันหนึ่ง ซึ่งสามารถ

วัดได้โดยใช้ผลคูณของแรงกับรัศมี ณ จุดที่แรงกระท า จากภาพที่ 6 พิจารณาหน้าตัดเพลาอันหนึ่งทีม่ีรัศมี r (เมตร) 
มีแรง F (นิวตัน) มากระท ากับเพลาท าให้เพลาหมุนไปด้วยความเร็ว n (รอบต่อวินาท)ี 

 
ภาพที่ 6 การหมุนเพลา 

 

ดังนั้น แรงบิด   T = F x r    Nm 
 
งานที่ท าได้ต่อวินาท ีหรือก าลังกล (Pm) ที่เกิดขึ้น 

= F x 2π r x n     J/s หรือ W 

= (F x r) x 2πn    W 

= T x 2πn     W 
 
เมือ่ n = N / 60 และ N = ความเร็วรอบ เป็น รอบต่อนาท ี
 

Pm=
2πTN

60
    W 
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ประสิทธิภาพ    η=
Pout
Pin

×100 

ระบบสตาร์ทรถยนต์ (มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์) 

 
ภาพที่ 7 ต าแหน่งการติดต้ังมอเตอร์สตาร์ท 

ระบบสตาร์ทรถยนต์ เป็นระบบเริ ่มต้นการท างานของเครื ่องยนต์ซึ ่งท าให้เครื ่องท างานได้ จากนั้น
เครื่องยนต์จะหมุนต่อได้ด้วยตัวเอง ระบบสตาร์ทจะหยุดท างานทันทีที่เครื่องยนต์เริ่มท างาน  ซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้
เกิดการหมุนสตาร์ทในเครื่องยนต์ทั่วไปคือ มอเตอร์กระแสตรงที่มีฟันเฟืองส าหรับในการขั บล้อช่วยแรงของ
เครื่องยนต์จึงถูกเรียกว่า มอเตอร์สตาร์ท โดยปกติจะติดตั้งที่ด้านท้ายของเครื่องยนต์ดังแสดงในภาพที่ 7  ซึ่ง
เครื่องยนต์เบนซินจะใช้ความเร็วรอบในการเริ่มต้นท างานไม่ต ่ากว่า 40 -60 rpm ส่วนส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้
ความเร็วรอบในการเริ่มต้นท างานไม่ต ่ากว่า 80-100 rpm ซึ่งอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่นี ้คือ มอเตอร์สตาร์ท โดย
ส่วนประกอบของระบบสตาร์ทจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์พื้นฐานคือ สวิทช์จุดระเบิด แบตเตอรี่ และมอเตอร์
สตาร์ทดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 วงจรไฟฟ้าของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 

หน้าที่ของมอเตอร์สตาร์ทท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อส่ง
ก าลังให้เครื่องยนต์หมุน จะติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์โดยมอเตอร์จะมีชุดแกนหมุนเฟืองเพื่อไปขบกับล้อช่วยแรง ดัง
แสดงในภาพที่ 9 โดยมอเตอร์สตาร์ทจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ โซลินอยด์ ตัวมอเตอร์ และชุดเฟืองขับสตาร์ท 

 

 
ภาพที่ 9 โครงสร้างภายในมอเตอร์สตาร์ท 
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โซลีนอยด์  

ในมอเตอร์มอเตอร์สตาร์ โซลีนอยด์จะท าหน้าที่ 2 อย่างคือ ดันให้สะพานไฟต่อให้ไฟจากแบตเตอรี่ไหล
ผ่านไปยังมอเตอร์ และดันชุดเฟืองขับของมอเตอร์ไปขบกับล้อช่วยแรง 
ตัวมอเตอร์ 
 เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท างานโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยหลักการเบื้องต้นคือ เมื ่อป้อน
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์โดยผ่านทางขดลวดฟิลคอยล์ แปรงถ่านคอมมิวเตเตอร์ และผ่านเข้าทุ่น
อาร์เมเจอร์และลงกราวด์ ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่ฟิลด์คอยล์และทุ่นอามเมเจอร์ ท าให้เกิดการแรงบิดตัวของ
ทุ่น ซึ่งแกนทุ่นอาร์เมเจอร์จะต่อกับชุดเฟืองขับ ดังน้ันเมื่อทุ่นหมุนก็จะท าให้เฟืองขับหมุนล้อช่วยแรง  
ชุดเฟืองขับสตาร์ท 
 ชุดเฟืองขับสตาร์ท จะประกอบด้วยเฟืองขับขนาดเล็กและคลัตช์ เฟืองจะถูกดันเข้าไปขบกับเฟืองล้อช่วย
แรงด้วยก้ามปูหรือขาเขี่ย  ซึ่งควบคุมด้วยโซลินอด ์ดังแสดงในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 ลักษณะการขับลอ้ช่วยแรงของมอเตอร์สตาร์ท 
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การท างานของมอเตอร์สตาร์ท 
 เมื่อบิดสวิทช์กุญแจในต าแหน่งสตาร์ท ดังภาพที่ 11 กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านจากสวิทช์กุญแจที่
ขั ้ว 50 เข้าสู่โซลินอยด์ ผ่านเข้าขดลวดชุดยึดและชุดดึง ส าหรับชุดยึดจะลงกราวด์ที่ตัวโครง แต่ขดลวดชุดดึง
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านออกขั้ว M ของโซลีนอยด์ เข้ามอเตอร์ผ่านเข้าขดลวดฟิลด์คอยด์ ผ่านแปรงถ่านที่ไม่ลง
กราวด์ เข้าขดลวดอาร์เมเจอร์และลงกราวด์ที่แปรงถ่านลงกราวด์ ขณะนี้จะท าให้เกิดสนามแม่ เหล็กที่ขดลวดโซลี
นอยด์ ดึงแกนโซลีนอด์ให้เคลื่อนที่ดันชุดเฟืองเข้าขบเฟืองล้อช่วยแรง โดยชุดเฟืองขับจะเข้าเคลื่อนเข้าขบใน
ลักษณะหมุนตามร่อง ฟันเฟืองตรง (ร่องสไปลน)์ บนแกนเพลามอเตอร ์
 

 
 

ภาพที่ 11 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทในช่วงเริ่มต้นสตาร์ท 
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ภาพที่ 12 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทในช่วงสตาร์ท 
 

เมื่อแกนโซลีนอด์ถูกดึงจนสุดดังแสดงในภาพที่ 12 ในขณะนี้สะพานไฟจะต่อทางไฟระหว่างขั้ว 30 กับขั้ว 
M และจะดันให้เฟืองขับขบเฟืองล้อช่วยแรงเต็มที่ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขั ้ว 30 ผ่านไปยังขั้ว M ของโซลี
นอยด์ เข้ามอเตอร์ผ่านเข้าขดลวดฟิลด์คอยด์ผ่านแปรงถ่านที่ไม่ลงกราวด์ เข้าขดลวดอาร์เมเจอร์และลงกราวด์ที่
แปรงถ่านลงกราวด์ ท าให้ทุ่นอาร์เมเจอร์หมุนส่งก าลังไปยังเฟืองขับ โดยในตอนนี้ที่ขดดึงจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่าน แต่ในชุดยึดจะมีกระแสไหลผ่านปกติ จึงท าให้ยังมีอ านาจแม่เหล็กสูงพอยึดไม่ให้เฟืองขับถอยออกจากล้อช่วย
แรงในขณะที่สตาร์ทอยู่  
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เมื่อปล่อยสวิทช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ทดังแสดงในภาพที่ 13 ในขณะนี้สะพานไฟยังต่ออยู่กระแสไฟ
จากขั้ว 30 จะไหลผ่านขั้ว M เข้าไปในขดลวดชุดดึงและลงกราวด์ที่ชุดยึด ซึ่งในช่วงนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวด
ชุดดึงไหลสวนกลับทางกับครั้งที่บิดสวิทช์สตาร์ท เกิดการหักล้างกันของอ านาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขดลวดทั้งสอง 
แกนโซลีนอยด์จะถูกดึงกลับด้วยแรงสปริง ท าให้ชุดเฟืองเลื่อนเข้ากับที่เดิมเป็นการตัดการท างานของมอเตอร์
สตาร์ท 

 

 
 

ภาพที่ 13 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทในช่วงหยุดสตาร์ท 
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งานทดสอบสมรรถนะมอเตอร์กระแสตรง (มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์) 

 
ภาพที่ 14 เครือ่งทดสอบสมรรถนะมอเตอร ์

เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
1. เครื่องทดสอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต ์ดังแสดงในภาพที่ 14  
2. มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์    
3. ชุดสายไฟฟ้าต่อวงจร   
4. แบตเตอรี ่   
5. มัลติมิเตอร ์   
6. แอมป์มิเตอร์ (แบบแคลม สามารถวัดได้ไม่น้อยกว่า 200ADC)     

 
 
 



 Automotive Engineering Technology  
Automotive Engineering Laboratory II 

        
 

 
Automotive Engineering Technology 

13 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรง (มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์) 
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรง (มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์) เมื่อมีภาระงานที่ต่างๆ  

ข้อควรระวัง  
1. ระวังการต่อวงจรไม่ถูกต้อง และเกิดการลัดวงจรไฟฟ้า 
2. ระวังอันตรายที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์ 
3. เนื่องจากมอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้าในการท างานมากจึงควรเลือกขนาดสายไฟและขั้วต่อที่เหมาะสม 
4. แบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบต้องมีสภาวะพร้อมใช้งาน (ไฟเต็ม) 

 
ขั้นตอนการติดตั้ง 

1. ติดต้ังมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ 12 V เข้ากับเครื่องทดสอบดังภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ต่อวงจรต่อวงจรมอเตอร์สตาร์ทกับเครื่องทดสอบ ตามวงจรในภาพที่ 16 

ภาพที่ 15 ติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทบนเครื่องทดสอบ 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ทการ 

3. ปรับต้ังค่าเซ็นเซอร์ความเร็วรอบมอเตอร์กับเครื่องทดสอบให้ตรงกัน 
4. ติดต้ังโวลต์มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของวงจร 
5. ติดต้ังแอมป์มิเตอร์วัดกระแสรวมของวงจร 
6. ท าการทดสอบมอเตอร์โดยตั้งค่าความดันที่ขาเบรก 5 bar  
7. หมุนมอเตอร์สตาร์ทและท าการวัดค่า กระแสไฟฟ้า(A) และความเร็วรอบมอเตอร(์rpm)  
8. ท าการทดสอบซ ้าตามข้อ 4 และข้อ 5 โดยเปลี่ยนความดันเบรกเป็น 10, 15, 20 bar 
9. บันทึกค่าลงตาราง 

ตาราง บันทึกผลการทดลอง 
ความดันเบรก (bar) 5 10 15 20 25 30 
ความเร็วรอบ (rpm)       
แรงดันไฟฟ้า (V)       
กระแสไฟฟ้า (A)       
แรงบิด (Nm)       
ก าลังทางกล (w)       
ก าลังไฟฟ้า (w)       
ประสิทธิภาพของมอเตอร ์       
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10. น าค่าที่ได้จากข้อ 9. น ามาน าเสนอในในลักษณะตามตัวอย่างแผนภาพที่ 17 
 

 
 

ภาพที่ 17 ตัวอย่างแผนภาพผลการทดลอง 
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TWO-STAGE PISTON COMPRESSOR LABORATORY 

 

 
 

Usage of the Compressor 

 The compressor is part of an air compressor unit. Such units are used where compressed 

air is used as a source of energy. Especially in places of work where there is a risk of explosion 
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due to flammable gases, e.g., in mining or i n the chemical industry, compressed air is used 

instead of electrical energy. 

• Mining: Machine drives 

• Chemical industry: Regulation and control engineering 

• Workshops, petrol stations: Tools, paint spraying, air for tyres 

• Assembly shops: Automation, pneumatic controllers 

An air compressor unit essentially comprises: 

• Compressor (1) 

• Drive motor (2) 

• Compressed air tank (3) 

• Safety valve (4) 

• Pressure switch (el. drive) (5) 

• Manometer (6) 

• Lines (7) 

• Chassis (8) 
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It can also include air coolers, pressure reducers, water separators etc. 

The compressor is the central element in an air compressor unit. Here the mechanical energy 

supplied is converted into an increase in the pressure of the air. 

Layout of the Test Stand 

 The entire test stand is mounted on a welded square steel tube support. 

• Four castors for ease of movement and maneuvering of the unit 

• Two rollers with brakes for secure positioning 

• Dimensions are such as to permit passage through normal doorways 

The test stand has a complete air compressor unit with a 2-stage built-in compressor and 

compressed air tank. 

• Only a power supply is needed to operate the system. 

• Quiet experimental operation due to cushioned unit suspension 

• All measuring transducers and fittings meet current industry standards 

• Large intake damper to smooth the volume flow and as a support for measuring sensors 
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All electrical controls and displays are fitted in a switch cabinet. 

• Master switch and emergency stop switch 

• Digital displays for all measured values 

• Switch for compressor 

 
Switch Cabinet Display Instruments 
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Piston compressor test stand 
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Process Description 
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The ET500 piston compressor test stand operates as a two-stage compressor station. The 

air is drawn into the tank (1) via a measuring nozzle. Tank 1 acts as a calming zone and as a 

housing for the measuring sensors for the intake state. The measuring nozzle is used to determine 

the intake volume. Between the 1st and 2nd stage, there is a small pressure vessel for 

intermediate cooling. After the 2nd stage, the compressed air is forced into tank 2, the compressed 

air tank, via a cooling tube. To achieve a steady operating state, the compressed air can be blown 

off via a bleeder valve with sound absorber. Safety valves and pressure switches complete the 

unit. 

 

 

 

 

Commissioning 
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• Place the test stand on a level surface and secure against rolling away by locking the 

brakes. 

• Connect to power supply 

• Carry out oil check with motor OFF (see also Maintenance) 

• Switch on the system by pulling the emergency off button and turning the master switch ON 

• Switch on the compressor by turning the button on the switch cabinet ON and turning 

button I on the pressure switch ON (between the two upper pressure tanks). Compressor 

should cut out with closed bleeder valve at approx. 12 bar and cut-in at approx. 10 bar. 

The cut-in and cut-out pressure can be adjusted on the pressure switch. 

Shutting Down 

• Always press button 0 on the pressure switch first, so that the ventilating valve is activated. 

The ventilation valve ventilates the line to the compressor, making it easier for the motor to 

start up. 

• Switch the compressor OFF using button (11) on the switch cabinet 

• Switch off the master switch (10) 

Theory 

 Compressors are machines that pump gaseous media, in our case air, from areas of low 

pressure into areas of higher pressure. The energy supplied for this purpose by prime movers, 

such as electric motors or combustion engines, increases the pressure as intended, but also 

warms the air. The heat is, to some extent, dissipated to the ambient environment using cooling 

ribs.  

The figure shows the basic layout of a piston compressor.  

The volume of air enclosed in the cylinder is compressed by the piston moving upward and 

pumped into the pressure line via a pressure valve. On the downward movement, the piston draws 

in more air via the intake valve. 
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A crank drive, comprising a crankshaft and con-rod, generates the necessary upward and 

downward motion of the piston from an even rotary motion. 

The lubricating oil necessary for lubrication of the moving parts collects in the oil sump. 

 

The processes in the compressor can best be shown in a so-called p,v diagram. In the p-v 

diagram, the pressure in the cylinder is plotted against the related cylinder volume. The figures 

below illustrate the individual phases of the compression. The p-v diagram is shown rotated by 90° 

to the right and thus corresponds to the piston stroke. 

– Compression 
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Starting from point 1, bottom dead centre (BDC), the piston compresses the air in the cylinder. 

With reducing volume, the pressure increases. 

– Expulsion 

At point 2 the pressure in the cylinder has reached the pressure p2 in the pressure line. The 

pressure valve opens and the compressed air flows into the pressure line. 

– Return expansion 

At point 3 the piston has reached top dead centre (TDC) and reverses its direction of movement. 

The pressure valve closes and the air remaining in the cylinder expands again. The pressure 

drops. 

– Intake 

At point 4 the pressure has dropped back to the ambient pressure p1 such that the intake valve 

opens and fresh air flows into the cylinder. This process continues until the piston has reached 

bottom dead centre (BDC). Here, at point 1 the entire process starts all over again. 
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2-Stage Compression 

 If the pressure ratio is increased during single stage compression, then the back-pressure 

and temperature of the medium increase. The pressure ratio during compression is limited by the 

temperature at which the lubricating oil – gas mixture can explode. On staged compression, the 

medium is cooled between the individual stages. In this way the volume losses, the rod forces and 

the drive power are reduced. The intermediate cooling effects a reduction in the intake pressure 

and the intake volume at the second stage. In the idealised p-v diagram, the process for the 

second stage after the intermediate cooling runs isentropically from 1II to the final pressure 2II. In 

the case of single stage compression, the process would run isentropically, without a jump, to the 

final pressure 2’. The difference between these two curves is the saving in work. 
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Experiments 

 1.Recording Measured Data with Different Back-pressures 

 2.Measured Data Recording 

 Pressure: 

The digital displays indicate the absolute pressure at the measuring points in bar. The manometers 

on the tanks indicate the over-pressure at the measuring points in bar. 

Differential pressure / Intake volume: 

The differential pressure p in a Venturi nozzle is proportional to the flow rate 

 

The density (p) of the air depends on the temperature and pressure 

 

The differential pressure Àp in the system is formed from the ambient pressure and the pressure 

on the smallest cross-section of the Venturi nozzle. The measurement is output via the differential 

pressure transducer on the digital display in mbar. 
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Temperature: 

Four resistance thermometers (Pt100) with transducers measure the temperature; this is indicated 

on the digital displays. 

Rating: 

The effective power of the compressor motor is measured using a transducer and indicated on 

digital displays. 

 3. Experimental Method 

– Switch on compressor, if it does not start up, it is possible that the over-current protection switch 

may have cut out directly on the motor - restart. 

– Allow the system to run, until a constant pressure p3 has built up, set the desired final pressure 

with the bleeder valve, and record the measured values 
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 4. Measured Values and Analysis 
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 5. Calculation of the Efficiency 

 To determine the efficiency of the compressor, first the hydraulic power is calculated. The 

isothermic power for the compression with intermediate cooling is calculated as follows: with p in 

Pa and V in m3/s 

 

The overall efficiency is the result of the relationship between the hydraulic output and the electrical 

power supplied. 
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Fuelcell LAB ปฏิบัติการทดลองเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น 
 

1. จุดประสงค์การใช้งานของชุดทดลอง 

ชุดฝึกทดลองเทคโนโลยีไฮโดรเจนนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำงาน และทำการทดลองวัดหาค่า

พลังงานได้ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ ส่วนประกอบร่วมและเซลล์เชื ้อเพลิง PEM (Proton Exchange 

Membrane) ซึ่งจุดประสงค์ในชุดทดลองนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สาธิตเพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น จึงไม่เหมาะสม 

และห้ามนำไปใช้งานด้านอื่นๆ 

 

ข้อควรระวัง !  เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในขณะที่ทำการทดลอง ผู้ทดลองควร 

ปฏิบัติตามข้อตกลงถึงด้านความปลอดภัยเป็นหลัก 

 

2. ความปลอดภัยทั่วไป 

- ชุดฝึกทดลองเทคโนโลยีใช้สำหรับการเรียนรู้และสาธิตการทำงานสำหรับใช้ในสถาบันการศึกษา, 

มหาวิทยาลัยและบริษัทเท่านั้น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และต้องอยู่ในความ

ดูแล และมีอาจารย์ผู้ดูแลที่ได้อ่านและทำความเข้าใจในคู่มือนี้เป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น 

- ส่วนประกอบในชุดฝึกนี้ บางชิ้นมีความเปราะบาง จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือป้องกันความเสียหาย

ที่จะเกิดกับอุปกรณ์เปราะบางเหล่านี้ ไม่ควรนำชิ้นส่วนประกอบหรือชุดประกอบที่มีอยู่ในชุดฝึกนี้ ไป

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื ่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และอย่าแกะหรือถอดชิ้นส่วน

ส่วนประกอบใด ๆ บนชุดฝึกการทดลองนี้ 

- ผู้เรียนควรอ่านและศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียด และทำความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนทำการทดลอง 

และต้องทำตามขั้นตอนตามที่ในคู่มือนี้ 

- ควรสวมแว่นตาป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากสารเคมี 

- ชุดฝึกทดลองนี้ ไม่ใช่ของเด็กเล่น เนื่องจากมีส่วนประกอบบางชิ้นที่ภายในบรรจุแก๊ส ดังนั้นควรเก็บ

รักษาให้ห่างจากเด็กเล็ก 

- หากไม่ได้มีระบุเพิ่มเติมไว้ ก็ไม่ควรลัดวงจรหรือถอดสลับขั้วไฟ 

- ก่อนจะทำความสะอาดด้วยน้ำยา ให้ถอดสายเคเบิลออกจากอุปกรณ์บนชุดฝึก 

- ไม่ควรนำแก๊สระเหยหรือของเหลวที่ติดไฟง่าย เข้าใกล้บริเวณเซลล์เชื้อเพลิง เนื่องจากสารเหล่านี้

อาจจะก่อให้เกิดการเร่งปฏิกิริยา จนเกิดติดไฟลุกขึ้นมาได้ 

- บางครั้งทั้งแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนอาจจะเกิดการรั่วไหลออกมาจากชุดฝึกนี้ได้ ดังนั้นแล้ว 

บริเวณโดยรอบที่ตั้งของชุดทดลองนี้ ก็ควรที่จะเป็นห้องเปิดที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกัน

การสะสมของแก๊สที่อาจจะได ้

- ห้ามเปิดใช้งานจอแสดงผลจอภาพ หากพบว่ามีแก๊สไฮโดรเจนรั่วไหลออกมาจากชุดฝึก เพื่อป้องกันมิ

ให้เกิดประทุเปลวไฟขึ้นมา 



- ภายในชุดฝึกทดลอง มีถังที่ใช้บรรจุอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นแล้ว บริเวณท่ีทำการทดลองหรือบริเวณ

ที่เก็บรักษา ควรจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สโดยรอบ เพื่อใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส

ไฮโดรเจน 

- บริเวณที่ทำการทดลองชุดฝึกนี้ ควรจะหลีกเลี่ยงวัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่อาจเป็นเชื้อไฟให้กับ แก๊ส

ไฮโดรเจนนี้ (รวมถึง เปลวไฟ, วัตถุท่ีไวต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์หรือแม้แต่สารที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา) 

- ในบริเวณรอบๆ ไม่ควรมีสารเคมีที่สามารถติดไฟได้เอง เนื่องจากอาจจะเกิดติ ดไฟขึ้นมาเองได้เมื่อ

ผสมกับแก๊สออกซิเจนที่มีความเข้มสูง 

- ห้ามสูบบุหรี่ 

- ท่อส่งแก๊ส หัวต่อปลั๊กท่ีใช้สำหรับชดเชยแรงดันที่ชุดฝึกนี้ ไม่ต้องยึดติดตายด้วยแค้มรัดท่อ หรือใช้กาว

ประสาน 

- ถังบรรจุแก๊ส ที่ใช้กักเก็บแก๊สนี้ ทำมาเพ่ือใช้ได้กับชุดฝึกนี้เท่านั้น ไม่ควรต่อแยกเชื่อมออก 

ไปยังจุดอื่นๆ  

- ชุดฝึกนี้ใช้งานในบริเวณอุณหภูมิห้อง และความดันห้องปกติเท่านั้น 

- มีการชี้แจงเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และควรทำการทดลองกับชุดฝึกนี้อย่างระมัดระวัง 
 

B. E. G และชุดควบคุมเซลล์พลังงาน 
 B : H2 Supply Valve คือ แหล่งจ่ายไฮโดรเจน E : เซลล์เชื้อเพลิง PEM G : Purging Valve คือ วาวล์

ล้าง สำหรับชุดควบคุมเซลล์เชื้อเพลิงจะติดตั้งอยู่ภายในโมดูล  ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักด้วยการนำอุปกรณ์

ตรวจวัดต่างๆ ที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ มาผ่านกระบวนการตัดสินใจ โดยมีผังไดอะแกรมการทำงานดังรูปต่อนี้ 

 



 สวิตช์ SCU คือ สวิตช์ใช้ขจัดผลกระทบจากการลัดวงจร (shorty-circuit) ตามเงื่อนไข stack (ตำแหน่ง

สวิตช์ปิด) และมีเซ็นเซอร์ T ถูกต่อเข้าร่วมกับชุดควบคุมเซลล์เชื้อเพลิง 

 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงจากภายนอก “External DC Battery” (เป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้อนให้กับชุดฝึก

ทดลองนี้) จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ ผ่านขั้วต่อ + และข้ัว – ตำแหน่ง “DC Battery IN” ทางด้าน

ขวามือ แรงดันไฟจากแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึก 

(ได้แก่ เซ็นเซอร์และส่วนควบคุมเซลล์เชื ้อเพลิง) โดยมีสวิตช์เปิด-ปิดแบตเตอรี่ ที ่ตำแหน่งด้านล่างขวามือ 

“Battery” 

 ขั้วเซลล์เชื ้อเพลิง (FC) มีทั้งขั ้ว FC+ และขั้ว FC- อยู่ตำแหน่งขวามือแสดงด้วยข้อความ “Fuel Cell 

Out” และถัดมาด้านล่างขั้วต่อโหลด “Load” มีทั้งขั้ว Load+ และขั้ว Load- โดยที่ความแตกต่างของ FC และ 

Load นี้ คือ ขั้วไฟเซลล์เชื้อเพลิง (FC) จะต่อตรงเข้ากับชุดเซลล์เชื้อเพลิง ส่วนขั้วโหลด (Load) นี้ จะถูกต่อผ่านมา

จากชุดควบคุมเซลล์เชื้อเพลิงอีกที (สามารถดูได้จากไดอะแกรมด้านบน) 

 

ข้อแนะนำ : จะปิดสวิตช์ SCU (0) จะใช้ในกรณีที่ใช้ป้อนเข้าสู่โหลดหรือใช้กับอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟไฟตรงสู่
ไฟตรง (DC-DC) หรือไฟตรงสู่ไฟกระแสสลับ (DC-AC) และจะเปิดสวิตช์ SCU (1) เมื่อไม่ต้องการ
ป้อนเข้าสู่โหลด เพื่อหลีกเลี่ยงไมให้เกิดความเสียหายแก่ระบบและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต่อร่วมกัน 

 
  



 รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเซลล์เชื้อเพลิง PEM มีดังนี ้

• เซลล์เชื้อเพลิง PEM ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ

ขึ้นเป็นแบตเตอรี่ 24 เซลล์ 

• กำลังงานปกติ : 100 W 

• กำลังงานสูงสุด : 102 W 

• ประสิทธิภาพ : 14 V กระแสไฟ 7.2 A 

• แหล่งเชื้อเพลิงที่ป้อนให้ : ไฮโดรเจนและอากาศ 

• อุณหภูมิภายนอก : ตั้งแต่ 5 °C จนถึง 40 °C 

• ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่เซลล์เชื้อเพลิงจะหยุดการทำงาน : 65 °C 

• ค่ากระแสไฟสูงสุดที่เซลล์เชื้อเพลิงจะหยุดการทำงาน : 12 A 

• ค่าความดันของไฮโดรเจนก่อนที่จะทำการรักษาความดัน : 8-10 บาร์ 

• ค่าความดันของไฮโดรเจนที่ป้อนในแต่ละเซลล์ (หลังจากที่ผ่านการรักษาความดันแล้ว) : 0.4-0.5 บาร์ 

• ค่าความบริสุทธิ์ต่ำสุดของไฮโดรเจนที่ป้อน : เกรด 4.5 (99.995 %) แบบแห้ง 

• ค่าความชื้น : เกิดความชื้นในตัวมันเอง 

• การระบายความร้อน : ใช้อากาศระบายความร้อน (มีพัดลมต่อร่วม) 

• ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง : PEM 

• อัตราการสิ้นเปลืองที่ให้กำลังงานสูงสุด : 1.4 ลิตร/นาที 

• ระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้เริ่มกำลังงาน : 2-3 วินาที 

• ค่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง : 40 % ที่แรงดันไฟ 12 V ซึ่งหมายความว่า 40 % ของพลังงานที่

ไฮโดรเจนป้อนให้แกเ่ซลล์เชื้อเพลิงนั้น จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 



 

 
  

สุดท้ายนี้ ผังไดอะแกรมสำหรับการวัดไฮโดรเจนของเซลล์เชื้อเพลิง แสดงดังภาพต่อไปนี้ 



 
  



 

ขั้นตอนการใช้งานชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น 

 

รูปที่ 1 

 

1. วาล์วเปิด-ปิดถังก๊าซไฮโดรเจน : เปิดวาล์วก๊าซโดยการหมุนหัววาล์วมาทางซ้าย ให้หมุดเพียงเล็กน้อย 

ประมาณ 1/4 รอบ 

2. เกจวัดแรงดันภายในถังก๊าซไฮโดรเจน : แสดงค่าแรงดันภายในถังก๊าซไฮโดรเจน ก่อนผ่านตัวเร็กกูเลเตอร์ 

3. เกจวัดแรงดันก๊าซไฮโดรเจนขาออก : แสดงค่าแรงดันก๊าซไฮโดรเจนขาออก หลังผ่านตัวเร็กกูเลเตอร์  ที่

สามารถปรับเลือกค่าได้ ด้วยการบิดหมุนวาล์วหมายเลข 4 สังเกตค่าแรงดันขาออก ไม่ควรมีค่าเกิน 1 บาร์ 

4. วาล์วเร็กกูเลเตอร์ : ใช้ปรับค่าระดับแรงดันขาออก เมื่อหมุนมาทางด้านขวา จะเป็นการเพิ่มค่าระดับ

แรงดันขาออก เมื่อหมุนมาทางด้านซ้ายจะเป็นการลดค่าระดับแรงดันขาออก ซึ่งจะต้องปรับค่าระดับ

แรงดันขาออกไว้ไม่ให้เกิน 1 บาร์ เสมอ ก่อนการใช้งาน 

4 

1 

2 
3 



  
รูปที่ 2 

 

5. เกจวัดแรงดันก๊าซไฮโดรเจนบนแผงทดลอง : ในการเปิดระบบก๊าซเข้าชุดทดลองครั้งแรก อาจเป็นไปได้ว่า

มีค่าแรงดัน มากกว่า 0.5 บาร์ ซึ่งถือว่าปกติ 

6. เชื่อมต่อสายไฟ ดังรูปที่ 3 

5 

6 



 
รูปที่ 3 

7. เปิดสวิตช์ไฟ และ สวิตช์ SCU บนแผงทดลอง DL 9041 และเปิดสวิตช์ไฟ DL 9042 

8. กดสวิตช์ on/off ค้างไว้ 1-2 วินาที เพื่อเปิดการทำงานเซลล์เชื้อเพลิง ในระหว่างที่เซลล์ทำงาน ให้ทำการ

ค่อยๆ ปรับลูกบิดวาล์วเร็กกูเลเตอร์ ให้ค่าแรงดันบนตัวเลขมิเตอร์ H2 pressure (6) อ่านค่าได้ 500 mBar 

โดยประมาณ พร้อมกันกับที่เซลล์เชื้อเพลิงทำงาน 

  



9. ค่าเกจวัดแรงดันก๊าซไฮโดรเจนบนแผงทดลอง จะอ่านค่าแรงดันได้ประมาณ 0.54 บาร์ ซึ่งถือว่าสิ้นสุดการ

ตั้งปรับแรงดันก๊าซไฮโดรเจน ดังรูปที่ 4 

 

 

รูปที่ 4 

 

สังเกตและตรวจสอบเครื่องมือวัดอ่ืนๆ จะแสดงค่าต่อไปนี้ 

• ความดันไฮโดรเจน (H2 Pressure) : แสดงค่าตัวเลขท่ีอ่านได้จากหน้าจอจะมีหน่วยเป็น mbarออกมา

ได้ใกล้เคียงกับมิเตอร์เกจบูร์ดอง (Bourdon pressure gauge) บนแผงโมดูล DL 9041  

• การไหลของไฮโดรเจน (H2 Flow) : แสดงค่าตัวเลขที่อ่านได้จากหน้าจอจะมีหน่วยเป็น มิลลิลิตรต่อ

นาที แสดงค่าการไหลของไฮโดรเจนที่ไหลผ่านเส้นทางทั้งหมดก่อนถึงเซลล์เชื้อเพลิง PEM (ที่อินพุต 

H2 Input) ค่าที่แสดงออกมานี้ จะมีค่าไม่คงที่ แต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของระบบ 

(แสดงค่าท่ีแท้จริงในเวลาที่ไหลผ่านเซลล์เชื้อเพลิง โดยค่าที่อ่านได้จะแกว่งไปมาทุกๆ 10 วินาที) 

• ค่าอุณหภูมิของเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Temp) : แสดงค่าอุณหภูมิของเซลล์เชื ้อเพลิงขณะเริ่ม

ทำงาน (เนื่องจากก่อนที่เซลล์เชื้อเพลิงจะเริ่มทำงาน จะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง) หลังจากที่

เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้น ค่าหน่วยวัดที ่ได้แสดงเป็นองศาเซลเซียส (oC) (ดูรูป

ประกอบที่ด้านบน เพ่ือหาตำแหน่งที่ติดตั้งของเซ็นเซอร์ตัวนี้) 



 

ณ จุดนี้ให้ผู้ฝึกทดลองได้สังเกตระบบในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดความความคุ้นเคยและความรู้ที่มากขึ้น

เกี่ยวกับระบบทั้งหมดซึ่งประกอบจากแผงโมดูลต่างๆ ก่อนหน้านี้ 

 

การหยุดทำการทดลอง ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 หลังจากที่ได้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวบนแผงโมดูล DL 9041 เป็นเวลา 2 วินาที แล้ว และที่เซลล์เชื้อเพลิง 

PEM จะหยุดการทำงาน 

 หมุนวาล์วจ่ายไฮโดรเจนบนถังเก็บไฮโดรเจนที่แผงโมดูล DL 9040 ตามเข็มนาฬิกาจนสุด เพ่ือปิดการ

ไหลของไฮโดรเจน (สามารถตรวจสอบค่าความดันที่เกจบูร์ดอง บนแผงโมดูล DL 9041 ซึ่งค่าความ

ดันจะลดลงอย่างช้าๆ จนมีค่าต่ำสุด) 

 กดสวิตช์ปิดการทำงาน ตำแหน่ง (0) ที่แผงโมดูล DL 9041 และ DL 9042 

 ถอดสายไฟเชื่อมต่อแผงโมดูลต่างๆ อย่างระมัดระวังออกจนหมด และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ถอดชุดคิทอุปกรณ์จ่ายไฮโดรเจน (พร้อมตัวลดแรงดัน) ออกจากโมดูลถังเก็บ 

ไฮโดรเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของไฮโดรเจน ถึงแม้ว่าจะปิดวาวล์แล้วก็ตาม 
 

 2.  ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง PEM เมื่อมีโหลดคงที่, เมื่อไม่ใช้ DC/DC คอนเวอร์เตอร์  

(Performance of the PEM Fuel Cell with fixed loads, without DC/DC Converter) 

 ก่อนที่ผู้ฝึกปฏิบัติจะทำการทดลองในหัวข้อที่ 2 นี้ ควรผ่านการทำความเข้าใจกับชุดฝึกทดลองด้วยตัวเอง

ในหัวข้อที่ 1 หัวข้อก่อนหน้านี้มาแล้ว ซึ่งในหัวข้อนี้จะไม่กล่าวถึงการป้อนไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายแบตเตอรี่เข้าแผง

โมดูลต่างๆ โดยเฉพาะแผงโมดูล DL 9041 และ DL 9042 ที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์เอาต์พุตต่างๆ (เซ็นเซอร์ความ

ดัน เซ็นเซอร์การไหล และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) 

 เชื่อมต่อสายไฟตามผังวงจรเข้าที่แผงโมดูลต่างๆ ดังรูป (ท้ังนี้ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า สวิตช์ต่างๆ 

จะต้องอยู่ตำแหน่งปิดสวิตช์ (0) 



 
หมายเหตุ  สำหรับการเสียบสายไฟที่เครื่องวัดแอมป์มิเตอร์ ให้ไปอ่านรายละเอียดการใช้งานเพ่ิมเติมได้ 

ในบทก่อนหน้า ที่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของแผงโมดูล DL 9042 

 จากนั้น ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 เปิดสวิตช์ทั้ง 2 (กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 1) ที่สวิตช์ SCU บนแผงโมดูล DL 9041 และสวิตช์ชุด

หลอดไฟ LED (12 V, 3x1 W) บนแผงโมดูล DL 9044 

 เปิดสวิตช์โหลด (กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 1) กรณีที่ใช้โหลดเป็นชุดหลอดไฟฮาโลเจน (12 V, 20 W) 

ในขณะที่ทำการทดลอง ผู้ทำการทดลองจะต้องไม่ให้สวิตช์ชุดหลอดไฟฮาโลเจน และชุดหลอดไฟ 

LED อยู่ตำแหน่งปิดพร้อมกันทั้ง 2 สวิตช์ แต่สามารถจะเปิดสวิตช์เลือกโหลดหลอดไฟชุดใดชุดหนึ่ ง 

หรือทั้ง 2 ชุด พร้อมกันก็ได้ ดังนี้สวิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนเปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED ปิด 



หลอดไฟฮาโลเจนปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED เปิด หลอดไฟฮาโลเจนเปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ 

LED เปิด 

 เปิดสวิตช์ป้อนไฟเลี้ยงเข้าแผงโมดูลทั้ง 2 ที่โมดูล DL 9041 และ DL 9042 ตามลำดับ ซึ่งตำแหน่ง

สวิตช์จะอยู่ใกล้ๆ กับข้ัวรับไฟเลี้ยง “DC Battery IN” 

 ค่อยๆ เปิดวาล์วหัวจ่ายไฮโดรเจนที่ถังเก็บไฮโดรเจน โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามลูกศร (Open) 

ที่พิมพ์บนแผงโมดูล ตรวจสอบค่าความดันที่มิเตอร์ความดันบูร์ดองบนโมดูล DL 9041 (อ่านได้

ประมาณ 0.5 บาร์) 

 บนแผงโมดูล DL 9041 ให้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวค้างไว้ 1-2 วินาที แล้วปล่อยมือ เพ่ือป้อนไฮโดรเจนเข้า

สู่เซลล์เชื้อเพลิง 

 หลังจากนั้น 1-2 วินาที จะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟฮาโลเจนจะติดสว่างขึ้นพร้อมทั้งแสดงค่าแรงดันไฟที่

เครื่องมือวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซลล์เชื้อเพลิง PEM มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่มีค่าคงท่ีนี้ได้ 

  (การทดลองขณะที่สวิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนเปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED ปิด บนแผงโมดูล DL 

9042) 

ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัด ที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..…………. ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load  : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับโหลด และกำลัง

งานที่ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  



จากนั้นให้เปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟ LED โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟฮาโลเจน แล้วสังเกตผลที่ได้ 

(การทดลองขณะทีส่วิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนเปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED เปิด บนแผงโมดูล DL 9042) 

ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัดที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..………….ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load  : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

  ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน, แรงดันไฟ,กระแสไฟที่ป้อนให้กับโหลดและกำลังงานที่

ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  จากนั้นให้เปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟ LED และปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟฮาโลเจน แล้วสังเกตผลที่ได้ 

(การทดลองขณะทีส่วิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED เปิด บนแผงโมดูล DL 9042) 

  ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัดที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล  

DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..………….ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load  : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

  ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน, แรงดันไฟ,กระแสไฟที่ป้อนให้กับโหลดและกำลังงานที่

ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ไม่ต้องไปกระทำการใดๆ บนแผงโมดูลต่างๆ ให้หยุดทำการทดลอง และทำตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้  

 หลังจากที่ได้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวบนแผงโมดูล DL 9041 เป็นเวลา 2 วินาที แล้ว และที่เซลล์เชื้อเพลิง 

PEM จะหยุดการทำงาน 

 หมุนวาล์วจ่ายไฮโดรเจนบนถังเก็บไฮโดรเจนที่แผงโมดูล DL 9040 ตามเข็มนาฬิกาจนสุด เพ่ือปิดการ

ไหลของไฮโดรเจน (สามารถตรวจสอบค่าความดันที่เกจบูร์ดอง บนแผงโมดูล DL 9041 ซึ่งค่าความ

ดันจะลดลงอย่างช้าๆ จนมีค่าต่ำสุด) 



 กดสวิตช์ปิดการทำงาน ตำแหน่ง (0) ที่แผงโมดูล DL 9041 และ DL 9042 

 ถอดสายไฟเชื่อมต่อแผงโมดูลต่างๆ อย่างระมัดระวังออกจนหมด และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ถอดชุดคิทอุปกรณ์จ่ายไฮโดรเจน (พร้อมตัวลดแรงดัน) ออกจากโมดูลถังเก็บ 
ไฮโดรเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของไฮโดรเจน ถึงแม้ว่าจะปิดวาวล์แล้วก็ตาม 

 

  



 3. ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง PEM เมื่อมีโหลดคงที่ เมื่อใช้ DC/DC คอนเวอร์เตอร์  
(Performance of the PEM Fuel Cell with fixed loads, with DC/DC Converter) 
  เชื่อมต่อสายไฟตามผังวงจร เข้าที่แผงโมดูลต่างๆ ดังรูป (ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า สวิตช์

ต่างๆ จะต้องอยู่ตำแหน่งปิดสวิตช์ (0) 

 
หมายเหตุ  สำหรับการเสียบสายไฟที่เครื่องวัดแอมป์มิเตอร์ ให้ไปอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ 

ในบทก่อนหน้า ที่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของแผงโมดูล DL 9042 
  



  จากนั้น ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 เปิดสวิตช์ SCU (กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 1) บนแผงโมดูล DL 9041  

 ปิดสวิตช์หลอดไฟทั้ง 2 (กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 0) สวิตช์ชุดหลอดไฟ LED และหลอดไฟฮาโลเจนบน

แผงโมดูล DL 9044 

 เปิดสวิตช์ป้อนไฟเลี้ยงเข้าแผงโมดูลทั้ง 2 ที่โมดูล DL 9041 และ DL 9042 ตามลำดับ ซึ่งตำแหน่ง

สวิตช์จะอยู่ใกล้ๆ กับข้ัวรับไฟเลี้ยง “DC Battery IN” 

 ค่อยๆ เปิดวาล์วหัวจ่ายไฮโดรเจนที่ถังเก็บไฮโดรเจน โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามลูกศร (Open) 

ที่พิมพ์บนแผงโมดูล ตรวจสอบค่าความดันที่มิเตอร์ความดันบูร์ดองบนโมดูล DL 9041 (อ่านได้

ประมาณ 0.5 บาร์) 

 บนแผงโมดูล DL 9041 ให้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวค้างไว้ 1-2 วินาที แล้วปล่อยมือ เพ่ือป้อนไฮโดรเจนเข้า

สู่เซลล์เชื้อเพลิง 

 หลังจากนั้น 1-2 วินาที จะสังเกตเห็นว่าค่าแรงดันไฟที่เครื่องมือวัดอ่านได้จากชุด DC/DC คอน-เวอร์

เตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซลล์เชื้อเพลิง PEM มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับชุด DC/DC คอนเวอร์-เตอร์ โดย

ปราศจากโหลดที่มีค่าคงท่ีนี้ได ้

 (การทดลองขณะที่สวิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED ปิด บนแผงโมดูล DL 

9042) 

ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัดที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..………….ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load (เอาต์พุตของ DC/DC คอนเวอร์เตอร์) : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

  ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับโหลด และกำลัง

งานที่ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  จากนั้นให้เปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟ LED โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟฮาโลเจน แล้วสังเกตผลที่ได้ 

  



  (การทดลองขณะที่สวิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนเปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED ปิด บนแผงโมดูล DL 

9042) 

  ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัดที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..………….ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load (เอาต์พุตของ DC/DC คอนเวอร์เตอร์) : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

  ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน, แรงดันไฟ,กระแสไฟที่ป้อนให้กับโหลดและกำลังงานที่

ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  จากนั้นให้เปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟ LED และเปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟฮาโลเจน แล้วสังเกตผลที่ได้ 

  (การทดลองขณะที่สวิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนเปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED เปิด บนแผงโมดูล DL 

9042) 

  ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัดที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..………….ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load (เอาต์พุตของ DC/DC คอนเวอร์เตอร์) : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

  ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับโหลด และกำลัง

งานที่ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  จากนั้นให้เปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟ LED และปิดสวิตช์ชุดหลอดไฟฮาโลเจน แล้วสังเกตผลที่ได้ 

  



  (การทดลองขณะที่สวิตช์เลือกหลอดไฟฮาโลเจนปิด/สวิตช์เลือกหลอดไฟ LED เปิด บนแผงโมดูล DL 

9042) 

  ให้ทำการอ่านพร้อมกับบันทึกค่าการวัดที่แสดงผลทางหน้าจอเครื่องมือวัดต่างๆ บนแผงโมดูล DL 9042 

▪ H2 Pressure : ..…………. 

▪ H2 Flow   : ..…………. (..………….ณ เวลาที่มีการปล่อยล้าง) 

▪ Fuel Cell Temp : ..…………. 

▪ Load (เอาต์พุตของ DC/DC คอนเวอร์เตอร์) : ..…………. 

▪ Current  : ..…………. 

▪ Fuel Cell  : ..…………. 

  ให้สังเกตดูว่า ขณะที่เซลล์เชื ้อเพลิงทำงาน ให้ทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

เชื้อเพลิง โดยดูจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ได้แก่ค่าความดัน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับโหลดและกำลัง

งานที่ได้) มาใช้ประกอบการพิจารณา  

  เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ไม่ต้องไปกระทำการใดๆ บนแผงโมดูลต่างๆ ให้หยุดทำการทดลอง และทำตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้  

 หลังจากที่ได้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวบนแผงโมดูล DL 9041 เป็นเวลา 2 วินาที แล้ว และที่เซลล์เชื้อเพลิง 

PEM จะหยุดการทำงาน 

 หมุนวาล์วจ่ายไฮโดรเจนบนถังเก็บไฮโดรเจนที่แผงโมดูล DL 9040 ตามเข็มนาฬิกาจนสุด เพ่ือปิดการ

ไหลของไฮโดรเจน (สามารถตรวจสอบค่าความดันที่เกจบูร์ดอง บนแผงโมดูล DL 9041 ซึ่งค่าความ

ดันจะลดลงอย่างช้าๆ จนมีค่าต่ำสุด) 

 กดสวิตช์ปิดการทำงาน ตำแหน่ง (0) ที่แผงโมดูล DL 9041 และ DL 9042 

 ถอดสายไฟเชื่อมต่อแผงโมดูลต่างๆ อย่างระมัดระวัง ออกจนหมด และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ถอดชุดคิทอุปกรณ์จ่ายไฮโดรเจน (พร้อมตัวลดแรงดัน) ออกจากโมดูลถังเก็บ 
ไฮโดรเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของไฮโดรเจน ถึงแม้ว่าจะปิดวาวล์แล้วก็ตาม 

ความแตกต่างระหว่างการทดลองทั้ง 2 การทดลองนี้ คือข้อดีของการนำเอา DC/DC คอนเวอร์เตอร์มา
เชื่อมต่อระหว่างเซลล์เชื้อเพลิง PEM และโหลดคงท่ี ตัวคอนเวอร์เตอร์นี้จะช่วยปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์
เชื้อเพลิงที่ต้องการ ให้ช่วยลดการใช้ไฮโดรเจนให้น้อยลงได้ ด้วยโหลดชนิดเดียวกันและยังรักษาแรงดันไฟฟ้าให้
เสถียรไว้ได ้(โดยเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอัตราการไหลของไฮโดรเจน และค่าแรงดันเอาต์พุตในกรณีที่ใช้กับ
โหลดหลอดไฟฮาโลเจน และหลอดไฟ LED ที่มีการเปิดโหลดใช้งานพร้อมกัน) 
  



 4.  การสร้างกราฟแสดงคุณลักษณะระหว่างกระแส/แรงดันของเซลล์เชื ้อเพลิงเมื ่อโหลดมีการ
เปลี่ยนแปลง (Recording of the Current/Voltage Characteristic curve of the PEM Fuel Cell with 
variable load) 
   เชื่อมต่อสายไฟตามผังวงจร เข้าที่แผงโมดูลต่างๆ ดังรูป (ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า สวิตช์

ต่างๆ จะต้องอยู่ตำแหน่งปิดสวิตช์ (0) 

 
หมายเหตุ  สำหรับการเสียบสายไฟที่เครื่องวัดแอมป์มิเตอร์ ให้ไปอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ 

ในบทก่อนหน้า ที่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของแผงโมดูล DL 9042 
 



  จากนั้น ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 เปิดสวิตช์ SCU (กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 1) บนแผงโมดูล DL 9041  

 ปิดสวิตช์หลอดไฟทั้ง 2 (กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 0) สวิตช์ชุดหลอดไฟ LED และหลอดไฟฮาโลเจนบน

แผงโมดูล DL 9044 

 เปิดสวิตช์ป้อนไฟเลี้ยงเข้าแผงโมดูลทั้ง 2 ที่โมดูล DL 9041 และ DL 9042 ตามลำดับ ซึ่งตำแหน่ง

สวิตช์จะอยู่ใกล้ๆ กับข้ัวรับไฟเลี้ยง “DC Battery IN” 

 ค่อยๆ เปิดวาล์วหัวจ่ายไฮโดรเจนที่ถังเก็บไฮโดรเจน โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามลูกศร (Open) 

ที่พิมพ์บนแผงโมดูล ตรวจสอบค่าความดันที่มิเตอร์ความดันบูร์ดองบนโมดูล DL 9041 (อ่านได้

ประมาณ 0.5 บาร์) 

 บนแผงโมดูล DL 9041 ให้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวค้างไว้ 1-2 วินาที แล้วปล่อยมือ เพ่ือป้อนไฮโดรเจนเข้า

สู่เซลล์เชื้อเพลิง 

 หลังจากนั้น 1-2 วินาที จะสังเกตเห็นว่าค่าแรงดันไฟที่เครื่องมือวัดอ่านได้ ในกรณีที่โหลดมีค่าต่ำสุด 

 บันทึกค่าผลวัดลงในตารางด้านล่าง ได้แก่ค่ากระแสไฟฟ้า เอาต์พุตแรงดันจากชุดควบคุมเซลล์

เชื้อเพลิง (โวลต์มิเตอร์ A)  ค่ากำลังงาน และเอาต์พุตแรงดันจากชุด DC/DC คอนเวอร์เตอร์ (โวลต์

มิเตอร์ B)  
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▪ ให้ค่อยหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้แบบล็อกการิทึมชนิดทนกำลังงานสูงที่ต่ออนุกรมอยู่กับชุดวัด โดย

ให้ปรับค่าความต้านทานไปที่ค่าต่างๆ ตั้งแต่ค่าความต้านทานมากที่สุด (สูงสุดไม่ควรเกิน 8/10 ของ

ตัวต้านทานสูงสุด) ไปจนถึงค่าความต้านทานน้อยที่สุด จากนั้นให้ทำการบันทึกค่าการวัดต่างๆ ดังใน

ตารางที่กำหนด 

  



หมายเหตุ  
▪ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแรงดันไฮโดรเจนเพียงพอสำหรับป้อนให้กับเซลล์เชื้อเพลิง PEM (ประมาณ 0.5 

บาร์) 
▪ ในกรณีที่โหลดมีค่าความต้านทานน้อยมาก ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าอาจจะไม่เสถียรได้ ถ้าหาก

ไฮโดรเจนที่ป้อนให้กับเซลล์เชื้อเพลิง มีค่าไม่เพียงพอ 
 

เมื่อหมุนโหลดตัวต้านทานปรับค่าได้จนได้ค่าสูงสุดแล้ว ถือว่าสิ้นสุดการทดลอง และทำตามขั้นตอน

ต่อไปนี้  

 หลังจากที่ได้กดสวิตช์ปุ่มสีเขียวบนแผงโมดูล DL 9041 เป็นเวลา 2 วินาทีแล้ว และที่เซลล์เชื้อเพลิง 

PEM จะหยุดการทำงาน 

 หมุนวาล์วจ่ายไฮโดรเจนบนถังเก็บไฮโดรเจนที่แผงโมดูล DL 9040 ตามเข็มนาฬิกาจนสุด เพ่ือปิดการ

ไหลของไฮโดรเจน (สามารถตรวจสอบค่าความดันที่เกจบูร์ดอง บนแผงโมดูล DL 9041 ซึ่งค่าความ

ดันจะลดลงอย่างช้าๆ จนมีค่าต่ำสุด) 

 กดสวิตช์ปิดการทำงาน ตำแหน่ง (0) ที่แผงโมดูล DL 9041 และ DL 9042 

 ถอดสายไฟเชื่อมต่อแผงโมดูลต่างๆ อย่างระมัดระวัง ออกจนหมด และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ถอดชุดคิทอุปกรณ์จ่ายไฮโดรเจน (พร้อมตัวลดแรงดัน) ออกจากโมดูลถังเก็บ 
ไฮโดรเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของไฮโดรเจน ถึงแม้ว่าจะปิดวาล์วแล้วก็ตาม 

  



5.  การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง PEM  
    (Calculation of the Energetic Efficiency of the PEM Fuel Cell) 

  การทดลองนี้ เป็นการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยมี inputE  คือพลังงานที่ออก

จากระบบ มี usableE  คือพลังงานที่เซลล์เชื้อเพลิงมีการใช้จริง ซึ่งถ้าเซลล์เชื้อเพลิงยิ่งมีค่าพลังงานที่ใช้ไปจริงๆ มีค่า

มากขึ้นเท่าไร ก็จะทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงมีค่ามากขึ้นด้วย พลังงานที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของเซลล์เชื้อเพลิงสามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้ (ดูได้จากภาคผนวก A ในท้ายบท) 
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เมื่อ lH  = ค่าความร้อนของไฮโดรเจน (หรือท่ีเรียกว่าค่าความร้อนต่ำกว่า) = 6 310.8 10 J m   

 2HV = ปริมาณไฮโดรเจนที่ใช้ไปในหน่วย 3m   

 U   = ค่าแรงดันไฟเฉลี่ย ในหน่วย V   

 I   = ค่ากระแสไฟเฉลี่ย ในหน่วย A   

 t     = ค่าเวลา ในหน่วยวินาที 

 

  จากข้อมูลจำเพาะของเซลล์เชื้อเพลิง PEM (ดูได้จาก แผงโมดูล DL 9041) ซึ่งจะเห็นถึงพารามิเตอร์ที่

จำเป็นเพื ่อนำมาใช้กับสมการทางด้านบน เราสามารถนำมาแทนค่าเพื ่อคำนวณหาพลังงานที ่ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงได ้ 

• ประสิทธิภาพ : 14 V กระแสไฟ 7.2 A 

• อัตราการสิ้นเปลืองที่ให้กำลังงานสูงสุด : 1.4 ลิตร/นาที = 1.4 ลิตร/ 60 วินาที 

• ค่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง : 40 % ที่แรงดันไฟ 12 V ซึ่งหมายความว่า 40 % ของพลังงานที่

ไฮโดรเจนป้อนให้แกเ่ซลล์เชื้อเพลิงนั้น จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 

  นำค่าตัวเลขพารามิเตอร์ต่างๆ มาแทนค่าในสมการได้ดังนี้ 

 lH  = 6 310.8 10 J m   

 2HV = 31.4 10−  3m   

 U   = 14V   

 I   = 7.2A   

 t     = 60 วินาที 
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ซ่ึงสามารถนำมาใช้ยืนยันถึงค่าของประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิง PEM ที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ด้านบน 



 

ภาคผนวก A 

 พลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง PEM ความต่างศักย์ ประสิทธิภาพ และการคำนวณหาประสิทธิภาพการ

ใช ้พล ั ง งานของ เซลล ์ เช ื ้ อ เพล ิ ง  PEM (PEM Fuel Cells Electrical energy, Potential, Efficiency and 

Determination of the energetic efficiency) 

 

  เซลล์เชื ้อเพลิง PEM ใช้เมมเบรนโพลิเมอร์โปรตอนเป็นอิเล ็กโทรไลต์ PEM ย่อมาจาก Polymer 

Electrolyte Membrane หรือเซลล์เชื ้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane) 

บางครั้งอาจเรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนหรือเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรน ในยุคต้น ๆ (1960) เป็นที่รู้จักในชื่อเซลล์

เชื้อเพลิงโซลิดพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (Solid Polymer Electrolyte : SPE) เทคโนโลยีการสร้างพลังงานนี้ได้รับ

ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความเรียบง่าย สามารถใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว และได้รับการสาธิตในแอปพลิเค

ชนัเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่เปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือไปจนถึงพาหนะขับเคลื่อน 

 หัวใจของเซลล์เชื้อเพลิง PEM คือเมมเบรนโพลิเมอร์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ให้เฉพาะโปรตอนผ่าน

เข้าไปได้เท่านั้น ส่วนก๊าซจะไม่สามารถผ่านไปได้จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกเซลล์เชื้อเพลิงนี้ว่าเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อ

แลกเปลี่ยนโปรตอน เมมเบรนซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นั้นถูกคั่นระหว่างอิเล็กโทรดที่มีรูพรุนสองตัวเป็นตัวนำ

ไฟฟ้า โดยที่ขั้วตัวนำไฟฟ้านี้จะทำจากผ้าคาร์บอนหรือกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์ที่เคลือบด้วยสารแพลตทินัม ส่วน

ที่รอยต่อระหว่างอิเล็กโทรดจะมีชั้นพอลิเมอร์เมมเบรนคั่นไว้ เพื่อทำหน้าที่เป็นอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยา จากรูป

ต่อไปนี้แสดงผังไดอะแกรมการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงและหลักการพ้ืนฐาน 

 



 
 

  

 ปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เชื่อมต่อระหว่างอิเล็กโทรไลต์และเมมเบรน เมื่อ

ป้อนก๊าซไฮโดรเจนเข้าทางด้านหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์ ไฮโดนเจนจะถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบหลักคือโปรตอน

และอิเล็กตรอน อะตอมไฮโดรเจนแต่ละอันประกอบด้วยอิเล็กตรอนหนึ่งตัวและหนึ่งโปรตอน 

 เซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี ตามปฏิกิริยารีดอกซ์ โดย

ที่ขั้วอิเล็กโทรดของเซลล์ไฟฟ้าชนิดนี้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตทินัม (Pt) และขั้วอิเล็กโทรไลต์ใช้โพลิเมอร์แข็ง คือ

แนฟฟิออน (Nafion (R)) เป็นเยื่อเลือกผ่านประจุ สารตั้งต้นของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ใช้ก๊าซ

ไฮโดรเจนและออกซิเจน (หรืออากาศ) โดยก๊าซไฮโดรเจนจะแตกตัวบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาที่ด้านแอโนด ให้องค์

อนุภาคได้แก่ โปรตอนและอิเล็กตรอนตามปฏิกิริยาออกซิเดชั่น แต่ในเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้แนฟฟิออนเป็นเยื่อเลือก

ผ่านนี้ จะให้เฉพาะอนุภาคอิออนที่มีประจุบวกหรือโปรตรอนเท่านั้นจึงจะผ่านได้ ดังนั้นในที่นี้โปรตรอนจึงถูกเลือก

ให้เคลื่อนที่ผ่านไปยังขั้วแคโทด ส่วนอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ออกจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีไปยังขั้วแคโทด โดยผ่าน โหลด

ทางไฟฟ้า (Load) และเป็นที่รู้กันดีว่าไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไป

ยังขัว้แคโทดก็ถือว่าอิเล็กตรอนไหลครบวงจร จากนั้นอิเล็กตรอน โปรตอน และก๊าซออกซิเจน ตามปฏิกิริยารีดักชั่น 

ก็จะรวมตัวเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นน้ำ ดังนั้นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 ขั้วแอโนด (Anode) เป็นขั้วลบ มีหน้าที่ส่งอิเล็กตรอนออกจากขั้ว โดยอิเล็กตรอนจะได้มาจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน สำหรับที่ขั้วแคโทด (Cathode) จะเป็นขั้วบวก โดยมีช่องติดกับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ทำหน้าที่รับ



โปรตอนและก๊าซออกซิเจนซึ่งถูกปล่อยออกมาที่ผิวหน้าของเยื่อซึ่งฉาบตัวเร่งปฏิกิริยาเอาไว้ และทำหน้าที่รับ

อิเล็กตรอนกลับมาจากวงจรภายนอก เพ่ือรวมตัวกันเป็นน้ำ ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีในเซลล์เชื้อเพลิงจะเกิดข้ึนพร้อมกัน

ทั้งสองด้านของเมมเบรนทั้งข้ัวแอโนดและขัว้แคโทด ปฏิกิริยาเซลล์เชื้อเพลิงพื้นฐานคือ 

 

At the anode: H2 → 2H
+ 

+ 2e
− 

At the cathode: ½O2 + 2H
+ 

+ 2e
− 

→ H2O 

Overall: H2 + ½O2 → H2O 

 

 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สร้างขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงจะสอดคล้องกับพลังงานเสรีกิ๊บส์ (Gibbs free 

energy) G   จากปฏิกิริยาข้างต้น 

     = −elW G   

  ค่าความต่างศักย์ของเซลล์เชื้อเพลิง เรียกว่า E   ดังนั้น 
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  โดยที่ n  คือจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาข้างต้นมีค่าเท่ากับ 2 และ F  คือค่าคงที่ของ 

ฟาราเดย์ (96,485 Coulombs/electron-mol) ดังนั ้นแล้วเมื ่อนำค่า G , n และ F จากทฤษฎีของเซลล์

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน/ออกซิเจน ดังนั้นแล้วจึงคำนวณหาศักย์ไฟฟ้าได้ว่า 

     
1

1

237,340
1.23

2 96,485

−

−

− 
= = =

 

G J mol
E Volts

nF As mol
 

  ณ ที่อุณหภูมิ 25 oC และสภาพความดันบรรยากาศ ค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน/ออกซิเจน 

ในทางทฤษฎีแล้วจะมีค่า 1.23 V 

  

  สมมติว่าพลังงานอิสระท้ังหมดของกิ๊บส์สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ (ในทางทฤษฎี) ของเซลล์เชื ้อเพลิง ดังนั้นค่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื ้อเพลิงคืออัตราส่วนระหว่าง

พลังงานอิสระกิ๊บส์ (G ) และค่าความร้อนสูงของไฮโดรเจน (H )  

   237,340
83%

286,020



= = =


G

H
 (ในทางทฤษฎี) 

  ในทางทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง สามารถย้อนกลับให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของอุณหภูมิ และความดัน 
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  เม ื ่อ a  ค ือ อ ัตราส ่วนระหว ่างความดันย ่อยของสารต ั ้งต ้น ( partial pressures of reactants) 

(ประกอบด้วย H2 และ O2) หรือผลผลิตที่ได้มา (คือน้ำ H2O) และความกดอากาศ (สำหรับผลผลิตของเหลวน้ำ 

2
1=H Oa ) 

  ตารางด้านล่างแสดงศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงตามทฤษฎีที่อุณหภูมิและความดันต่างๆ กัน 

 



 
 

  ในความเป็นจริงแล้ว ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นจะมีค่าน้อยกว่าค่าทางทฤษฎีเสมอเนื่องจากการ

สูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ แรงดันไฟฟ้าสูญเสียในเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้งานมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่น 

▪ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า (การกระตุ้นโพลาไรเซชัน) 

▪ ความต้านทานทางไฟฟ้าและอิออนภายในเซลล์ 

▪ ความยากลำบากในการนำสารตั้งต้นไปยังพื้นท่ีเกิดปฏิกิริยา (ข้อจำกัดในการส่งผ่าน) 

▪ กระแสภายในเดินทางแบบกระจัดกระจาย 

▪ การก้าวผ่านไปของสารตั้งต้น 

 

 รูปด้านล่างแสดงสัดส่วนทั่วไปของการสูญเสียเหล่านี้และเส้นโค้งโพลาไรซ์ที่เกิดขึ้น 

 
 

การสูญเสียแรงดันไฟฟ้าต่างๆ และเส้นโค้งโพลาไรเซชันของเซลล์เชื้อเพลิงขณะที่ทำงาน 

 เส้นโค้งโพลาไรเซชันเป็นเส้นกราฟแสดงคุณลักษณะที่สำคัญของเซลล์เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่

กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นตัวเร่งปฏิกิริยา ความบางของเมมเบรนและสถานะของความชุ่มชื้นโครงสร้างชั้นของ

ตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบการไหลของสนาม เงื่อนไขการใช้งาน (ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ความชื้นในการไหล 

และความเข้มข้นของก๊าซสารตั้งต้น) และความสม่ำเสมอของพื้นผิวบนพื้นที่ใช้งานทั้งหมด โดยปกติแล้วเซลล์

เชื้อเพลิงที่ทำงานภายใต้ความดันบรรยากาศควรจะผลิตกระแสได้มากกว่า 0.6 A/cm2 ที่แรงดันไฟ 0.6 V และมี

กระแสมากกว่า 1 A/cm2 ที่แรงดันไฟ 0.6 V เมื่อใช้แรงดันสูงขึ้น (300 kPa หรือสูงกว่า) อุณหภูมิการทำงานทั่วไป

อยู่ระหว่าง 60 °C และ 80 °C แม้ว่าเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กจะเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานแบบพกพาซึ่ง



มักจะได้รับการออกแบบให้ทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า ส่วนเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ก็ควร

ออกแบบให้ทำงานในอุณหภูมิที่สูงกว่า 

  ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง จะกำหนดจากอัตราส่วนระหว่างไฟฟ้าที่ผลิตได้และปริมาณไฮโดรเจนที่

ใช้ไป ซึ่งจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง 
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 =
V         (a) 

  เมื่อค่าศักย์ไฟฟ้าของเทอร์โมไนน์เป็นกลางมีค่าเป็น 1.482 ซึ่งสอดคล้องกับค่าความร้อนที่สูงขึ ้นของ

ไฮโดรเจน ในบางครั้งประสิทธิภาพจะแสดงในรูปของค่าความร้อนต่ำกว่า (LHV): 
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  นอกจากนี้หากมีการสูญเสียของไฮโดรเจนไป ( lossi ) อาจเกิดจากการแพร่กระจายของไฮโดรเจนผ่านเยื่อ

หุ้มเซลล์ หรือเนื่องจากการรวมกับออกซิเจนที่กระจายผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  หรืออาจเกิดได้จากกระแสภายในการ

บริโภคไฮโดรเจนจะสูงกว่าที่สอดคล้องกับกระแสที่สร้างขึ้น ดังนั้นแล้วประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงที่ได้จะมีค่า

ค่อนข้างต่ำกว่าที่กำหนดโดยสมการข้างต้น (a) 
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  หากไฮโดรเจนถูกส่งไปยังเซลล์เซลล์เชื้อเพลิงเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับการทำปฏิกิริยาปริมาณสารส่วนเกิน

นี้จะทำให้เซลล์เชื้อเพลิงไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน ในกรณีของไฮโดรเจนบริสุทธิ์ส่วนเกินนี้อาจถูกหมุนเวียนกลับเข้าไป

ในเซลล์ ดังนั้นมันจึงไม่เปลี่ยนประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง (ไม่ถูกนำมานับเมื่อพลังงานที่จำเป็นได้หมุนเวียน

ด้วยปั๊มหมุนเวียนไฮโดรเจนอยู่แล้ว) แต่ถ้าไฮโดรเจนไม่มีความบริสุทธิ์ (เช่นในการเปลี่ยนรูปก๊าซ) ไฮโดรเจนส่วนนี้ 

จะไหลออกจากเซลล์เชื้อเพลิงไป ไม่ถูกนำมาใช้และไม่ได้มีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า ดังนั้นแล้วประสิทธิภาพ

ของเซลล์เชื้อเพลิง จะได้ว่า 
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 = fu

V
  

  โดยที่  fu เชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไปจริง มีค่าเท่ากับ 21 HS  เมื่อ 2HS อัตราส่วนปริมาณสัมพันธ์ของไฮโดรเจน 

คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณไฮโดรเจนที่จ่ายให้กับเซลล์เชื้อเพลิงและท่ีใช้ในปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า 

 

การหาประสิทธิภาพของพลังงาน (Determination of the energetic efficiency) 
  ประสิทธิภาพของพลังงาน energetic  โดยมี inputE  คือ พลังงานที่ออกจากระบบ มี usableE  คือพลังงานที่

เซลล์เชื้อเพลิงมีการใช้จริง ซึ่งถ้าเซลล์เชื้อเพลิงยิ่งมีค่าพลังงานที่ใช้ไปจริงๆ มีค่ามากขึ้นเท่าไร ก็จะทำให้ได้ค่า

ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงมีค่ามากข้ึนด้วย        

    = =usable electric
energetic

input hydrogen

E E

E E
 



  ประสิทธิภาพของพลังงานสามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้ 
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เมื่อ lH  = ค่าความร้อนของไฮโดรเจน (หรือท่ีเรียกว่าค่าความร้อนต่ำกว่า) = 
6 310.8 10 J m   

 2HV = ปริมาณไฮโดรเจนที่ใช้ไปในหน่วย 
3m   

 U   = ค่าแรงดันไฟเฉลี่ย ในหน่วย V   

 I   = ค่ากระแสไฟเฉลี่ย ในหน่วย A   

 t     = ค่าเวลา ในหน่วยวินาที 

 

  



ภาคผนวก B 

ประมวลคำศัพท์ของเซลล์เชื้อเพลิง (Glossary of Fuel Cell Terms) 
 

Alkali สารเคมีที่มีสภาพเป็นเบส (ตรงข้ามกับกรด) สารเคมีที่มีความเป็นเบสบางประเภท 

(โดยเฉพาะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์) จะถูกนำมาใช้เป็นอิเล็กโตรไลต์ในเซลล์

เชื้อเพลิง 

Anion อิออนลบ อัลคาไล, คาร์บอเนตหลอมเหลวและโซลิดออกไซด์ที่ใช้ทำเซลล์เชื้อเพลิง 

จะนำ "anion-mobile" อิออนลบจะเดินทางผ่านอิเล็กโทรไลต์ไปยังขั้วแอโนด 

Anode ขั้วไฟฟ้าแอโนด เป็นหนึ่งในสองขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ในเซลล์

เชื้อเพลิง เป็นส่วนที่เชื้อเพลิงทำปฏิกิริยาหรือ "ออกซิไดซ์" และปล่อยอิเล็กตรอน

ออกไป 

Capital Cost ราคาต้นทุนในระบบผลิตไฟฟ้า 

Carnot Limit ขีดจำกัดในทางทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ข้ึนอยู่กับการไหลของ

ความร้อนระหว่างแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง ชื่อนี้สำหรับผู้คิดค้น Sadi Carnot 

(ในช่วงปี 1796-1832) ชาวฝรั่งเศส ข้อจำกัดนี้เกิดขึ้นจากกฎหมายทางกายภาพขั้น

พ้ืนฐานและใช้กับเครื่องยนต์ไอน้ำทั้งหมด โดยที่เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลและ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใช้ข้อจำกัดนี้ แต่สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะไมน่ำมาใช้ 

Catalyst สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยไม่ได้รับผลกระทบ 

Cogeneration การใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมกังหันไอน้ำหรือเซลล์

เชื้อเพลิงเพ่ือนำกลับไปผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้ประโยชน์จากความร้อนที่สูญเสียไป

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงาน 

Direct Fuel Cell เซลล์เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งซึ่งเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนถูกป้อนเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงที่ต่อ

กับเป็นชั้นๆ โดยตรงโดยไม่ต้องมี "การเปลี่ยนรูปไป" จากภายนอกเพ่ือใช้สร้าง

ไฮโดรเจน 

Electrode ขั้วไฟฟ้าที่นำกระแสไฟฟ้าเข้าหรือออกจากเซลล์เชื้อเพลิง 

Electrolyte สารประกอบทางเคมีที่นำอิออนจากอิเล็กโทรดหนึ่งไปยังอีกอิเล็กโทรดหนึ่งภายใน

เซลล์เชื้อเพลิง 

Electron อิเล็กตรอนหรืออนุภาคอะตอมย่อยที่มีประจุเป็นลบ 

Fuel Cell เซลล์เชื้อเพลิง อุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการรวมกันทางเคมีระหว่าง

เชื้อเพลิงและออกซิเจน 

Generating Capacity กำลังการผลิตปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 



Graphite องค์ประกอบคาร์บอนท่ีมีความอ่อน ทีถู่กใช้สำหรับทำไส้ดินสอ, ใช้เป็นสารหล่อลื่น

ในตัวหน่วงภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสำหรับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ กราไฟต์ไม่ได้

เผาไหม้ได้ง่าย มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงและเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างเซลล์

เชื้อเพลิงกรดฟอสฟอริก 

Hydrogen ไฮโดรเจน คือองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยหนึ่งโปรตอนและหนึ่งอิเล็กตรอน 

อะตอมไฮโดรเจนสองอันรวมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมเพ่ือสร้างโมเลกุลของน้ำ 

ไฮโดรเจนทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ 
 

Inverter อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตโดยเซลล์เชื้อเพลิง (หรือแหล่ง

อ่ืนๆ) ให้ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

Ion อะตอมที่มีประจุเป็นบวกหรือลบเนื่องจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอน 

kW กำลังงานไฟฟ้า 1000W หรือกิโลวัตต์ 

kWh  กำลังงานไฟฟ้า 1000W ใน 1 ชั่วโมง หรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

Matrix  กรอบภายในเซลล์เชื้อเพลิงที่รองรับอิเล็กโทรไลต์ 

Molten Carbonate อิเล็กโทรไลต์ภายในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีคาร์บอนออกซิเจนและ

องค์ประกอบอ่ืน จะมีสภาพเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องซึ่งจะต้องละลายเพ่ือให้

สามารถทำงานได้ 

MW กำลังงานไฟฟ้า 1,000,000W หรือเมกะวัตต์ 

MWh กำลังงานไฟฟ้า 1,000,000W ใน 1 ชั่วโมง หรือเมกะวัตต์-ชั่วโมง 

Nafion  กรดซัลฟิวริกในรูปแบบพอลิเมอร์แข็ง มักจะนำมาใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์

เชื้อเพลิง PEM 

O&M Costs ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้ทำงานและค่าซ่อมแซม 

Oxygen  องค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยแปดโปรตอน นิวตรอนแปดและแปด

อิเล็กตรอน อะตอมไฮโดรเจนสองอันรวมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมเพ่ือสร้าง

โมเลกุลของน้ำ 

Peak Load ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจากระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาที่กำหนด 

Phosphoric Acid สารละลายธาตุฟอสฟอรัสไฮโดรเจนและออกซิเจนที่ทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์

สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างทางเคมีว่า “4H3PO4” 

Polymer สารประกอบธรรมชาติหรือสังเคราะห์ประกอบด้วยการเชื่อมโยงของโมเลกุลง่าย 

ๆ ซ้ำ ๆ 

Potassium 

Hydroxide  

เป็นหนึ่งในสารเคมีทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง 

ประกอบด้วยธาตุโพแทสเซียม,ไฮโดรเจนและออกซิเจน มีชื่อทางเคมีว่า “KOH” 



Proton Exchange 

Membrane (PEM) 

แผ่นโพลีเมอร์ที่ทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิง เป็นส่วนประกอบหนึ่ง

ในเซลล์เชื้อเพลิง 

Reformer  อุปกรณ์ที่สกัดไฮโดรเจนบริสุทธิ์จากไฮโดรคาร์บอน 

Regenerative Fuel 

Cells 

เซลล์เชื้อเพลิงหลายประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงและในบางประเภทจะมีการสร้างอนุมูล

อิสระจากผลิตภัณฑ์ออกซิเดชั่น 

Solid Oxide การรวมกันอย่างแน่นหนาของออกซิเจนและองค์ประกอบอ่ืน (มักจะเป็น

เซอร์โคเนียม) ซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง 

Stack เซลล์เชื้อเพลิงแต่ละตัวเชื่อมต่อเรียงกันแบบอนุกรมภายในโครงสร้างเดียวกัน 
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Diesel Engine Performance and Emission Testing 

Figure 1: Schematic diagram of diesel engine test rig. 
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Table 1: Engine Specifications  

Engine specification Data 

Engine code TD27 

Layout Straight-4, vertical 

Fuel type Diesel 

Displacement volume 2.7 L, 2,663 cc. 

Injection pump Mechanical fuel injection pump 

Max. Horsepower 90 PS (66 kW; 88.5 HP) at 4,300 rpm 

Torque output 180 N·m (18.4 kg·m, 132.7 ft·lb) at 2,200 rpm 

Compression ratio: 21.8-22.0:1 

Cylinder bore: 96.0 mm (3.78 in) 

Piston stroke: 92.0 mm (3.62 in) 

Firing order 1-3-4-2 
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Table 2: Fuel Properties 

Fuel Properties Method Diesel 

Cetane Number ASTM D613 53.9 

Density at 15oC (kg m-3) ASTM D4052 827.1 

Viscosity at 40oC (cSt) ASTM D445 2.467 

50% distillation (oC) ASTM D86 264 

90% distillation (oC) ASTM D86 329 

LHV (MJ kg-1)  42.7 

Sulphur (mg kg-1) ASTM D2622 46 

AROMATICS (% wt)  24.4 

C (%wt.)  86.5 

H (%wt.)  13.5 

O (%wt.)  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automotive Engineering Technology 
Automotive Engineering Laboratory II 

        
 

 
Automotive Engineering Technology 

4 

Experimental emission monitoring equipment: 

Exhaust gas analyser: portable exhaust gas analyser Horiba model MEXA: 584L 

  

  
  
  
  
  
  
 

 

 

Measured 

components(standard) 

CO, HC, CO2, AFR, LAMBA, (O2, NO option) 

Measurement principle CO, HC, CO2: Non-dispersive infrared (NDIR) 

Air-to-fuel ratio (AFR), Excess air ration (lambda): carbon balance method or 

Brettschneider method (with O2 measurement). AFR and lambda are 

calculated by the carbon balance method in standard configuration. 

Conformed standard OIML Class 0 - CE - FCC 

Ambient humidity Under 90% relative humidity 
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Smoke meter: Diesel soot concentration was measured using a visual read-out of the opacity of smoke method 

by a Zexel smoke (Opacity) meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exhaust Gas Recirculation-EGR (%):  

Volumetric: The volumetric flow rate of the cold EGR was calculated according to the reduction in the 

volumetric air flow rate to the engine, as defined by equation: 

        100
V

VV
Vol.) (% EGR

o

io 
−

=



      

where Vo
 and Vi

   are the measured intake air volume flow rates without and with EGR, respectively. 

CO2 based: Another way to calculate the EGR is according to the CO2 percentage in the engine inlet, 

as defined by equation: 

        100Vol.) (% EGR
,2,2

,2,2


−

−
=

airexhaust

airinlet

COCO

COCO
      

where CO2,inlet, CO2,exhaust are the measured intake CO2 volume concentration at intake manifold and exhausted, 
respectively.  CO2,air is the concentration of CO2 in air about 0.03. 
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Volumetric Efficiency (%):  

100
V

V
(%) Efficiency Volumetrc

lTheoretica

Actual =


  

where VActual and V lTheoretica   are the measured intake air volume flow rate and the calculated from the 

engine geometry, respectively. 

Engine Power (kW): 

The engine brake power Pb (kW) can be calculated using: 

1000

TN2
Tω(kW) P b

b


==


      

where  (rad/s) is the angular speed, N is the engine speed in revolution per second (rps), Tb (Nm) is the engine 

brake torque 

Brake Specific Fuel Consumption - BSFC (g/kWh): 

The brake specific fuel consumption (BSFC, in g/kWh) is the mass fuel flow rate per unit power output 

( Fuelm ) and can be calculated using the following equation: 

b

fuel

P

m
(g/kWh) BSFC


=    

Engine efficiency (%):  

The engine thermal efficiency th is expressed by: 

100
LHVm

P
(%)η

fuelfuel

b
th 


=


    

where fm is the fuel mass flow rate, Pb is the brake power and LHV is the lower heating value of the fuel used.
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Experimental data sheet 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engine :  Nissan TD27/ AMET CIT KMUTNB Fuel:  Diesel  

Test No.  1 Note:   

Tester:              

NO. 

Engine 

speed 

(rpm) 

Torque 

(N.m) 

EGR 

(%) 

Air Flow 

(mmH2O) 

Time (45 ml Fuel) CO 

(%) 

HC  

(ppm) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 

NOx 

(ppm) 
Lambda 

m S S/100 

1              

2              

3              

4              

5              

6              
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NO. Oil Temp. (oC) Air Inlet Temp. (oC) Intake Temp. (oC) 
Exhaust 

Temp. (oC) 

Back Pressure  

(mmH2O) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Laboratory Report: 

1. Calculation following 

a. Airflow rate (cc/min) 

b. Volumetric Efficiency (%) 

c. Engine Power (kW) 

d. BSFC (g/kWh)  

e. Engine Efficiency (%) 

2. Plot Engine efficiency, Volumetric efficiency, Break specific fuel consumption, and Emission graphs and 

Discussion result in following topics;  

a. The effect of Engine load 

b. The effect of engine speed 
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การศึกษาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อศึกษาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
2.  เพื่อศกึษาการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
3.  เพื่อศึกษาปริมาณทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า 
4.  เพื่อทดลองการทำงานของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 
อุปกรณ์ทดลอง 

1.  ชุดระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
1.1  แบตเตอรี่ (Battery) ซึ่งใช้เซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน นิกเกิล-แมงกานีส-โคบอล (Li-ion 

NMC) ประกอบเป็นแพ็คแบตเตอรี่ 2P/13S พิกัด 48V, 5 Ah พร้อมระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ทำหน้าที่จ่าย
พลงังานไฟฟ้ากระแสตรงใช้กับระบบขับเคลื่อน 

1.2  ตัวควบคุมมอเตอร์ (Motor Controller) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จ่ายให้กับ
มอเตอร์ไฟฟ้า โดยควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวที่ 1 (Variable Resistor 1) ซึ่ง
เปรียบเสมือนคันเร่ง และทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับ
มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีสวิตช์เปิดปิด (Switch On/Off) ทำหน้าทีค่วบคุมการต่อแบตเตอรีเ่ข้ากับระบบ 

1.3  มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) BLDC พิกัด 48 V, 550 W, 450 rpm เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอรีเ่ป็นพลังงานกลส่งไปยังเพลาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า  

1.4  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า 
1.5  ตัวควบคุมโหลด (Load Controller) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จ่าย

ให้กับโหลด โดยควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้าผา่นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวที่ 2 (Variable Resistor 2) 
1.6  โหลด (Load) ซึ่งใชเ้ครื่องทำความร้อน (Heater) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน 
1.7  เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (Charger) เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อ

ประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี ่
1.8  จุดวัดปริมาณไฟฟ้า (Measurement) ประกอบด้วย การวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 4 จุด คือ 

1.8.1  จุดวัด VR 1 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวที่ 1 
1.8.2  จุดวัด VR 2 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวที่ 2 
1.8.3  จุดวัด B การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี ่
1.8.4  จุดวัด L การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของโหลด 

และการวัดสัญญาณไฟฟ้า 4 จุด คือ 
1.8.5  จุดวัด ϕA การวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเฟส A ของมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.8.6  จดุวัด ϕB การวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเฟส B ของมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.8.7  จุดวัด ϕC การวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเฟส C ของมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.8.8  จุดวัด G การวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 



 

2 
 

 
 

ภาพที่ 1  ชุดขับเคลือ่นยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

2.  เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (Power Analyzer) ยี่ห้อ HIOKI รุ่น PW3390 แสดงดังภาพที่ 2 ใช้สำหรับ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้า สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-1500 V โดยใช้งานร่วมกับสายวัด
แรงดันไฟฟ้า (Voltage Cord) ยี่ห้อ HIOKI รุ่น L9438-05 และวัดค่ากระแสไฟฟ้า 0-500 A ใช้งานร่วมกับโพรบ
วัดกระแสไฟฟ้า (Current Probe) ยี่ห้อ HIOKI รุ่น CT6845-05 ซึ่งเก็บและบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติในทุกช่วง
การวัด 50 ms  

 

 
 

ภาพที่ 2  เครือ่งวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 
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3.  ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) ยี่ห้ อ  Hantek รุ่น  dso4084b แสดงดั งภาพที่  3  ใช้สำหรับ
สัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถวัดค่าความถี่ในช่วง 80 MHz โดยใช้งานร่วมกับโพรบวัดสัญญาณ (Probe) ยี่ห้อ 
Hantek รุ่น PP-90 ย่าน 1X สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า 200 V 6 MHz ย่าน 10X สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า 600 V 
80 MHz  
 

 
 

ภาพที่ 3  ออสซิลโลสโคป 
 

4.  มัลติมิ เตอร์ (Multimeter) ยี่ห้อ Fluke รุ่น 179 True RMS แสดงดังภาพที่  4 ใช้สำหรับวัดค่า
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง ความถี่ อุณหภูมิ ความต้านทาน ความจุ
ไฟฟ้า ความต่อเนื่อง และไดโอด 
 

 
 

ภาพที่ 4  มัลติมิเตอร ์
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5.  เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) รุ่น dt2234c แสดงดังภาพที่ 5 ใช้สำหรับวัดความเร็วรอบ โดย
ต้องติดแถบสะท้อนแสงที่ตัวอุปกรณ์ที่ต้องการวัดและกดค้างที่ปุ่มทดสอบเพื่อทำการทดสอบซึ่งจะมีแสงเลเซอร์
ออกจากเครื่องวัดความเร็วรอบ การทดสอบจะต้องให้แสงเลเซอร์ตรงกับแถบสะท้อนแสงที่ได้ทำการติดไว้ การอ่าน
ค่าที่ได้จากการวัดให้กดปุ่ม MEMORY ซึ่งจะแสดงค่าสุดท้ายของการวัดความเร็วรอบ 
 

 
 

ภาพที่ 5  เครือ่งวัดความเร็วรอบ 
 
การทดลอง 

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า การควบคุมอัตราเร่งของรถไฟฟ้าสามารถทำ
ได้โดยการปรับปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าผ่านคันเร่งไฟฟ้าเพื่อความสะดวกต่อ
การทดลองจะใช้ตวัต้านทานแบบปรับค่าไดแ้ทนคันเร่งไฟฟ้า การทดลองนีเ้ป็นการควบคุมปริมาณของแรงดันไฟฟ้า
ที่จ่ายให้กับชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อโหลดของยานยนต์ไฟฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงดังภาพที่ 1 ซึ่งอาศัย
พลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าทั้งส่วนของแบตเตอรี่ขณะจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและส่วนของโหลดจะทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ แผนภาพการต่อวงจรของชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กแสดงดังภาพที่ 6 และการต่อ
เครื่องมือวัดสำหรับชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กแสดงดงัภาพที่ 7 
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ภาพที่ 6  แผนภาพการต่อวงจรของชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 

 
 

ภาพที่ 7  การต่อเครื่องมือวัดสำหรับชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
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คำสั่ง 
1.  กดสวิตช์เปิดเพื่อเริ่มต้นการทดสอบ  
2.  ทำการทดสอบโดยปรับปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับชุดขับเคลื่อนยานยนตไ์ฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน

แบบปรับค่าได้ตัวที่ 1 และแรงดันไฟฟ้าที่จา่ยให้กับโหลดผ่านตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวที่ 2 ดังตารางที่ 1 
3.  บันทึกค่าความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่และโหลดลงในตาราง

ที่ 1 พร้อมทั้งบันทึกสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์และแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย
ออสซิลโลสโคปลงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการปรับค่าระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 
VR Voltage 1 

(V) 
VR Voltage 2 

(V) 
Battery Load ความเร็วรอบ

มอเตอร์ (rpm) Voltage (V) Current (A) Voltage (V) Current (A) 
1.50 0      
1.50 1      
1.80 0      
1.80 1      
1.80 2      

2 0      
2 3      
2 5      
3 0      
3 5      
3 6      
4 0      
4 3      
4 5      
4 7      
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สัญญาณแรงดันไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 2  สัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอรแ์ละแรงดันไฟฟา้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

VR Voltage 1 (V) VR Voltage 2 (V) สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

1.50 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.50 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.80 0 
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VR Voltage 1 (V) VR Voltage 2 (V) สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

1.80 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.80 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 
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VR Voltage 1 (V) VR Voltage 2 (V) สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 0 
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VR Voltage 1 (V) VR Voltage 2 (V) สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 0 
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VR Voltage 1 (V) VR Voltage 2 (V) สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 7 
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วิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
สรุปผลการทดลอง 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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การปรับสมดุลการหมุนของเพลาแบบสถิต
ศาสตร์และพลศาสตร์ 

Static and Dynamic Balancing 

 

1.1 บทน า 

เคร่ืองทดสอบความสมดุล TM 170 ใชส้ าหรับพิสูจน์ความ
สมดุลเป็นปัญหาของงานวิศวกรรมในเคร่ืองจกัร ท่ีใชค้วามเร็ว
รอบสูงๆ ช้ินส่วนท่ีหมุนจะตอ้งมีความสมดุล ช้ินส่วนท่ีมีความ
สมดุล ช้ินส่วนท่ีมีความไม่สมดุลเพียงพอจะท าให้เกิดแรงเฉือน
ขึ้ น ซ่ึงมีความส าคัญมาก เป็นผลท าให้ เกิดความเครียดใน 
Bearing การส่ันสะเทือนเกิดเสียงดัง ซ่ึงจะท าให้เคร่ืองจักร
เสียหายไดเ้ช่น ลอ้รถยนต ์มอเตอร์ ลอ้หินเจียระไน กงัหนั 

 
เคร่ืองทดสอบน้ี สามารถท่ีจะแสดงให้เห็นระหว่าง Static 

Dynamic หรือ General Unbalance โดย การส่ันสะเทือน ของ
เคร่ืองเม่ือมีความไม่สมดุลเกิดขึ้ น  และเค ร่ืองน้ีได้ติดตั้ ง
เคร่ืองวดัรอบแบบ Digital ไวเ้พื่อเปรียบเทียบคุณภาพของความ
สมดุลไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

1.2 ส่วนประกอบ 

เคร่ืองทดสอบความสมดุลประกอบดว้ย เพลา ซ่ึงมีลกัษณะ
เรียบ  (1) Unbalance Masses (5) ใช้ประกอบยึดในต าแหน่ง
ต่างๆ บนแกนเพลาไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงเพลาจะใช้เป็นตวัอา้งอิง
ของ Rotor ตัวรองรับ Rotor จับยึดอยู่บนแท่ง (2) ประกอบอยู่
บนแท่นเคร่ือง (4) โดยมียางป้องกนัการส่ันสะเทือนรองรับอยู ่
(3) ตวั Rotor จะถูกขบัผ่านสายพาน (12) และตวัปรับความเร็ว
มอเตอร์ จะอยู่แท่นเค ร่ือง (4) สวิตซ์เปิดปิดมอเตอร์ (16) 
Potentio  Meter  มีอยู ่10 ระดบั (14) ความเร็วท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยู่
ท่ี   0 – 1400 min-1 ความเร็วของ Rotor วัดได้ด้วย Digital rev. 
Counter (15)Angle Scale (10) แ ล ะ  Length Scale (11) ใ ช้
ส าหรับตั้ง Unbalance Masses ได้ในต าแหน่งท่ีแน่นอน Rope 
Pulley (7) สามารถถอดออกได้และ Weight Basket (8) ใช้
ส าหรับวดัความไม่สมดุล อุปกรณ์เพ่ิมน ้ าหนัก(6) สามารถ
ประกอบไดใ้น Unbalance Masses (6)ได ้Protective Cover (13) 
ใช้ส าหรับป้องกนัอุบัติเหตุจากการสัมผสัช้ินส่วนท่ีหมุนของ
เคร่ือง 

 

1.3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ผูป้ฏิบติัจะตอ้งเคารพกฎอยา่งเคร่งครัด ความเร็วของ Rotor 
มีถึง 1400 mim-1 ช้ินส่วน ช้ินส่วนท่ีหมุนมีความคมมาก ซ่ึง 
Unbalance Masses หมุนดว้ยความเร็วมากกว่า 7.5 m/s 

1.3.1 กฎความปลอดภัย 
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อันตราย 
อาจไดรั้บบาดเจ็บจากช้ินส่วนท่ีหมุน 
ห้ามจบัช้ินส่วนท่ีหมุนขณะเคร่ืองท างาน 
ห้ามผูป้ฏิบติัการกบัเคร่ือง ถอด Protective Cover ออกและ

ตอ้งแน่ใจว่าได ้ลอ็คไวแ้ลว้ 
เม่ือจะท างานกับ ช้ินส่วนของ Rotor จะต้องปิดสวิตซ์

มอเตอร์ทุกคร้ัง 

 
อันตราย 

อาจจะไดรั้บบาดเจ็บจากช้ินส่วนท่ีหลุดออกมา 
ตอ้งแน่ใจว่า Additional Masses ถูกยึดไวอ้ยา่งมัน่คง 

 
อันตรายจากไฟฟ้าช๊อต 

ถอดปลั๊กทุกคร้ัง เม่ือต้องการเปล่ียนฟิวส์ หรือเปิดหลง
เคร่ือง 

การท างานกบัระบบไฟฟ้าจะไดจ้ะตอ้งท าโดยมีผูเ้รียนรู้ 
ตอ้งแน่ใจว่า ฟิวส์ท่ีเปล่ียนมีขนาด 800 mA 

 
ระวัง 

การให้เคร่ืองหมุนดว้ยความเร็วรอบสูงๆ ขนาดท่ีมีความไม่
สมดุล สามารถท าให้ Bearing Overload ให้ระวงัเคร่ืองจะส่ัน
อยา่งรุนแรง 

 
ในการถอดประกอบ Plus – in shaft ตอ้งให้เคร่ืองหยุดหมุน

เสียก่อน 
ตอ้งตั้ง adjuster ท่ี 0 ทุกคร้ังก่อนเปิดสวิตซ์มอเตอร์ มิฉะนั้น

จะท าให้มอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วรอบสูงทนัที 
ถา้ความไม่สมดุลเพ่ิมมากขึ้น โดยท่ีเราไม่รู้ จะสังเกตเห็น

เคร่ืองส่ันในขณะท่ีความเร็วชา้กว่าปกติท่ีควรจะเป็น 
ตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนการท างานทุกคร้ัง 

1.3.2 การใช้งาน 

3.2.1การจัด Unbalance Masses 

 
Unbalance Masses (1) สามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปต าแหน่ง

ต่างๆ ของเพลาตามความต้องการ หลังจากท่ีคลาย Clamping 
screw โดยใชป้ระแจแอลหกเหล่ียมขนาด 3 mm 
การตั้งมุมของ Unbalance Masses 

 
ใส่สายพาน 
จุดตั้งมุมจะติดอยูท่ี่ตวัจบัเพลา 
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หมุน Unbalance Masses โดยให้ขอบฉากตั้งกบับรรทัดวดั
ความยาว ล๊อกสกรูให้แน่น หลงัจากนั้นก็ ตรวจสอบมุมอีกคร้ัง 
เพื่อความแน่ใจ 
ระวัง  การจับยึด ต้องแน่ใจว่าถูกต้องมั่นคง การจัดยึดบน
ต าแหน่งๆ ของเพลา สามารถตั้งไดโ้ดยใชบ้รรทดัวดัความยาว 

1.3.3 การเปลี่ยน  Additional  Masses   

Additional Masses (9) เป ล่ียนห รือประกอบโดยคลาย 
Clamping screw  โดยใชป้ระแจแอลหกเหล่ียมขนาด 2 mm  

 
ขนั Clamping screw ให้แน่น โดยให้ screw อยูใ่นร่อง v-slot 

ของ Additional Masses   

1.4 การทดลอง 

การสรุปผลการทดลองในขั้นแรก ในจ านวนเง่ือนไขของ 
Unbalance มี  Rotor ข อ ง  Unbalance มี  Center of gravity 
เค ล่ือนท่ี เป็นวงกลม จะท าให้ เกิดแรงเห ว่ียงหนีออกจาก
ศูนยก์ลาง และโมเมนต์ขึ้น   ในการเพ่ิมน ้ าหนกัตอ้งค านึงถึงส่ิง
ต่อไปน้ีดว้ย แรงหนีศูนย ์รัศมีของวงกลม มุมและความเร็วดัง
สมการ 

2 = F mr  
ก าลงัท่ีเหว่ียงจากศูนยก์ลางจะเพ่ิมขึ้น โดยยกก าลงัสองของ

ความเร็ว ความสมดุลท่ีดีมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะส าหรับ
เคร่ืองจกัรท่ีใชค้วามเร็วสูงๆ 

 

ลักษณะของ Unbalance  
Static unbalance จุดศูนยก์ลางความโน้มถ่วง s  จะอยู่นอก

แกนของ Rotor อย่างไรก็ตาม ตามกฎของแรงเฉ่ือย   จะอยู่
ขนานกบัปอกของ Unbalance แรงของ Unbalance เป็นผลท าให้
เกิดความไม่สมดุล 

 
Dynamic Unbalance จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง s  จะอยู่

บนแกนของ Rotor อย่างไรก็ตาม ตามกฎของแรงเฉ่ือย   ท่ี
ทแยงกบัแกนของ Rotor เป็นเหตุให้เกิดการหมุนท่ีไม่สม ่าเสมอ 

 

 
การวัด ขน าดของ  Static unbalance  โดยให้  Center of 

gravity ไป อยู่ ใน ต าแห น่ งต ่ า สุ ด ข อ ง  Rotor แล้ วท า ให้ 
Unbalance ลดน้อยลง เม่ือ Rotor ไปหยุดยงัต าแหน่งใด ก็จะได้
มุมของแต่ละต าแหน่งและสามารถค านวณหาขนาดได ้

 
Dynamic unbalance ไม่สามารถท่ีจะวดัได ้เพราะ Center of 

gravity อยูบ่นแกนของ Rotor การหมุนของ Rotor จะหมุนอยา่ง
ไม่สม ่าเสมอ เพราะแรงท่ีเกิดขึ้นตามแนวยาวของแกนเพลาซ่ึง
เกิดขึ้ นจาก Unbalance Moment ซ่ึ ง เกิดขึ้ น เม่ือ Rotor หมุน
เท่านั้ น กรณีทั่วไปของความไม่สมดุล จะมีทั่ง Static และ 
Dynamic unbalance อยูด่ว้ยกนั 

1.5 การหาขนาดของ Unbalance 

ขั้นตอนแรกของการหา ตอ้งรู้ว่า Unbalance Masses มีอยู่  2 
ชนิด โดยดูไดจ้าก 
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Unbalance Masses ท่ีไม่สามารถเพ่ิมเขา้ไปได ้
Unbalance Masses ท่ีเพ่ิมเขา้ไป 

 
การทดลองต่อไป น้ี  เพ่ื อหาต าแห น่งและขนาดของ 

Unbalance Masses ทั้ งสอง โดยน าเอาน ้ าหนักของ Additional 
Masses ดา้นขา้งทั้งสอง Rotor ออกแลว้ น าน ้ าหนกัท่ีเหลืออยู่ 2
ตวั ไปไวต้รงกลางเพลา การหาค่า Unbalance ในขั้นตอนแรกจะ
ให้  Unbalance ท่ีจะวัดอยู่ในต าแหน่งล่างสุด แล้วใช้ Rope 
pulley ติดกับ  Rotor ท่ี  pulley จะติด  Weight basket เพ่ือ เพ่ิ ม
น ้ าหนักเข้าไป จะท าให้ Rotor หมุนไปเป็นมุม ซ่ึงต าแหน่ง
ใหม่น้ีจะเป็นสภาพท่ีเกิดการสมดุลขึ้น ความไม่สมดุล สามารถ
ค านวณไดจ้าก  

 
k u = 0 =  - sinM m g r m e   

mk เป็นมวลของน ้าหนกั Ball 
r เป็นรัศมีของ Cable pulley 
mu เป็นมวลของ Unbalance 
e เป็นระยะของ mu มายงัจุดศูนยก์ลางของเพลาขณะท่ีมุม 

 มวลของ Unbalance และระยะ e จะรวมกนัมีค่าเท่ากบั U จะ
ไดส้มการ  

u = U m e  
ดงันั้นความไม่สมดุล หาไดจ้าก 

k = sin
m rU


 

1.5.1 ขนาดของ Unbalance (Minor Unbalance U1) 

การทดลอง 

 
เคล่ือน Small Unbalance Masses ไปยงัต าแหน่งท่ีปลายทั้ง

สองตวั ให้อยูใ่นต าแหน่ง 0 องศา 
เคล่ือน Large Unbalance Masses ไปไว้ตรงกลางเพลาใน

ต าแหน่งท่ีตรงขา้มกนั 180 องศา 
ปลดสายพานออก 
ติด Rope  pulley 
ติ ด  Rope baskets ให้  Small Unbalance ตั้ ง ฉ าก กับ พ้ื น 

เพื่อให้อ่านค่ามุมได ้0 องศา 
ใส่ลูกบอลในห่วงใบท่ี 1 จนกระทัง่ไดมุ้ม 30-40  องศา 

 
ผลการทดลอง 

ลูกบอล ลูกละ 3 กรัม จ านวน……………………...….…… 
มุม   =…………………………………………………… 
มวลของลูกบอล mk =……………………………………… 
r เป็นรัศมีของ Rope pulley =……………………………… 
ผลของ Unbalance ทั้งสอง ประมาณไดโ้ดย 
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k
1 =  = ... cmg2sin

m rU


 
1.5.2 ขนาดของ Unbalance (Major Unbalance, UA) 

การทดลอง 

 
เคล่ือน Large Unbalance Masses ทั้ งสองไปยงัต าแหน่ง 0 

องศา 
เคล่ือน Small Unbalance Massesให้ในต าแหน่งตรงขา้มกนั 

180 องศา เป็นผลให้โมเมนตเ์ท่านั้น 
ถอดสายพานออก 
ติด Rope pulley 
ติด  Rope weight baskets ให้  Large Unbalance Masses อยู่

ในต าแหน่งท่ีตั้งฉากกบัพ้ืน ซ่ึงอ่านค่ามุมได ้0 องศา 
ใส่ลูกบอลในห่วงใบท่ี  1 จะท าให้  Rotor เค ล่ือนมายัง

ต าแหน่ง ท่ีเหลือเพ่ิมลูกบอลไปเร่ือยๆ จนกะทัง่อยู่ในต าแหน่ง
มุมประมาณ 30-40 องศา 

 
ผลการทดลอง 

ลูกบอล ลูกละ 3 กรัม จ านวน……………………...….…… 
มุม   =…………………………………………………… 
มวลของลูกบอล mk =……………………………………… 
r เป็นรัศมีของ Rope pulley =……………………………… 

ผลของ Unbalance ทั้งสอง ประมาณไดโ้ดย 
k

A  =  = ... cmg2sin
m rU


 

 

1.6 Static Unbalance 

การทดลอง 

 
จบั Small Unbalance Masses U1 ทั้งสองตวัท่ีปลายเพลา ให้

อยูใ่นต าแหน่ง 0 องศา 
จบั Large Unbalance Masses UA ทั้งสองตวัท่ีกลางเพลาโดย

หนัให้ทิศทางขา้มกนั 180 องศา 
ถอดสานพานขบัออก แลว้หมุน Rotor ดว้ยความเร็วชา้ๆ 

ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
ผลของ Unbalance จะแสดงออกมา เม่ือมีความเร็วสูงๆ 

ใส่สายพานขบั 
ติดตั้ง Cover และ ลอ็คให้แน่น 
เปิดสวิตซ์มอเตอร์ 
ระวงัการหมุนของมอเตอร์ 

ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
การสมดุลโดยใช้มวล Balance UA สองก้อน 

 
การแสดงสมดุลโดยใช้ Large Unbalance Masses UA ทั้ ง

สองตวั การหาต าแหน่งของ UA ต าแหน่งของ UA มีผลต่อ U1 ซ่ึง
จะตอ้งเท่ากนั จึงจะอยูใ่นสภาพสมดุล โดยหาไดจ้ากสมการ 

2 2
1 A = 0 = 2  - 2 cosF U U    

การค านวณหามุม   ซ่ึงอยุ่ระหว่าง Unbalance Masses UA 
สามารถหาไดจ้ากสมการ 

1-1
A

 = cos  = ...U
U  

มุมทั้งสองท่ีจะอยูใ่นต าแหน่งความสมดุล 
    1  = + 180 -   = ...    
    1  = + 180 +   = ...    

ทดสอบเดินเคร่ืองหลงัจากท่ีปรับปรุง Unbalance Masses 
UA, U1 ให้ระวงัการตั้งค่าต่างๆ เพราะมีผลต่อการส่ันสะเทือน 
เม่ือใชค้วามเร็วสูง 

 
ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

1.7 Dynamic Unbalance 

การทดลอง 

 
ให้ Small Unbalance Masses U1 จับบนเพลาทั้งสองข้าง มี

ระยะ a = 190 mm ในทิศทางตรงขา้มกนั (180 องศา) 
Large Unbalance Masses UA ทั้ งสองตัวท่ี เห ลืออยู่จับใน

ต าแหน่งตรงกลางเพลาต่างกัน 180 องศา โดยไม่มีช่องว่าง
ระหว่างกนั 

ถอดสายพานขบัออก แลว้หมุน Rotor ดว้ยความเร็วชา้ๆ 
ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
ผลของ Dynamic Unbalance จะแสดงออกมา เม่ือมีความเร็ว
สูงๆ 

ใส่สายพานขบั 
ติดตั้ง Cover และให้แน่น 
เปิดสวิตซ์มอเตอร์ 
ระวงัการหมุนของ Rotor โดยทนัที 

ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

1.7.1 การสมดุลโดยใช้มวล  Balance UA สองก้อน 

 
โมเมนต์เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดแรงหนีออกจากศูนยก์ลาง

ของ Unbalance Masses UA จะถ่วงกบั Unbalance Masses UAท า
ให้เกิดสภาพสมดุลขึ้น มีส่ิงเก่ียวขอ้งคือ แรงหนีศูนยก์ลางของ 
Unbalance และ Unbalance Masses และระยะห่างของ a กับ b 
จะได ้

2 2
1 A = 0 = a - M U U b   

ให้ ร ะ ย ะ  Unbalance Masses U1 มี ค่ า  a = 190 mm ก าร
ค านวณส่ิงท่ีจ าเป็น คือ ตอ้งหาระยะ b ซ่ึงอยูร่ะหว่าง Unbalance 
Masses UA จะได ้

1
A

 =  = ... mmUb aU  

ความเร็วเชิงมุม สามารถหายไปหลังจากท่ีทดสอบ
เดินเคร่ือง และท าการปรับปรุง Unbalance Masses UA/ U1 ให้
ระวงัการตั้งค่าต่างๆ เพราะมีผลต่อ Rotor เกิดการส่ันสะเทือน
ได ้

 
ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

1.8 General Unbalance 

เป็นชนิดท่ีมีทั้ง Static และ Dynamic Unbalance 

 
การทดลอง 
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น า Unbalance Masses U1 ทั้งสองไปติดท่ีปลายเพลา ให้ท า
มุมกนั 90 องศา 

น า Unbalance Masses UA ทั้ งสองติดไวต้รงกลางเพลา ท า
มุมกนั 180 องศา 

ถอดสายพานขบัออก แลว้หมุน Rotor ดว้ยความเร็วชา้ๆ 
ผลการทดลอง 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ใส่สายพานขบั 
ติดตั้ง Cover และลอ็คให้แน่น 
เปิดสวิตซ์มอเตอร์ 
ระวงัการหมุนของมอเตอร์โดยทนัที 
ผลการทดลอง 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

ในการท่ีเกิดสภาพวะสมดุลขึ้นไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีเง่ือนไข
เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อชดเชย General Unbalance ประกอบดว้ย 

แรงของ Staic Unbalance Component 
โมเมนตข์อง Dynamic Unbalance Component 
Static Unbalance Component เป็นความสมดุล ซ่ึงจะมีผล

ต่อแรงหนีออกจากศุนย์กลาง เพราะฉะนั้ นการท่ีจะท าให้ได้
สมดุลกนัจะตอ้งมีการชดเชยความไม่สมดุล จากภาพไดส้มการ
มุม 12  = 90U  

 
และมุม 2 จะอยู่ระหว่างมวลของความไม่สมดุลทั้งสอง แต่
เม่ือรวมแรงแลว้ แรง 2U1=2UA ดงัสมการ 

1 A = 0 = 2 cos  - 2 cosF U U   

มุมท่ีกางออกของ จะเป็นดงัสมการ 
1-1

A

cos
 = cos  = ...

U
U


  

หามุม 1 และ 2  ไดจ้าก 
    1  = + 180 -   = ...    
    1  = + 180 +   = ...    

 
เม่ือปรับปรุงใหม่ก็จะมี Static Unbalance  
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Dynamic Unbalance Component สามารถท่ีจะชดเชยได้
ด้วยระยะระหว่าง Unbalance Masses ทั้ ง 2 ให้ได้สัดส่วนท่ี
เท่ากนั โดยหาไดจ้าก 

2 2
1 A = 0 = sin  - sinM U a U b   

ให้ ร ะ ย ะ  Unbalance Masses U1 มี ค่ า  a = 190mm เ ม่ื อ
ตอ้งการ bจะ จะได ้

1

A

sin
 =  = ... mmsin

U
b aU





 หลงัจากท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว ท าการทดลองให้ระวงั
การตั้งค่าต่างๆ ดว้ย 

ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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	Prerequisite :  080103061 Practical English I or Placement Test score of 80% or higher
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	Prerequisite :  None
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	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	Prerequisite :  None
	3.2  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
	3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร
	3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ)
	3.2.2  อาจารย์ผู้สอน
	3.2.2  อาจารย์ผู้สอน (ต่อ)
	3.2.2  อาจารย์ผู้สอน (ต่อ)
	4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
	4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
	4.2  ช่วงเวลา
	5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
	5.1  คำอธิบายโดยย่อ
	5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้
	5.3  ช่วงเวลา
	5.4  จำนวนหน่วยกิต
	5.4 การเตรียมการ
	5.4 กระบวนการประเมินผล
	หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
	2.1 คุณธรรม จริยธรรม
	2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2.2 ความรู้
	2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
	2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
	2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
	2.3 ทักษะทางปัญญา
	2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
	2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
	2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
	2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2. ด้านความรู้
	3. ด้านทักษะทางปัญญา
	4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
	3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
	2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
	3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี          ของความเป็นมนุษย์
	4. สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
	5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
	3.2.2 ด้านความรู้
	1  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
	2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
	3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
	3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
	1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
	2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
	3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
	5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
	3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
	2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
	3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
	4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
	5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
	3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
	2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
	3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
	5. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็น (1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ          เฉพาะทาง (Specific Outcome: S) (2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้
	แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
	1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
	2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
	2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
	1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
	2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
	2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
	2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
	1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
	1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน
	1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
	4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
	ภาคผนวก ก.
	แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
	ภาคผนวก ข.
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