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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
หลักสูตรสหวิทยาการ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
สำนักวิชา   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร<   
 

 
หมวดที่ 1 ขLอมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Precision Engineering 
 
2.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพรีซิช่ัน) 
 ช่ือย_อ (ไทย) :  วศ. บ. (วิศวกรรมพรีซิช่ัน) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Precision Engineering) 
 ช่ือย_อ (อังกฤษ) :  B. Eng. (Precision Engineering) 
 
3.   วิชาเอก   

ไม_มี 
 
4.   จำนวนหนUวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม_น̀อยกว_า 173 หน_วยกิต 
 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  เปdนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2  ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาท่ีใชL  จัดการเรียนการสอนเปdนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเขLาศึกษา  ให̀เปdนไปตามข̀อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว_าด̀วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
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 5.5  ความรUวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปdนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยตรง 

 5.6 การใหLปริญญาแกUผูLสำเร็จการศึกษา  ให̀ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปrดสอน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปsการศึกษา 2562  
 สภาวิชาการให̀ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุม คร้ังท่ี ............... เม่ือวันท่ี .................................. 
พ.ศ. 2562  
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุม คร้ังท่ี .......... เม่ือวันท่ี ..................... 
พ.ศ. 2562 

 
7.  ความพรLอมในการเผยแพรUหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร̀อมเผยแพร_คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน ในปsการศึกษา 2562 

 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดLหลังสำเร็จการศึกษา 

l วิศวกรในภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
l อาจารย<ในภาครัฐและภาคเอกชน 
l ประกอบธุรกิจส_วนตัว 
l นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน_วยงานภาครัฐ 
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9.  ช่ือ ตำแหนUง และคุณวุฒิของอาจารยaผูLรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 รศ. ดร. พรศิริ  จงกล -  Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie 
University, Canada, พ.ศ. 2543  

-  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, 
พ.ศ. 2534 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก_น, 
พ.ศ. 2532 

2 

 

 

อ. ดร. วราภรณ<  ปrยวิทย< 

 

-  Ph.D. (Materials Science and Engineering) North 
Carolina State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 

-  วศ.ม. (Materials Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม_, 
พ.ศ. 2547 

-  วศ.บ. (Materials-Jewelry Technology), มหาวิทยาลัย
บูรพา, พ.ศ. 2544  

3 ผศ. ดร. จงกล  ศรีธร - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 
Management), University of Nottingham, UK.,  
พ.ศ. 2553 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ. 2544 

- วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล̀าธนบุรี, พ.ศ. 2542 

4 อ. จันทร<จีรา  อภิรักษ<เมธาวงศ< - วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี, พ.ศ. 2557 

- วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี, พ.ศ. 2555 

5 อ. สุภาพร  บุญฤทธ์ิ 
 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร<คอมพิวเตอร<), จุฬาลงกรณ<
มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 

- วท.บ. (คณิตศาสตร<), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<, 
 พ.ศ. 2540 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ใช̀สถานท่ีและอุปกรณ<การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย<เคร่ืองมือวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี ศูนย< 

บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 

 

11.  สถานการณaภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปdนตLองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณaหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปëจจุบันประเทศไทยกำลังเข̀าสู_ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐ ทำให̀มีการเจริญเติบโตทางด̀าน
อุตสาหกรรมท่ีใช̀เทคโนโลยีสมัยใหม_ การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ<ทางวิศวกรรมอย_างมีประสิทธิภาพ 
จำเปdนอย_างย่ิงท่ีต̀องมีอุปกรณ<ท่ีมีความแม_นยำ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีมีความละเอียดสูง ซ่ึงหากประเทศไทยมีบุคลากร
ท่ีมีความรู̀ ความเข̀าใจ และสามารถนำความรู̀ต_าง ๆ ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความละเอียดสูงไป
ประยุกต<ใช̀ได̀อย_างเต็มท่ี จะเปdนการเพ่ิมโอกาสทางการแข_งขันให̀กับประเทศ และเปdนการยกระดับขีด
ความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย 
 11.2  สถานการณaหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปëจจุบันประเทศมีการส่ือสารแบบไร̀พรมแดน และการเดินทางภายในประเทศท่ีสะดวกสบาย ทำให̀
เกิดการเคล่ือนย̀ายถ่ินฐานของผู̀คนและเกิดวัฒนธรรมท่ีผสมผสาน นำไปสู_การเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยในมุม
กว̀าง และก_อให̀เกิดการแข_งขันด̀านตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ันสูงท่ีจำเปdนต_อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ดังน้ัน วิศวกรในยุคปëจจุบันนอกจากต̀องมีความเช่ียวชาญในทักษะเชิงวิศวกรรมแล̀ว ยังต̀องมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน การส่ือสารเจรจา มีจิตสำนึกท่ีดี มีความสามารถในการรับรู̀ตลอดชีพ และมีจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

 

12.  ผลกระทบจากสถานการภายนอกตUอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขLองกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  พัฒนาหลักสูตรให̀ตอบสนองนโยบายของรัฐในโครงการ “สร̀างบัณฑิตพันธุ<ใหม_และกำลังคนท่ีมี
สมรรถนะ เพ่ือตอบโจทย<ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” โดยหลักสูตรมุ_งเน̀นการพัฒนา
ทางด̀านกำลังคน ความรู̀ ทักษะในการวิเคราะห< ออกแบบและใช̀เทคโนโลยีสมัยใหม_ท่ีเก่ียวข̀องกับอุตสาหกรรม
สมัยใหม_ท่ีมีความแม_นยำและรวมถึงเคร่ืองมือท่ีมีความละเอียดสูง น่ันคือ New S-curve ได̀แก_ ด̀านอิเล็กทรอนิกส<
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต<สมัยใหม_ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
 12.2  ความเก่ียวขLองกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล̀องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปdน
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด̀านวิทยาศาสตร< และเทคโนโลยีท่ีมุ_งม่ันสร̀างสรรค<ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ_ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู̀ และมีคุณธรรม นำปëญญา 
ให̀บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเปdนอิสระทางวิชาการ และใช̀ธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ” สอดคล̀องกับความต̀องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพอย_างต_อเน่ือง แสวงหาองค<ความรู̀จากปëญหาและภูมิปëญญาท̀องถ่ิน เช่ือมประสานภูมิ
ปëญญาสากลแบบบูรณาการ และพัฒนางานวิจัยเพ่ือความเปdนเลิศทางวิชาการและเสริมสร̀างชุมชนให̀เข̀มแข็ง 
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13.  ความสัมพันธaกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปfดสอนในสำนักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช̀ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจโดยให̀สำนักวิชา 

หรือสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร<น้ัน ๆ เปdนผู̀รับผิดชอบในการเปrดสอนรายวิชาท่ีมีนักศึกษาเรียนร_วมกัน
หลากหลายหลักสูตร อีกท้ังได̀เชิญคณาจารย< และวิทยาการจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
เข̀าร_วมเปdนผู̀ร_วมสอน  

13.1 ความสัมพันธaกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปfดสอนโดยสำนักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน ๆ 
 -  กลุ_มวิชาศึกษาท่ัวไป เปrดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วิทยาศาสตร< และวิศวกรรมศาสตร< 
 -  กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< ได̀แก_ ฟrสิกส< เคมี และแคลคูลัส เปrดสอนโดย 
    สำนักวิชาวิทยาศาสตร< และวิศวกรรมศาสตร< 
 -  กลุ_มวิชาภาษาอังกฤษ เปrดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และวิศวกรรมศาสตร< 
 -  กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร< เปrดสอนโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร< 

13.2 กลุUมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปfดสอนใหLสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตLองมาเรียน 
ไม_มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ประธานหลักสูตรเปdนผู̀ประสานงานระหว_างสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข̀อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

6 
 

หมวดที่ 2 ขLอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคaของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติท่ีเช่ียวชาญทางด̀านเคร่ืองมือทางวิศวกรรมสมัยใหม_ท่ีมีความแม_นยำ สามารถ
ใช̀เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
 
 1.2    ความสำคัญของหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร< มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปdนสถาบันการศึกษาท่ีให̀ความสำคัญกับ
การผลิตวิศวกรให̀ตรงกับความต̀องการของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และมีความใกล̀ชิดกับภาคอุตสาหกรรมไม_
ว_าจะเปdนการท่ีนักศึกษาทุกคนต̀องไปปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเปdนระยะเวลาไม_น̀อยกว_า     
4 เดือน การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมองค<ความรู̀ให̀กับพนักงานของบริษัทท้ังในระดับช_างเทคนิค วิศวกร และนักวิจัยของ
ภาคอุตสาหกรรมอย_างต_อเน่ือง 
 เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ “สร̀างบัณฑิตพันธุ<ใหม_และกำลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือ
ตอบโจทย<ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร< จึงได̀ทำการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิช่ัน โดยการจัดการศึกษาและอบรมในหัวข̀อท่ีตอบโจทย< New S-curve ในด̀านอิเล็กทรอนิกส<
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต<สมัยใหม_ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน ได̀พัฒนาเน้ือหา และ
วิธีการสอนท่ีเน̀นทักษะการทำงานได̀จริง เพ่ือสามารถผลิตบุคลากรได̀ตามนโยบายของรัฐบาล โดยหลักสูตรได̀พัฒนา
รายวิชาต_าง ๆ เปdนโมดูล ซ่ึงแต_ละโมดูลจะมีผลการเรียนรู̀เปdนความรู̀และทักษะในแต_ละเร่ืองอย_างชัดเจน   

นอกจากน้ี หลักสูตรได̀ส_งเสริมให̀บุคคลในวัยทำงานท่ีอยู_ในระบบการทำงานสามารถมาศึกษาหาความรู̀
ได̀โดยไม_กระทบการทำงานปกติและไม_ต̀องลาศึกษา โดยหลักสูตรจะจัดการศึกษาในวันเสาร<และวันอาทิตย<         
และใช̀ระบบการส่ือสารทางไกลรวมถึงส่ือดิจิทัลต_าง ๆ ใช̀ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช̀โครงงานเปdนพ้ืนฐาน 
หรือ Project Base Learning (PBL) ท่ีเน̀นให̀ผู̀เรียนได̀ทักษะพร̀อมกับความรู̀ ซ่ึงเหมาะกับการเรียนการสอนด̀าน
วิศวกรรมศาสตร< มีการจัดอบรมท่ีได̀มาตรฐานท่ีสถานประกอบการรับรอง และอาจารย<เปdนผู̀มีประสบการณ<ด̀านการ
ทำวิจัยกับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในระบบตามความต̀องการของภาคอุตสาหกรรม และสร̀างระบบการศึกษา
ทางไกล การศึกษาไร̀พรมแดน และห̀องเรียนดิจิทัลข้ึน เพ่ือนักศึกษาจะสามารถศึกษาค̀นคว̀าได̀ด̀วยตนเองในเวลาท่ี
สะดวก ลดการเดินทางของนักศึกษามาท่ีมหาวิทยาลัย อย_างไรก็ตาม นักศึกษายังต̀องมาฝöกทักษะ ฝöกปฏิบัติการเข̀า
ร_วม workshop และฝöกการทำงานร_วมกันท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1.3 วัตถุประสงคaของหลักสูตร 
หลักสูตรน้ีออกแบบไว̀เพ่ือเตรียมให̀ผู̀ท่ีสำเร็จการศึกษาไปแล̀วเปdนผู̀ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู̀ความสามารถ โดยใช̀วิธีการสอนท่ีเน̀นทักษะการทำงานด̀าน

วิศวกรรมพรีซิช่ันให̀สามารถทำงานได̀จริง 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถปรับตัวเข̀ากับเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย_างรวดเร็วอยู_

ตลอดเวลา และสามารถเรียนรู̀ได̀ตามความต̀องการของภาคอุตสาหกรรม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคำนึงถึงสังคมและส_วนรวม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการส่ือสารให̀ผู̀อ่ืนเข̀าใจได̀ดี 
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตัวเข̀ากับสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได̀อย_างดี 

 
วัตถุประสงคaท่ัวไปของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. ให̀เปdนผู̀รู̀จักและเข̀าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปëญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม

เพ่ือเปdนคนท่ีสมบูรณ<ท้ังร_างกายและจิตใจ 
2. ให̀มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย_างมีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร̀างสรรค<ใฝúหาและมี

ทักษะในการแสวงหาความรู̀ 
3. ให̀มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 
4. ให̀รู̀จักและเข̀าใจสังคมและประชาคมท่ีตนอาศัยอยู_ เข̀าใจความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห< วิจารณ<สังคม ดำรงตนในสังคมไทยและสังคม
โลกได̀อย_างเหมาะสม 

5. ให̀มีจิตสำนึกในความสำคัญของส่ิงแวดล̀อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
6. ให̀มีทักษะและประสบการณ<ทางสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได̀อย_างเหมาะสมและนำความรู̀

ท่ีได̀จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได̀ 
7. ให̀มีความรู̀ความเข̀าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีท่ีมีต_อพฤติกรรมและความเปdนอยู_

ของมนุษย< 
8. ให̀มีทักษะพ้ืนฐานในการใช̀เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สามารถใช̀เทคโนโลยีในการติดต_อส่ือสาร 

มีความสามารถในการรับ-ส_ง ข̀อมูล ข_าวสาร และวิเคราะห<ข̀อมูลด̀วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได̀ 
9. ให̀มีความสามารถในการใช̀ความรู̀และทักษะ เพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีราบร่ืนและประกอบอาชีพได̀

อย_างเหมาะสม 
10. ให̀มีความสามารถใช̀ภาษาในการส่ือสารและปฏิบัติงานได̀อย_างมีประสิทธิภาพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธa หลักฐาน/ตัวบUงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา

วิศวกรรมพรีซิช่ัน ให̀มี
มาตรฐานเปdนไปตามท่ี สกอ. 
กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลท่ี
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย_าง
สม่ำเสมอ 

- เชิญผู̀เช่ียวชาญท้ังภาครัฐและ
อุตสาหกรรมเข̀ามามีส_วนร_วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช̀บัณฑิตของ
ผู̀ประกอบการ 

- ผู̀ใช̀บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด̀านทักษะ ความรู̀ 

- ความสามารถในการทำงาน โดย
เฉล่ียในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให̀สอดคล̀อง
กับความต̀องการของ
ตลาดแรงงานและการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงใน
ความต̀องการของ
ผู̀ประกอบการท่ีเก่ียวข̀อง
ทางด̀านวิศวกรรมพรีซิช่ัน 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปs 

 

- รายงานผลการประเมินความ 
   พึงพอใจในการใช̀บัณฑิตของ

ผู̀ประกอบการ 
-  ผู̀ใช̀บัณฑิตมีความพึงพอใจใน  

ด̀านทักษะ ความรู̀ ความสามารถ
ในการทำงาน โดยเฉล่ียในระดับ
ดี 

- พัฒนาบุคลากรด̀านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให̀มีประสบการณ<จากการนำ
ความรู̀ทางวิศวกรรมพรีซิช่ัน
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด̀านการเรียน
การสอนให̀ทำงานบริการ
วิชาการแก_องค<กรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรเข̀ารับการ
อบรมเพ่ือเรียนรู̀เทคโนโลยี
สมัยใหม_ ในประเทศและ
ต_างประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรด̀านการเรียน
การสอนให̀ทำงานวิจัย และ
นำเสนอผลงานท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต_อ
อาจารย<ในหลักสูตร 

- ปริมาณการเข̀ารับการอบรมของ
อาจารย< 

- ปริมาณบทความวิชาการท่ี

นำเสนอในท่ีประชุมท้ังใน 

ประเทศและต_างประเทศต_อ

อาจารย<ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรLางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช̀การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปsการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา 
เปdนภาคการศึกษาบังคับท้ัง 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลา 13 สัปดาห< แบ_งเปdนการเรียนการ
สอน 12 สัปดาห< และประเมินผลอีก 1 สัปดาห<  

การคิดหน_วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปdนดังน้ี 

ลำดับ วิธีการเรียน จำนวนช่ัวโมงตUอภาคเรียน หนUวยกิต 

(1) บรรยาย  
(Lecture) 

12  1 

(2) ทำปฏิบัติการและฝöกทักษะในช้ัน 
(Laboratory and Practical Classed) 

24  1 

(3) การเรียนรู̀เชิงปฏิบัติการ 
(Work Shop) 

24  1 

(4) ฝöกภาคสนาม 
(Field Work) 

36 1 

(5) กิจกรรมการเรียนรู̀ท่ีได̀รับมอบหมาย 
(Guided Independent study) 

36  1 

(6) สัมมนา 
(Seminar) 

36  1 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรLอน 
ไม_มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร̀อน 

1.3  การเทียบเคียงหนUวยกิตในระบบทวิภาค 

ระบบไตรภาค 1 หน_วยกิต เทียบได̀กับ 12/15 หน_วยกิต ในระบบทวิภาค  
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

        จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ 
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2.2  คุณสมบัติของผูLเขLาศึกษา 

คุณสมบัติของผู̀เข̀าศึกษาเปdนไปตามข̀อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว_าด̀วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก จ.) 

2.3  ปlญหาของนักศึกษาแรกเขLา 
        ไม_มี 
 2.4  กลยุทธaในการดำเนินการเพ่ือแกLไขปlญหา/ขLอจำกัดของนักศึกษาในขLอ 2.3 

        ไม_มี 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูLสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปm 

      จำนวนนักศึกษาจำแนกตามช้ันปsในแต_ละปsการศึกษามีดังต_อไปน้ี 

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาในแตUละปmการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปsท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปsท่ี 2  60 60 60 60 
ช้ันปsท่ี 3   60 60 60 
ช้ันปsท่ี 4    60 60 

จำนวนท่ีคาดวUาจะสำเร็จ
การศึกษา 

- - - 60 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  

รายการ 
ปmงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบบุคลากร    940,933,800      978,571,200    1,017,714,000  1,022,802,000    1,027,916,000  
งบลงทุน 722,726,600  652,500,000  592,500,000   595,462,500      598,439,000  
งบดำเนินการ 1,899,634,600  1,932,830,800  1,958,262,000  1,961,344,600    1,964,446,400  

รวม 3,563,295,000    3,563,902,000    3,568,476,000  3,579,609,100    3,590,801,400  

ท่ีมา: ส_วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส_งข̀อมูลให̀ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  

หมายเหตุ  เปdนข̀อมูลงบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยต_อ 93 หลักสูตร (ปริญญาตรี 39 หลักสูตร ปริญญาโท 28  
   หลักสูตร และปริญญาเอก 26 หลักสูตร)      
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
       แบบช้ันเรียน 
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 2.8   การเทียบโอนหนUวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขLามมหาวิทยาลัย 
        เปdนไปตามข̀อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว_าด̀วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 

การย̀ายสาขาวิชา การโอนย̀าย และการเทียบโอนรายวิชา ข̀อ 16 และ ข̀อ 17 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยaผูLสอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหนUวยกิต 

            แบบเอก (วิศวกรรมพรีซิช่ัน)  
            จำนวนหน_วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 173 หนUวยกิต 
           แบบเอก-โท (วิศวกรรมพรีซิช่ัน-โทความเปdนผูLประกอบการ) 
            จำนวนหน_วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 173 หนUวยกิต 

3.1.2  โครงสรLางหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หนUวยกิต 

 - กลุ_มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาภาษา 15 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน_วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 118 หนUวยกิต 

 2.1 แบบเอก (วิศวกรรมพรีซิช่ัน)   

 - กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< 28 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร< 30 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร< 52 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร< 8 หน_วยกิต 

 2.2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมพรีซิช่ัน-โทความเปdนผูLประกอบการ) 

 - กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< 28 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร< 30 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร< 52 หน_วยกิต 

 - กลุ_มวิชาโทความเปdนผู̀ประกอบการ 8 หน_วยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ภาคปฏิบัติโทความเปdนผูLประกอบการ 9 หนUวยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนUวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หนUวยกิต 
  จำนวนหนUวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดLวยตนเอง) 
 - กลุ_มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15  หน_วยกิต 

 202108 การรู̀ดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
 202109 การใช̀โปรแกรมประยุกต<เพ่ือการเรียนรู̀ 1(0-2-1) 
 (Use of Application Programs for Learning)  
 202201 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills)  
 202202 ความเปdนพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens)  
 202203 มนุษย<กับสังคมและส่ิงแวดล̀อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment) 
 202207 มนุษย<กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Man, Economy and Development)  
 

- กลุ_มวิชาภาษา 15 หน_วยกิต 
213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค<ทางวิชาการ  3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 
551241 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) 
 (English for Engineer I) 
551242 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2  3(3-0-6) 
 (English for Engineer II) 
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  - กลุ_มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   8 หน_วยกิต 
  ให̀ผู̀เรียนเลือกจากรายวิชาดังต_อไปน้ี 

202111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
202175 ศิลปวิจักษ<   2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
202181 สุขภาพองค<รวม   2(2-0-4) 
 (Holistic Health) 
202222 พันธกิจสัมพันธ<ชุมชนกับกลุ_มอาชีพ   2(2-0-4)
 (Professional and Community Engagement) 
202241 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4)
 (Law in Daily Life) 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม   2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
202331 อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
 (ASEAN Studies)  
202373 การคิดเชิงออกแบบ   2(2-0-4) 
 (Design Thinking) 
 

 (2) วิชาเฉพาะ 118   หนUวยกิต 
  -   กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< 28 หน_วยกิต 

551001 การทดสอบความรู̀คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน   
 (Basic Mathematics Placement Test) 
551151 คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน 4(2-5-9) 
 (Basic Mathematics) 
551152 เคมีสำหรับวิศวกร  4(3-3-9) 
 (Chemistry for Engineers) 
551153 คณิตศาสตร<วิศวกรรม 1  4(2-5-9) 
 (Engineering Mathematics I) 
551154 ฟrสิกส<-กลศาสตร<  4(2-5-9) 
 (Physics - Mechanics) 
551155 คณิตศาสตร<วิศวกรรม 2  4(2-5-9) 
 (Engineering Mathematics II) 
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551156 ฟrสิกส<-ไฟฟ¶า  4(2-5-9) 
 (Physics - Electrical) 
551251 คณิตศาสตร<วิศวกรรม 3  4(2-5-9) 
 (Engineering Mathematics III) 

หมายเหตุ :   
1. รายวิชา 551001 การทดสอบความรู̀คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน (Basic Mathematics Placement Test) 

โดยรายวิชาน้ี เปdนการทดสอบความรู̀คณิตศาสตร<พ้ืนฐานทางวิศวกรรม ซ่ึงนักศึกษาสังกัดหลักสูตร
วิศวกรรมพรีซิช่ันทุกคนจะต̀องทดสอบให̀แล̀วเสร็จในภาคการศึกษาแรกเข̀า ซ่ึงจะไม_ปรากฏใน 
Transcript และโครงสร̀างหลักสูตร                                      

2. นักศึกษาท่ีผ_านเกณฑ<การทดสอบรายวิชา 551001 การทดสอบความรู̀คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน (Basic 
Mathematics Placement Test) ให̀ได̀ระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชา 551151 คณิตศาสตร<
พ้ืนฐาน (Basic Mathematics) โดยไม_ต̀องลงทะเบียนเรียน และให̀นับเปdนหน_วยกิตสอบได̀ 

3. นักศึกษาท่ีคะแนนไม_ผ_านเกณฑ<การทดสอบรายวิชา 551001 การทดสอบความรู̀คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน 
(Basic Mathematics Placement Test) นักศึกษาต̀องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 551151 คณิตศาสตร<
พ้ืนฐาน (Basic Mathematics)  

 
  -   กลุ_มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร<  30 หน_วยกิต 

551161 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร<เบ้ืองต̀น 4(1-7-9) 
 (Computer Programming) 
551162 การเขียนแบบวิศวกรรม   6(2-9-13) 
 (Engineering Drawing) 
551261 กระบวนการผลิตและวัสดุในงานวิศวกรรม  8(5-7-17) 
 (Manufacturing Processes and Materials Engineering) 
551262 วิศวกรรมไฟฟ¶าและอิเล็กทรอนิกส< 8(4-10-18) 
 (Electrical and Electronics Engineering) 
558201 กลศาสตร<ของแข็ง   4(4-0-8) 
 (Solid Mechanics) 

 
  - กลุ_มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร< 52 หน_วยกิต 

558202 คอมพิวเตอร<ช_วยในการออกแบบ 8(5-7-17) 
 (Computer Aided Design) 
558203 เทคโนโลยีโลหะและวัสดุสำหรับกระบวนการผลิต 6(4-5-13)
 (Metal and Materials Technology for Processing) 
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558204 คอมพิวเตอร<ช_วยในการผลิต 8(5-7-17) 
 (Computer Aided Manufacturing) 
558301 การควบคุมกระบวนการด̀วยสถิติ 8(5-7-17) 
 (Statistical Process Control) 
558302 ระบบการวัดละเอียด 8(5-7-17) 
 (Precision Measuring System) 
558303 ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา 8(5-7-17) 
 (Maintenance Management System) 
558401 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับ 6(0-18-18) 
 วิศวกรรมพรีซิช่ัน 
 (Capstone Design for Precision Engineering) 
 

- วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร< 8 หน_วยกิต 
558304 การจัดการอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
  (Industrial Management) 
558402 หัวข̀อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมพรีซิช่ัน 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Precision Engineering) 
558403 ปëญหาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมพรีซิช่ัน 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Precision Engineering) 
558404 การมองเห็นของเคร่ืองจักร 4(4-0-8) 
 (Machine Vision) 
558405 อินเตอร<เน็ตของสรรพส่ิงสำหรับวิศวกรรมพรีซิช่ัน 4(4-0-8)
 (Internet of Thing for Precision Engineering) 
558406 การออกแบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 4(4-0-8) 

 (Design of Automation Machine) 
558407 การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด    4(4-0-8) 
 (Instrument Calibration) 
558408 โครงงานความร_วมมือระหว_างอุตสาหกรรม 8(0-24-24) 
 และมหาวิทยาลัยด̀านวิศวกรรมพรีซิช่ัน 
 (Industry-University Collaborative of  
 Precision Engineering Project) 
558409 การศึกษาแบบบูรณาการร_วมกับการทำงาน 4(0-12-12) 
 (Work Integrated Education) 
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 (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9  หนUวยกิต 
 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต̀องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 1 
หน_วยกิต ในภาคก_อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานท่ีกำหนดโดยสาขาวิชา คิดเปdนปริมาณการศึกษา 8 หน_วยกิต นักศึกษา  
สหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว_า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว_า 1 คร้ัง
ก็ได̀ โดยให̀ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ_มสหกิจศึกษาตามลำดับดังน้ี 

558495 เตรียมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
558496 สหกิจศึกษา 1 8  หน_วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
558497 สหกิจศึกษา 2 8  หน_วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
558498 สหกิจศึกษา 3 8  หน_วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
 
ในกรณีท่ีไม_สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได̀หรือได̀รับคำแนะนำจากอาจารย<ท่ีปรึกษา

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมพรีซิช่ันทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได̀ 
558499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพรีซีช่ัน 9  หน_วยกิต 
 (Precision Engineering Professional Project) 

 หรือ ในกรณีท่ีนักศึกษาได̀เลือกท่ีจะศึกษาหลักสูตรวิชาโทความเปdนผู̀ประกอบการ
(หลักสูตรใหม_ พ.ศ. 2561) นักศึกษาสามารถท่ีจะลงรายวิชาต_อไปน้ีเพ่ือใช̀ทดแทนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 1(1-0-2) 
 เตรียมการบ_มเพาะประกอบการ 
 (Pre-Enterprise Cooperative Education or  
 Pre-Enterprise Incubation) 
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ  8  หน_วยกิต 
 (Enterprise Cooperative Education) 
205493 การบ_มเพาะประกอบการ  8  หน_วยกิต 
 (Enterprise Incubation) 
 

 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หนUวยกิต 
ให̀เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปrดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 สำหรับผูLเขLาศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จะไดLรับการยกเวLนรายวิชา
จากท่ีผูLสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตLองศึกษา จำนวน 53 หนUวยกิต โดยประกอบดLวย
รายวิชาตUาง ๆ ดังตUอไป 

 (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32  หนUวยกิต   
 -   กลุ_มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน_วยกิต 

 202108 การรู̀ดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
 202109 การใช̀โปรแกรมประยุกต<เพ่ือการเรียนรู̀ 1(0-2-1) 
 (Use of Application Programs for Learning)  
 202201 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills)  
 202202 ความเปdนพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens)  
 202203 มนุษย<กับสังคมและส่ิงแวดล̀อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment)  
 202207 มนุษย<กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
   (Man, Economy and Development) 
 
                           -   กลุ_มวิชาภาษา 9 หน_วยกิต 

213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3(3-0-6) 
 (English for Communication1) 
213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3(3-0-6) 
 (English for Communication2) 
213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค<ทางวิชาการ  3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 

 
  -  กลุ_มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน_วยกิต 
   
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ      4  หนUวยกิต 
 - กลุ_มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร< 
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  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หนUวยกิต 
558495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
558496 สหกิจศึกษา 1 8 หน_วยกิต 

(Cooperative Education I) 
 

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หนUวยกิต 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  เลขประจำรายวิชา  ประกอบด̀วยเลข 6 ตัว หน̀าช่ือรายวิชา มีความหมายดังน้ี 
  ลำดับท่ี 1  หมายถึง สำนักวิชา  
  ลำดับท่ี 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา 
  ลำดับท่ี 4 หมายถึง ช้ันปs 

ลำดับท่ี 5 และ 6 หมายถึง ลำดับรายวิชาของแต_ละช้ันปs 
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3.1.4.1 แผนการศึกษาสำหรับผูLสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นปm ภาคการศึกษาที่ 1 หนUวย ภาคการศึกษาที่ 2 หนUวย ภาคการศึกษาที่ 3  หนUวย 

  กิต  กิต     กิต 

ปmที่ 1 

202108  การรู̀ดิจิทัล 2 202201  ทักษะชีวิต 3 202203  มนุษย<กับสังคมและส่ิงแวดล̀อม 3 
202109  การใช̀โปรแกรมประยุกต<เพ่ือการเรียนรู̀ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 551155  คณิตศาสตร<วิศวกรรม 2 4 
213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3 551153 คณิตศาสตร<วิศวกรรม 1 4 551156  ฟrสิกส<-ไฟฟ¶า 4 

551151  คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน 4 551154  ฟrสิกส<-กลศาสตร< 4 551162  การเขียนแบบวิศวกรรม 6  

551152  เคมีสำหรับวิศวกร 
 

4 
 

551161  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร<  
            เบ้ืองต̀น 

4 
 

  

วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 2 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 2 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 2 

รวม 16 รวม 20 รวม 19 

ปmที่ 2 

213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค<ทาง 
            วิชาการ 

3 
 

202202  ความเปdนพลเมืองและพลเมืองโลก 
 

3 
 

202207  มนุษย<กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 

3 
 

551251  คณิตศาสตร<วิศวกรรม 3 
 

4 
 

551262 วิศวกรรมไฟฟ¶าและอิเล็กทรอนิกส< 
 

8 
 

558203  เทคโนโลยีโลหะและวัสดุสำหรับ 
             กระบวนการผลิต 

6 

551261  กระบวนการผลิตและวัสดุในงาน   
             วิศวกรรม 

8 
 

558202 คอมพิวเตอร<ช_วยในการออกแบบ 
 

8 
 

558204  คอมพิวเตอร<ช_วยในการผลิต  
        

8 

558201  กลศาสตร<ของแข็ง 4   วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2 
รวม 19 รวม 19 รวม 19 

ปmที่ 3 

551241  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 3 551242  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 3 558303  ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา 8 
558301  การควบคุมกระบวนการด̀วยสถิติ 8 558302  ระบบการวัดละเอียด 8   

วิชาเลือกบังคับ 8 วิชาเลือกเสรี (1) 4   
รวม 19 รวม 15 รวม 8 

ปmที่ 4 

558495  เตรียมสหกิจศึกษา 
 

1 
 

558496  สหกิจศึกษา 1 
 

8 
 

558401  โครงงานแบบบูรณาการสำหรับ 
             วิศวกรรมพรีซิช่ัน 

6 

วิชาเลือกเสรี (2) 4     
รวม 5 รวม 8 รวม 6 

 

จำนวนหนUวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  173  หนUวยกิต 
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Undergraduate Course Placement 
 

Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 
 

FR
ES

HM
AN

 
  

 
202108  Digital Literacy 2 202201  Life Skills 3 202203  Man, Society and Environment 3 
202109  Use of Application Programs for     
            Learning 

1 213102  English for Communication II 
 

3 
 

551155  Engineering Mathematics II  
 

4 
 

213101  English for Communication I 3 551153  Engineering Mathematics I  4 551156  Physics – Electrical 4 
551151  Basic Mathematics  4 551154  Physics – Mechanics 4 551162  Engineering Drawing 6 
551152  Chemistry for Engineers 4 551161  Computer Programming  4   

General Education Elective (1) 2 General Education Elective (2) 2 General Education Elective (3) 2 

Total 16 Total 20 Total 19 

SO
PH

OM
OR

E  

213203  English for Academic Purposes 3 202202  Citizenship and Global Citizens 3 202207  Man, Economy and Development 3 
551251  Engineering Mathematics III  
 

4 
 

551262  Electrical and Electronics   
             Engineering 

8 
 

558203  Metal and Materials Technology  
             for Processing 

6 

551261 Manufacturing Processes and 
Materials Engineering 8 558202  Computer Aided Design 8 558204  Computer Aided Manufacturing 8 

558201  Solid Mechanics 4   General Education Elective (4) 
 
2 
 

 

 Total 19 Total 19 Total 19 

 

 

551241  English for Engineer I 3 551242  English for Engineer II 3 558303  Maintenance Management  
            System 

8 

JU
NI

OR
 

558301  Statistical Process Control 8 558302  Precision Measuring System 8   
Technical Elective 8 Free Elective (1) 4   

  Total 19 Total 15 Total 8 

SE
NI

OR
 

558495  Pre-cooperative Education 1 558496  Cooperative Education I 8 558401  Capstone Design for Precision  
             Engineering 

6 

Free Elective (2) 4     
Total 5 Total 8 Total 6 

 
Grand Total 173 Credits 
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสำหรับผูLสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

ชั้นปm ภาคการศึกษาที่ 1 
หนUวย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หนUวย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หนUวย 
กิต 

ปmที่ 1 

551151  คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน 4 551153  คณิตศาสตร<วิศวกรรม 1 4 551155  คณิตศาสตร<วิศวกรรม 2 4 
551152  เคมีสำหรับวิศวกร 4 551154  ฟrสิกส<-กลศาสตร< 4 551156  ฟrสิกส<-ไฟฟ¶า 4 
551241  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 3 551162 การเขียนแบบวิศวกรรม 6 551261  กระบวนการผลิตและวัสดุในงาน 8 
551161  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร< 
            เบ้ืองต̀น 

4 551242  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 3              วิศวกรรม  

  วิชาเลือกบังคับ 4 558201  กลศาสตร<ของแข็ง 4 

รวม 15 รวม 21 รวม 20 

ปmที ่2 

551251  คณิตศาสตร<วิศวกรรม 3 4 558203  เทคโนโลยีโลหะและวัสดุสำหรับ 
             กระบวนการผลิต 

6 558301  การควบคุมกระบวนการด̀วยสถิติ 8 

551262  วิศวกรรมไฟฟ¶าและ            
             อิเล็กทรอนิกส< 

8 558204  คอมพิวเตอร<ช_วยในการผลิต 
              

8 558303  ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา 8 

558202 คอมพิวเตอร<ช_วยในการออกแบบ 
             

8 
 

558302  ระบบการวัดละเอียด 8 558401  โครงงานแบบบูรณาการสำหรับ 
             วิศวกรรมพรีซิช่ัน 

6 

รวม 20 รวม 22 รวม 22 

  
จำนวนหนUวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  120  หนUวยกิต 
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Undergraduate Course Placement  
 

Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 
 

 

551151   Basic Mathematics  4 551153   Engineering Mathematics I  4 558155  Engineering Mathematics II  4 
551152   Chemistry for Engineers 4 551154   Physics - Mechanics 4 558156  Physics - Electrical 4 
551241   English for Engineer I 3 551162   Engineering Drawing 6 558261  Manufacturing Processes and 8 
551161   Computer Programming 4 551242   English for Engineer II 3             Materials Engineering  

  Technical Elective 4 558201  Solid Mechanics 4 

Total 15 Total 21 Total 20 

SO
PH

OM
OR

E 
 

 

551251   Engineering Mathematics III  
 

4 
 

 558203  Metal and Materials  
             Technology for Processing 

6 558301  Statistical Process Control 8 

551262   Electrical and Electronics 8 558204   Computer Aided Manufacturing 8 558303  Maintenance Management  8 
             Engineering 
558202  Computer Aided Design 8 

 
558302   Precision Measuring System
  

 
8 

             System 
558401  Capstone Design for Precision 
            Engineering 

 
6 

      

      
Total 20 Total 22 Total 22 

 
Grand Total 120 Credits 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 

  
 3.2  ช่ือตำแหนUง และคุณวุฒิของอาจารยa 
 3.2.1  อาจารยaประจำหลักสูตร 
 
ลำดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 รศ. ดร. พรศิริ  จงกล* -  Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, 
Canada, พ.ศ. 2543  

-  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2534 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก_น,  
  พ.ศ. 2532 

2 
 

 

อ. ดร. วราภรณ<  ปrยวิทย<* 
 

-  Ph.D. (Materials Science and Engineering) North 
Carolina State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 

-  วศ.ม. (Materials Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม_, พ.ศ. 2547 
-  วศ.บ. (Materials-Jewelry Technology), มหาวิทยาลัยบูรพา,  
   พ.ศ. 2544  

3 ผศ. ดร. จงกล  ศรีธร* - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 
Management), University of Nottingham, UK., พ.ศ. 2553 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล̀าธนบุรี, พ.ศ. 2542 
4 อ. จันทร<จีรา  อภิรักษ<เมธาวงศ<* - วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

 พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
 พ.ศ. 2555 

5 อ. สุภาพร  บุญฤทธ์ิ* 
 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร<คอมพิวเตอร<), จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, 
พ.ศ. 2544 

- วท.บ. (คณิตศาสตร<), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<, พ.ศ. 2540 
หมายเหตุ  * เปdนอาจารยaผูLรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยaประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรa 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1  รศ. ร.อ. ดร.กนต<ธร  ชำนิประศาสน< Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2535  

2  ผศ. ดร.กระวี  ตรีอำนรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<,  
พ.ศ. 2554 

3  รศ. ดร.กษมา  จารุกำจร Ph.D. (Polymer Engineering), The University of 
Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 

4  รศ. ดร.กองพล  อารีรักษ< วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ¶า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2550 

5  รศ. ดร.กองพัน  อารีรักษ< Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), The 
University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2552 

6  ผศ. ดร.กัญชลา  สุดตาชาติ Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, 
U.S.A., พ.ศ. 2557  

7  อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie University, 
Canada, พ.ศ. 2546  

8  ผศ. ดร.การุญ  ฟëงสุวรรณรักษ< ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแก_น,  
พ.ศ. 2557 

9  รศ. ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, 
U.S.A., พ.ศ. 2542  

10  ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟ™´องขจร Ph.D. (Geological Engineering), University of Arizona, 
U.S.A., พ.ศ. 2542 

11  รศ. ดร.กิตติศักด์ิ  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern 
University, U.S.A., พ.ศ. 2542 

12  รศ. ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี Doctor of Engineering, (Electric Power System 
Management), Asian Institute of Technology,  
พ.ศ. 2547 

13  ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ< วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2550 

14  อ. ดร.เกียรติศักด์ิ  อาจคงหาญ วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2558 
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

15  ผศ.คธา  วาทกิจ วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<,  
พ.ศ. 2545 

16  ผศ. ดร.คะชา  ชาญศิลป̈ Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies), Edith 
Cowan University, Australia, พ.ศ. 2546 

17  ผศ. ดร.จงกล  ศรีธร Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 
Management), The University of Nottingham, U.K., 
พ.ศ. 2553 

18  ผศ. ดร.จรียา  ย้ิมรัตนบวร Ph.D. (Environmental Technology), Ehime 
University, Japan, พ.ศ. 2546 

19  อ.จรูญศักด์ิ  สมพงศ< M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess 
Technology), Asian Institute of Technology,  
พ.ศ. 2552 

20  อ.จันทร<จีรา  อภิรักษ<เมธาวงศ< วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2557 

21  ผศ. ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western 
Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2544 

22  อ. ดร.จิตติมา  วระกุล Ph.D. (Functional Control System Engineering), 
Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2561 

23  รศ. ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D. (System analysis), Control and Processing 
information, St. Petersburg State University of 
Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2546 

24  อ. ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา ปร.ด. (วัสดุศาสตร<), มหาวิทยาลัยแม_ฟ¶าหลวง, พ.ศ. 2556 
25  รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร Ph.D. (Environmental Engineering), The University of  

Western Australia, Australia, พ.ศ. 2544 
26  อ. ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey 

Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2549 
27  อ. ดร.ชโลธร  ธรรมแท̀ วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

พ.ศ. 2552 
28  ศ. ดร.ชัยยศ  ต้ังสถิตย<กุลชัย Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania State 

University, U.S.A., พ.ศ. 2529 
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

29  รศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ¶า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล̀า 
เจ̀าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 

30  ผศ. ดร.ชาญวิทย<  แก̀วกสิ Ph.D. (Computer Science), The University of 
Manchester, U.K., พ.ศ. 2553 

31  อ. ดร.ชิตพงศ< เวชไธสงค< Ph.D. (Information and Communication Engineering), 
Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2559 

32  อ. ดร.เชษฐา  ชุมกระโทก Ph.D. (Petroleum Engineering), Missouri University of 
Science and Technology, U.S.A., พ.ศ. 2559 

33  ผศ.เชาวน<  หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล_งน้ำ), มหาวิทยาลัยขอนแก_น, 
พ.ศ. 2543 

34  รศ. ดร.ไชยวัฒน<  รักสกุลพิวัฒน< Ph.D. (Polymer Science), The University of Akron, 
U.S.A., พ.ศ. 2542  

35  ผศ. ดร.ฐาปนีย<  พัชรวิชญ< Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University of 
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2549 

36  อ. ดร.ณัฐภรณ<  เจริญธรรม Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute of 
Technology, พ.ศ. 2557 

37  ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2551 

38  ผศ. ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล Ph.D. (Plastics Engineering), University of 
Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556 

39  รศ. ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ< Ph.D. (Mechanical Engineering), Old Dominion  
University, U.S.A., พ.ศ. 2529 
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138  ผศ. ดร.สุภกิจ  รูปขันธ< ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแก_น,  

พ.ศ. 2552 
139  อ.สุภาพร  บุญฤทธ์ิ วท.ม. (วิทยาศาสตร<คอมพิวเตอร<), จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, 

พ.ศ. 2544 
140  อ. ดร.สุรเดช  ตัญตรัยรัตน< Ph.D. (Automatic Control and Systems Engineering), 

The University of Sheffield, U.K., พ.ศ. 2559 
141  รศ. ดร.อติชาต  วงศ<กอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering), The University of 

Queensland, Australia, พ.ศ. 2551 
142  รศ. ดร.อนันท<  อุ_นศิวิไลย< Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), 

Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543 
143  ผศ. ดร.อนุรัตน<  ภูวานคำ D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of 

Technology, Japan, พ.ศ. 2554 
144  อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร<วงศ< Ph.D. (Environmental Management),  

จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551 
145  อ.อภิลักษณ<  หล_อนกลาง วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

พ.ศ. 2559 
146  อ. ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ< D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of 

Technology, พ.ศ. 2557 
147  ผศ. ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

พ.ศ. 2553 
148  อ.อรลักษณ<  พิชิตกุล M.Eng. (Aeronautics and Astronautics),  

The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2557 
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

149  อ. ดร.อรุณศรี  นุชิตประสิทธิชัย Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa, 
U.S.A., พ.ศ. 2556 

150  รศ. ดร.อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวัฒน< Dr.techn. (Civil Engineering), Graz University of 
Technology, Austria, พ.ศ. 2548 

151  ผศ. ดร.อัฆพรรค<  วรรณโกมล Doctor of Natural Sciences (Geology)  
Free University of Berlin, Germany, พ.ศ. 2548 

152  ผศ. ดร.อาทิตย<  คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2552 

153  รศ. ดร.อาทิตย<  ศรีแก̀ว Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, 
U.S.A., พ.ศ. 2542  

154  ผศ. ดร.อานิสงส<  จิตนารินทร< Diplome De Docteur (Geosciences ET Ressources 
Naturelles), University Paris VI  (UPMC), France,  
พ.ศ. 2553 

155  ผศ. ดร.อุทัย  มีคำ Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering), 
University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2536 

156  อ. ดร.อุเทน  ลีตน วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ¶า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2557 

157  ผศ. ดร.อุษณีย<  กิตกำธร Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), 
University of Connecticut, U.S.A., พ.ศ. 2550 

158  อ. ดร.เอกรงค<  สุขจิต Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2556 

159  ผศ. ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ< Ph.D. (Civil Engineering), The University of 
Tennessee Knoxville, U.S.A.,  พ.ศ. 2551 

160  อ. ดร.ไอศูรย<  เรืองรัตนอัมพร Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University, 
Japan, พ.ศ. 2557 

161  อ. ดร.Menglim  Hoy วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2560 

 
 3.2.3  อาจารยaพิเศษ 
  ไม_มี 
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4. องคaประกอบเก่ียวกับประสบการณaภาคสนาม (การฝîกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช̀กระบวนการสร̀างประสบการณ<ภาคสนาม โดยให̀นักศึกษาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ซ่ึงเรียกว_า สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงานนักศึกษาจะได̀ท่ีปรึกษาจากสถาน
ประกอบการและอาจารย<ในสาขาวิชาเปdนผู̀ดูแลให̀นักศึกษาได̀รับความรู̀ ทักษะ และประสบการณ<ในวิชาชีพอย_าง
ครบถ̀วนและสมบูรณ< 
 4.1  ผลการเรียนรูLของประสบการณaภาคสนาม 

นักศึกษาจะได̀ทำงานจริงในสถานประกอบการ พร̀อมกับทำโครงงานในสายวิชาชีพและนำเสนอต_อ
อาจารย<และสถานประกอบการเพ่ือประเมินผลการเรียน 
 4.2  ชUวงเวลา  

ปฏิบัติงานระหว_างภาคการศึกษาปกติ 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาจะต̀องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปdนระยะเวลา 16 สัปดาห< และไม_มีการลงทะเบียนใน
รายวิชาอ่ืนร_วมกับรายวิชาสหกิจศึกษาอีก  

 
5.  ขLอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยยUอ 

โครงงานหรือปëญหาท่ีน_าสนใจทางปฏิบัติในด̀านต_าง ๆ ของวิศวกรรมพรีซิช่ัน ตามท่ีได̀รับมอบหมายจาก
อาจารย<ผู̀สอน หรืออยู_ภายใต̀การดูแลของอาจารย<ท่ีปรึกษาโครงงาน นักศึกษาจะต̀องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ< 
และต̀องสอบปากเปล_าเพ่ือนำเสนอผลงาน  
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรูL 

นักศึกษามีทักษะ ความรู̀พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิศวกรรมพรีซิช่ัน เพ่ือนำไปประยุกต<ใช̀ในการ
ออกแบบ วิเคราะห< หรือประดิษฐ<ได̀อย_างถูกต̀องตามหลักวิชาการ 

 5.3  ชUวงเวลา 

ปsการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3   

 5.4  จำนวนหนUวยกิต  

 558401 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมพรีซิช่ัน จำนวน 6 หน_วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ  

สาขาวิชาฯ จะจัดให̀มีการให̀ความรู̀ แนะแนวทาง และเตรียมตัวในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
558401 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมพรีซิช่ัน ก_อนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาโครงงานทาง
วิศวกรรมพรีซิช่ัน 1 ภาคการศึกษา เพ่ือให̀นักศึกษาสามารถหาหัวข̀อโครงงานท่ีสนใจจากอาจารย<ท่ีปรึกษาได̀ 
พร̀อมท้ังแนะนำการเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงาน และสอบหัวข̀อโครงงาน 



มคอ.2 
 

36 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

การวัดผลทำโดยอาจารย<ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน ในระหว_างการทำโครงงานจะมีการ
รายงานความคืบหน̀าโครงการในสัปดาห<ท่ี 8 และนักศึกษาจะมีการสอบโครงงาน โดยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ<
และต̀องสอบการนำเสนอผลงาน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูL กลยุทธaการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ตารางด̀านล_างระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัว ๆ ไปท่ีมหาวิทยาลัย 

สำนักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให̀มีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรน้ี 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธaหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) บัณฑิตมีความเช่ียวชาญด̀านการวิเคราะห< และ

แก̀ปëญหาการทำงานของเคร่ืองจักรอัตโนมัติ และ
อุตสาหกรรมยานยนต<สมัยใหม_ รวมถึงสามารถ
บูรณาการความรู̀ด̀านพรีซิช่ันเพ่ือสร̀างนวัตกรรม 

รายวิชาชีพจะเปdนแบบโมดูล ท่ีนักศึกษาจะสามารถมี
ความรู̀และทักษะในวิชาชีพพรีซิช่ัน สามารถบูรณาการ
ความรู̀ทางทฤษฎีเพ่ือการปฏิบัติได̀อย_างมีประสิทธิภาพ  

(2) บัณฑิตมีทักษะในด̀านการอ_านแบบและเขียน
แบบวิศวกรรมตามมาตรฐานสากลได̀ อีกท้ังมี
ความสามารถการใช̀โปรแกรมคอมพิวเตอร<ช_วย
ในการเขียนแบบและออกแบบได̀เปdนอย_างดี 

จัดกิจกรรมส_งเสริม เช_น การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ และ
ส_งเสริมให̀นักศึกษาเข̀าแข_งขันทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนการสอบเพ่ือขอรับใบประกาศ
มาตรฐานจากสถาบันต_าง ๆ  

(3) บัณฑิตมีทักษะฝsมือช_างต_าง ๆ สามารถใช̀
เคร่ืองมือการผลิตท่ีทันสมัย มีความแม_นยำ และ
ใช̀อุปกรณ<ควบคุมท่ีใช̀ในภาคอุตสาหกรรมได̀ เช_น 
ไมโครคอนโทลเลอร< PLC เปdนต̀น หรือใช̀
คอมพิวเตอร<ควบคุม ในการควบคุมเคร่ืองจักร
อัตโนมัติและอุตสาหกรรมยานยนต<สมัยใหม_ ได̀
เปdนอย_างดี 

การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO การนำนักศึกษาไป
ศึกษาดูงานในโรงงานอุคสาหกรรม และร_วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือศึกษากรณีศึกษาจากสถานการณ<
จริง  

(4) บัณฑิตสามารถออกแบบและสร̀างเคร่ืองจักร
อัตโนมัติท่ีมีความแม_นยำในกระบวนการผลิตข้ัน
พ้ืนฐานได̀ 

การหาหัวข̀อโครงงานท่ีได̀จากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือฝöก
ทักษะการคิด วิเคราะห< การประยุกต<ทฤษฎี เพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพได̀ 

(5) บัณฑิตมีความสามารถในการติดต_อส่ือสาร โดยใช̀
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและศัพท<เทคนิค รวมถึงมี
ความสามารถในการใช̀เทคโนโลยีสารสนเทศได̀
เปdนอย_างดี 

กำหนดให̀นักศึกษาต̀องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐาน
ก_อนจบการศึกษา การมอบหมายงานหรือกิจกรรมท่ีต̀อง
มีการนำเสนอในลักษณะปากเปล_าประกอบส่ือในช้ัน
เรียนและใช̀ภาษาอังกฤษนำเสนอ 

(6) บัณฑิตมีความสามารถทำงานร_วมกับผู̀อ่ืน มี
ทักษะการบริหารจัดการและทำงานเปdนหมู_คณะ 
รู̀จักรับผิดชอบในหน̀าท่ี และรับผิดชอบต_อสังคม 

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมท่ีต̀องทำร_วมกันเปdนหมู_
คณะ ส_งเสริมและสอดแทรกให̀นักศึกษามีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปëญญาและข̀อมูลส_วนบุคคล 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูLในแตUละดLาน 
 หมวดศึกษาท่ัวไป 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
 2.1.1 ผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย_างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย< และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินชีวิต 

(2) ตระหนักรู̀ และปฏิบัติตนท่ีเปdนมิตรต_อส่ิงแวดล̀อม 
(3) เข̀าใจความเปdนพลเมืองภายใต̀ประชมคมท่ีตนอาศัยอยู_ 

 2.1.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ให̀นักศึกษาทำงาน ค̀นคว̀า ศึกษาปëญหาของตนเอง ปëญหาทางสังคมและดูความมีวินัยใน
การทำงานการส_งงานตรงเวลา การไม_ลอกงาน การนำฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
นำเสนอวิธีการแก̀ไขปëญหา 

(2) นักศึกษานำเสนอปëญหาส่ิงแวดล̀อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดูเจตคติจากเน้ือหา
ท่ีนำเสนอ ท่ีแสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนท่ีเปdนมิตรกับส่ิงแวดล̀อม 

(3) ผู̀สอนและผู̀เรียนร_วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเปdนพลเมืองโดยใช̀ตัวอย_างจากส่ือดิจิทัล 

 2.1.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ใช̀แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะคำถามแบบจำกัดคำตอบ (Restricted Response)  
(2) ใช̀แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question)   
(3) สังเกตพฤติกรรมการเข̀าห̀องเรียน การตรงต_อเวลา ความใส_ใจอย_างต_อเน่ือง 
(4) การสร̀างคำถามโดยผู̀สอนและผู̀เรียนระหว_างทำการเรียนการสอน 
(5) การเขียนสะท̀อนการเรียนรู̀ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ_มและ

รายบุคคล 
 

 2.2    ดLานความรูL (Knowledge) 

  2.2.1 ผลการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) รู̀จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต_างทางวัฒนธรรม  
(2) ตามทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกและสามารถดำรงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได̀

อย_างเหมาะสม  
(3) มีฐานคิดของการสร̀างทุนมนุษย< การสร̀างความรู̀ นวัตกรรมและความเปdนผู̀ประกอบการ

ท่ีสอดคล̀องกับยุทธศาสตร<ชาติ และประเทศไทย 4.0  
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  2.2.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) ใช̀การเรียนการสอนโดยเน̀นผู̀เรียนเปdนศูนย<กลาง 
(2) ให̀มีโครงการวิจัย (ด̀านความเข̀าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม) 
(3) จัดกิจกรรมต้ังคำถาม ตอบปëญหา โดยให̀นักศึกษาอ_านเตรียมก_อนเข̀าห̀องเรียนเพ่ือนำข̀อมูล

มาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู̀สอน (นโยบายการ
พัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร̀างความรู̀นวัตกรรมและความเปdน
ผู̀ประกอบการ)และให̀เห็นความรู̀และความคิดท่ีแตกต_างกัน (รู̀จักตนเองและสังคม) 

(4) เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด̀านท่ีเก่ียวข̀องมาแบ_งปëนประสบการณ<ตรงให̀กับ 
นักศึกษา 

(5) เปรียบเทียบและวิเคราะห<สถานการณ<ของปëญหาด̀านสังคมและวัฒนธรรม 
  2.2.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานความรูL 

(1) การใช̀ข̀อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู̀ ความเข̀าใจในเน้ือหาท่ีสอน 
(2) การวัดผลแบบไม_จำกัดคำตอบ (Extended Response Question) 

   
 2.3 ดLานทักษะทางปlญญา (Cognitive Skills) 
  2.3.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา  

(1) มีทักษะในการเรียนรู̀ด̀วยตนเองอย_างต_อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิต
อย_างมีคุณภาพ  

(2) มีทักษะในการคิดแบบองค<รวมในเชิงเหตุผลและสร̀างสรรค< 
(3) วิเคราะห<และตัดสินใจด̀วยหลักทางวิทยาศาสตร<  

  2.3.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา 
(1) การวิเคราะห<ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ<จริง หรือใช̀กรณีศึกษา 
(2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน̀นการอภิปรายกลุ_ม เก่ียวกับสาเหตุของปëญหาและการแก̀ไขปëญหา 
(3) แบบฝöกหัดในและนอกช้ันเรียน ตอบปëญหา อภิปราย 

  2.3.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช̀ข̀อสอบหรือแบบฝöกหัดท่ีให̀นักศึกษาคิดวิเคราะห<ปëญหา 
(3) ประเมินจากการท่ีนักศึกษาจะต̀องต้ังคำถามและให̀คำตอบได̀ด̀วยตนเอง 
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 2.4 ดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (Interpersonal Skills and Responsibility) 
  2.4.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให̀มีคุณค_าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2) ดำรงชีวิตได̀อย_างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3) มีประสบการณ<ในการทำงานร_วมกับชุมชนและกลุ_มวิชาชีพ เพ่ือให̀เข̀าใจและเข̀าถึงสภาพ 

ความเปdนจริงของชุมชนและกลุ_มวิชาชีพท่ีตนสนใจ  
(4) เปdนสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ<ท่ีดี เช่ือม่ันในตนเอง เปdนผู̀นำ ผู̀ตาม และ

ทำงานเปdนทีมได̀ดี 
  2.4.2  กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน̀นการส่ือสารความคิดระหว_างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด̀วยการอภิปรายกลุ_ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด̀วยการให̀ทำรายงานกลุ_ม และนำเสนอในช้ันเรียน  

  2.4.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให̀ความร_วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร_วมกลุ_มทำงานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร_วมช้ัน

เรียน 
 

 2.5 ดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
  2.5.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช̀เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค̀นคว̀า รวบรวม วิเคราะห< สังเคราะห< และประเมิน

สารสนเทศเพ่ือใช̀ในการศึกษาค̀นคว̀าและการดำเนินชีวิต 
(2) มีทักษะในการใช̀ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การศึกษาค̀นคว̀า และการทำงาน 

  2.5.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
   และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส_งเสริมให̀มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาได̀มีกิจกรรมส่ือสารและใช̀ภาษาอย_าง
ถูกต̀อง ไม_ว_าจะเปdนภาษาไทยหรือภาษาต_างประเทศ 
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(2) ให̀นักศึกษานำเสนอข̀อมูลโดยใช̀รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และกระตุ̀นให̀นักศึกษา
เห็นถึงความสำคัญและประโยชน<จากการใช̀เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค̀น
ข̀อมูล 

(3) มอบหมายงานท่ีมีส_วนเก่ียวข̀องกับการใช̀กระบวนการคิดวิเคราะห<เชิงคณิตศาสตร< และ
ตรรกศาสตร<อย_างถูกต̀องตามระเบียบวิธี 

  2.5.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 
   การใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใช̀ภาษาส่ือสาร ท้ังจากการเรียนในห̀องเรียนและจากการนำเสนองาน 
(2) ประเมินจากความถูกต̀องในการใช̀เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค̀นข̀อมูล  
(3) รวมท้ังวิธีการท่ีถูกต̀องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 
(4) ประเมินจากการทำข̀อสอบและงานเขียนท่ีมีส_วนเก่ียวข̀องกับการใช̀กระบวนการคิด

วิเคราะห<เชิงคณิตศาสตร<และตรรกศาสตร< 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
  3.1.1 ผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย_างมีวินัย มีความซ่ือสัตย< 
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู̀จักแบ_งเวลาและทำงานเต็มกำลังความสามารถ 
(3) มีความรับผิดชอบต_อตนเอง วิชาชีพและสังคม  

  3.1.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กำหนดให̀นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน เช_น การทำงาน การส_งงานตรงเวลา การไม_

ลอกงาน เปdนต̀น ท้ังในขณะเรียนและในการเรียนรู̀ด̀วยตนเอง 
(2) มอบหมายให̀ทำงานกลุ_ม เพ่ือดูการให̀ความรวมมือกันเปdนกลุ_ม ความทุ_มเทในการทำงาน

และการแบ_งเวลาในการทำงาน 
(3) ผู̀สอนและผู̀เรียนร_วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น สรุปผลการทำงาน 

  3.1.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข̀าห̀องเรียน การตรงต_อเวลา ความใส_ใจอย_างต_อเน่ือง 
(2) การสร̀างคำถามโดยผู̀สอนและผู̀เรียนระหว_างทำการเรียนการสอน 
(3) การเขียนสะท̀อนการเรียนรู̀ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ_มและ

รายบุคคล 
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 3.2 ดLานความรูL (Knowledge) 
 3.2.1 ผลการเรียนรูLดLานความรูL 

(1) มีความรู̀และความเข̀าใจทางคณิตศาสตร<พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร<พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ
เศรษฐศาสตร< 

(2) สามารถประยุกต<ใช̀ความรู̀ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได̀อย_างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และการศึกษาต_อในระดับสูง 

(3) ตามทันการเปล่ียนแปลงทางองค<ความรู̀และเทคโนโลยีใหม_ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยและ
สังคมโลก 

(4) มีความรู̀ในการสร̀างนวัตกรรมและความเปdนผู̀ประกอบการท่ีสอดคล̀องกับยุทธศาสตร<
ชาติและประเทศไทย 4.0 

  3.2.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) ใช̀การสอนในรูปแบบโมดูล โดยเน̀นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต<ใช̀ทางปฏิบัติและฝöก

ทักษะในช้ัน 
(2) จัดการเรียนการสอนแบบปëญหาเปdนฐาน (PBL) เพ่ือฝöกทักษะการคิด วิเคราะห< การประยุกต<

ทฤษฎี เพ่ือการประกอบวิชาชีพได̀ 
(3) ใช̀การศึกษาจากตัวอย_างกรณีศึกษา 
(4) จัดกิจกรรมต้ังคำถาม ตอบปëญหา โดยให̀นักศึกษาอ_านเตรียมก_อนเข̀าห̀องเรียนเพ่ือนำข̀อมูล

มาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแบ_งปëนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู̀สอน (นโยบายการพัฒนา
และผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร̀างความรู̀นวัตกรรมและความเปdนผู̀ประกอบการ) 
และให̀เห็นความรู̀และความคิดท่ีแตกต_างกัน (รู̀จักตนเองและสังคม) 

(5) เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด̀านท่ีเก่ียวข̀องมาแบ_งปëนประสบการณ<ตรงให̀กับ
นักศึกษา 

  3.2.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค̀นคว̀า 
(2) การใช̀ข̀อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู̀ ความเข̀าใจในเน้ือหาท่ีสอน 
(3) การวัดผลแบบไม_จำกัดคำตอบ (Extended Response Question) 
(4) ประเมินจากสัมมนา รายงาน กิจกรรมการเรียนรู̀ท่ีได̀รับมอบหมายท่ีนักศึกษาจัดทำ การ

นำเสนอผลงานค̀นคว̀าหน̀าช้ันเรียน และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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3.3 ดLานทักษะทางปlญญา (Cognitive Ski0lls) 
  3.3.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา  

(1) สามารถค̀นหาข̀อเท็จจริง ทาความเข̀าใจ วิเคราะห<และประเมินข̀อมูลจากหลักฐานและนำ 
ข̀อสรุปมาใช̀ได̀ 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะห<ความรู̀ปëญหาและเสนอแนวทางแก̀ไขและตัดสินใจด̀วยหลักทาง
วิทยาศาสตร<อย_างเปdนระบบและเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค̀นข̀อมูลและแสวงหาความรู̀เพ่ิมเติมได̀ด̀วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู̀ตลอดชีวิต 
  3.3.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา 

(1) ใช̀วิธีการเรียนการสอนแบบใช̀ปëญหาเปdนฐาน (PBL) เพ่ือให̀นักศึกษาฝöกคิดเชิงวิพากษ<
กระตุ̀นให̀เกิดความคิด วิเคราะห< วิจารณ<จากกรณีศึกษา 

(2) การนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และร_วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ศึกษากรณีศึกษาจากสถานการณ<จริง 

(3) กิจกรรมอภิปรายโดยเน̀นการอภิปรายกลุ_ม เก่ียวกับสาเหตุของปëญหาและการแก̀ไขปëญหา 
(4) แบบฝöกหัดในและนอกช้ันเรียน ตอบปëญหา อภิปราย 

  3.3.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช̀ข̀อสอบหรือแบบฝöกหัดท่ีให̀นักศึกษาคิดวิเคราะห<ปëญหา 
(3) ประเมินจาการท่ีนักศึกษาจะต̀องต้ังคำถามและให̀คำตอบได̀ด̀วยตนเอง 
(4) ประเมินจากการวิเคราะห<กรณีศึกษา 

 
3.4 ดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (Interpersonal Skills and Responsibility) 

 3.4.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) บัณฑิตมีความสามารถทำงานร_วมกับผู̀อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเปdนหมู_

คณะ รู̀จักรับผิดชอบในหน̀าท่ี และรับผิดชอบต_อสังคม 
(2) รู̀จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวในการทำงานและอยู_ร_วมกับผู̀อ่ืน 

 3.4.2  กลยุทธaการสอนท่ีใชLในการพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน̀นการส่ือสารความคิดระหว_างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด̀วยการอภิปรายกลุ_ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด̀วยการให̀ทำรายงานกลุ_ม และนำเสนอในช้ันเรียน 
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 3.4.3  กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให̀ความร_วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร_วมกลุ_มทำงานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร_วมช้ัน

เรียน 
 

3.5 ทักษะในการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
  3.5.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร เลือกใช̀รูปแบบการส่ือสารท่ีถูกต̀อง 

เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาต_างประเทศ 
(2) ใช̀เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค̀นคว̀า รวบรวม วิเคราะห< สังเคราะห< และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช̀

ในการศึกษาค̀นคว̀า 
(3) มีทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข ข̀อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร<ท่ีจำเปdนต_อการทำงาน 

3.5.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
   และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส_งเสริมให̀มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาได̀มีกิจกรรมส่ือสารและใช̀ภาษาอย_าง
ถูกต̀อง ไม_ว_าจะเปdนภาษาไทยหรือภาษาต_างประเทศ 

(2) ให̀นักศึกษานำเสนอข̀อมูลโดยใช̀รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และกระตุ̀นให̀นักศึกษา
เห็นถึงความสำคัญและประโยชน<จากการใช̀เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค̀น
ข̀อมูล 

(3) มอบหมายงานท่ีมีส_วนเก่ียวข̀องกับการใช̀กระบวนการคิดวิเคราะห<เชิงคณิตศาสตร< และ
ตรรกศาสตร<อย_างถูกต̀องตามระเบียบวิธี 

 3.5.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 
 การใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใช̀ภาษาส่ือสาร ท้ังจากการเรียนในห̀องเรียนและจากการนำเสนองาน 
(2) กำหนดให̀นักศึกษาต̀องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย_างใดอย_างหน่ึง ก_อนจบการศึกษา 
(3) ประเมินจากความถูกต̀องในการใช̀เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค̀นข̀อมูล

รวมท้ังวิธีการท่ีถูกต̀องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 
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(4) ประเมินจากการทำข̀อสอบและงานเขียนท่ีมีส_วนเก่ียวข̀องกับการใช̀กระบวนการคิด
วิเคราะห<เชิงคณิตศาสตร<และตรรกศาสตร< 

 
3.6 ทักษะพิสัย 

 3.6.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะพิสัย 
(1) มีความสามารถในการใช̀อุปกรณ< เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร<และทางวิศวกรรมศาสตร< 

และการประยุกต<ใช̀ได̀อย_างถูกต̀องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช̀อุปกรณ< เคร่ืองมือ สาหรับการแก̀ปëญหาเฉพาะทาง

เพ่ือให̀เกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีดำเนินงาน 
(3) สามารถออกแบบและสร̀างช้ินงานทางวิศวกรรมด̀วยกระบวนการผลิตข้ันพ้ืนฐานหรือข้ันสูง

ได̀ 
 3.6.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLในการพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะพิสัย 

(1) จัดการสอนให̀นักศึกษาประยุกต<ใช̀อุปกรณ< เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร<ได̀อย_าง
ถูกต̀องและปลอดภัย 

(2) การจัดการเรียนการสอนแบบเน̀นการนำความรู̀สู_การปฏิบัติ และนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและร_วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหาหัวข̀อโครงงานจาก
อุตสาหกรรม 

(3) ทดสอบฝöกการแก̀ปëญหาเฉพาะทางเพ่ือให̀เกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีดำเนินการ และสามารถนำ
ความรู̀ทางทฤษฎีไปสู_ภาคปฏิบัติได̀อย_างมีประสิทธิภาพ 

 3.6.3  กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะพิสัย 
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช̀อุปกรณ< เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร< และการ

ประยุกต<ใช̀ได̀อย_างถูกต̀องและปลอดภัย 
(2) ประเมินจากการแก̀ปëญหาเฉพาะทางเพ่ือให̀เกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีดำเนินการ และ

ประเมินงานท่ีได̀จากภาคปฏิบัติว_ามีประสิทธิภาพอย_างไร 
 
หมวดวิชาโทความเปdนผูLประกอบการ  
4.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

4.1.1 ผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต_อสังคมและผู̀มีส_วนได̀ส_วนเสีย 
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4.1.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว_างการเรียนการสอนการทำงานเปdนกลุ_มและขณะท่ีให̀

นักศึกษาทำงานท่ีมอบหมายในช้ันเรียน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา โดยเน̀นความรับผิดชอบ
ต_องานและสังคม ความมีวินัย จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย<ต_อหน̀าท่ี ความถ_อมตน และความ
มีน้ำใจต_อเพ่ือนร_วมงาน 

(2) สอดแทรกจรรยาบรรณ โดยการบรรยายและยกกรณีศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมท่ีเก่ียวข̀องกับ
แนวคิดและทฤษฎีทางด̀านธุรกิจและความเปdนผู̀ประกอบการ  

(3) ให̀นักศึกษาเรียนรู̀จากการปฏิบัติจริง โดยการให̀วิเคราะห<กรณีศึกษา และการจัดทำ
โครงงานท่ีต̀องประยุกต<ความรู̀ในวิชาชีพกับสถานการณ<จริง 

4.1.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมต_าง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนระหว_างการสอน 
(2) ประเมินจากความรู̀และความเข̀าใจเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพัฒนาจากการทำ

โครงงาน รายงานเด่ียวและกลุ_ม และการศึกษาค̀นคว̀าอิสระ 
(3) ประเมินทัศนคติหรือมุมมองของนักศึกษาท่ีสะท̀อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักศึกษา 

 
4.2   ดLานความรูL (Knowledge) 

4.2.1 ผลการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) ประยุกต<ใช̀ความคิดสร̀างสรรค<และการวิเคราะห<ในการออกแบบนวัตกรรม  

4.2.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) บรรยายตามหัวข̀อท่ีกำหนด  โดยเน̀นแนวคิดและทฤษฎีเปdนพ้ืนฐาน 
(2) อภิปรายแลกเปล่ียน ต้ังคำถามเพ่ือให̀นักศึกษาวิเคราะห<กรณีศึกษา และเสนอความคิดเห็น

ระหว_างอาจารย<และนักศึกษา และระหว_างนักศึกษา ท่ีแสดงให̀เห็นถึงปëญหาและแนว
ทางการแก̀ไขปëญหา 

(3) มอบหมายให̀นักศึกษาทำรายงานและโครงงานเด่ียวและกลุ_ม และนำเสนอผลการทำรายงาน 
และโครงงาน 

(4) เชิญบุคคลท่ีมีผลสำเร็จในงานท่ีเก่ียวข̀องมาเล_าประสบการณ<ความสำเร็จจากความ
รับผิดชอบและทักษะต_าง ๆ 

4.2.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานความรูL 
(1) การทดสอบย_อย ทดสอบกลางภาคและปลายภาคด̀วยข̀อสอบเชิงวิเคราะห<เพ่ือวัดความรู̀

ความเข̀าใจในแนวคิดและทฤษฎี 
(2) ประเมินจากโครงงานและการวิเคราะห<กรณีศึกษาท่ีมอบหมายให̀นักศึกษา 
(3) สังเกต และประเมินการมีส_วนร_วมในช้ันเรียน 
(4) ประเมินการจัดทำ และนำเสนอรายงาน โครงงาน และการศึกษาอิสระ  
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4.3 ดLานทักษะทางปlญญา (Cognitive Skills) 
4.3.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา  

(1) วิเคราะห<บริบท/สถานการณ</ปëญหาท่ีสร̀างโอกาสและความเส่ียงต_อธุรกิจ 
(2) ออกแบบแบบจำลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ 

4.3.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา 
(1) บรรยายและอภิปรายระหว_างอาจารย<กับนักศึกษา ระหว_างกลุ_มนักศึกษา พร̀อมท้ังยก

ประเด็นปëญหาสำคัญหรือกรณีศึกษา 
(2) มอบหมายให̀นักศึกษาวิเคราะห<กรณีศึกษา ท้ังในประเทศและต_างประเทศเพ่ือแก̀ปëญหา 

และนำเสนอผลการแก̀ปëญหาในรูปของการอภิปรายกลุ_ม 
(3) มอบหมายให̀นักศึกษาจัดทำและนำเสนอรายงาน และโครงงาน 

4.3.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะทางปlญญา 
(1) ประเมินจากการคิดวิเคราะห<และการเสนอแนะของนักศึกษาในระหว_างการอภิปรายประเด็น

ปëญหาหรือกรณีศึกษา 
(2) การทดสอบย_อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน̀นข̀อสอบท่ีมีการวิเคราะห< วิจารณ< และ

การประยุกต<ความรู̀ท่ีศึกษาแบบองค<รวม 
(3) ประเมินจากการจัดทำและการนำเสนอผลการศึกษาค̀นคว̀า รายงาน  และโครงงาน   

 
4.4 ดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.4.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ปฏิบัติงานร_วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

4.4.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) พูดคุยในช้ันเรียน และในระหว_างการอภิปรายกลุ_ม ให̀นักศึกษาทราบถึงความจำเปdนของทักษะ

ต_าง ๆ สอดแทรกเร่ืองความสัมพันธ<ระหว_างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต̀องพัฒนา 
(2) ช้ีแจงให̀นักศึกษาทราบถึงกิจกรรมและงานท้ังหมดท่ีจะต̀องปฏิบัติในรายวิชา เพ่ือกระตุ̀น

นักศึกษาให̀ตระหนักเร่ืองการจัดสรรเวลา และมีความรับผิดชอบต_อการทำงานให̀เสร็จตาม
กำหนดเวลา 

(3) ให̀นักศึกษาทำโครงงานร_วมกันเปdนกลุ_มท่ีมีความหลากหลาย โดยเน̀นการประยุกต<ความรู̀ท่ี
เรียนในรายวิชากับปëญหาท่ีกำหนด 

(4) แทรกประสบการณ<ของอาจารย<ในระหว_างสอน ยกกรณีศึกษาหรือสถานการณ<ปëจจุบันท่ี
เก่ียวข̀องกับความสัมพันธ<ระหว_างบุคคล  และความรับผิดชอบมาอภิปรายร_วมกันระหว_าง
อาจารย<และนักศึกษา และระหว_างนักศึกษา 
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4.4.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนร_วมช้ัน ด̀วยแบบประเมินท่ีกำหนด 
(2) ประเมินจากรายงานและงานการศึกษาค̀นคว̀าท่ีนำเสนอ รวมถึงพฤติกรรมการทำงานเปdน

ทีมด̀วยแบบประเมินท่ีกำหนด โดยคำนึงถึงกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดตามแผน 
(3) ประเมินพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน ท้ังการฟëงบรรยาย การมีส_วนร_วมในการอภิปราย

หรือนำเสนอรายงานของนักศึกษา 
(4) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษานอกช้ันเรียน เช_น ระหว_างการให̀คำปรึกษาแก_นักศึกษาเปdน

รายบุคคลหรือกลุ_ม เปdนต̀น 
 
4.5 ดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
4.5.1 ผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วิเคราะห<และเลือกตลาดของธุรกิจท่ีสามารถเข̀าถึงได̀ 
(2) ส่ือสาร/นำเสนอแนวคิดธุรกิจ 

4.5.2 กลยุทธaการสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) เน̀นการสอนท่ีใช̀ปëญหานำ ทฤษฎีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปëญหาเพ่ือนำไปสู_การ

ค̀นพบ ข̀อสรุปหรือทฤษฎีใหม_ 
(2) มอบหมายงานให̀ศึกษาค̀นคว̀าด̀วยตนเองหรือเปdนกลุ_ม โดยค̀นคว̀าจากเว็บไซต< ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส< และส่ือการสอน E-Learning เปdนต̀น แล̀วจัดทำรายงาน โดยเน̀นการนำ
ตัวเลข หรือสถิติอ̀างอิงจากแหล_ง ข̀อมูลท่ีน_าเช่ือถือ และนำเสนอโดยใช̀รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(3) สร̀างปฏิสัมพันธ<ระหว_างอาจารย<และนักศึกษา และระหว_างนักศึกษาโดยใช̀การเรียนรู̀
อิเล็กทรอนิกส< 

(4) ต้ังคำถามจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ<จริงด̀านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังใน
และต_างประเทศ  เพ่ือให̀นักศึกษาฝöกคิดหาวิธีการแก̀ปëญหา และแสดงความคิดเห็นในเชิง
วิชาการร_วมกันอย_างสร̀างสรรค< 

4.5.3 กลยุทธaการประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชL 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากรายงานบุคคลท่ีศึกษาค̀นคว̀าในเร่ืองท่ีได̀รับมอบหมายหรือคัดสรรด̀วยตนเอง  
(2) ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอด̀วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และ

การมีส_วนร_วมในการนำเสนอ 
(3) ประเมินจากการมีส_วนร_วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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3.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูLจากหลักสูตรสูUรายวิชา  

 (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรูLในตารางมีความหมายดังน้ี 
หมวดศึกษาท่ัวไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) ปฏิบัติตนอย_างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย< และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
(2) ตระหนักรู̀ และปฏิบัติตนท่ีเปdนมิตรต_อส่ิงแวดล̀อม 

      (3) เข̀าใจความเปdนพลเมืองภายใต̀ประชาคมท่ีตนอาศัยอยู_ 

2. ความรูL (Knowledge) 

(1)  รู̀จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต_างทางวัฒนธรรม  
(2)  ตามทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกและสามารถดำรงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได̀อย_างเหมาะสม  
(3)  มีฐานคิดของการสร̀างทุนมนุษย< การสร̀างความรู̀ นวัตกรรมและความเปdนผู̀ประกอบการท่ีสอดคล̀องกับ

ยุทธศาสตร<ชาติและประเทศไทย 4.0 

3. ทักษะทางปlญญา (Cognitive Skills) 
(1)  มีทักษะในการเรียนรู̀ด̀วยตนเองอย_างต_อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอย_างมีคุณภาพ  
(2)  มีทักษะในการคิดแบบองค<รวมในเชิงเหตุผลและสร̀างสรรค< 
(3)  วิเคราะห<และตัดสินใจด̀วยหลักทางวิทยาศาสตร< 

4. ทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
(1)  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให̀มีคุณค_าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2)  ดำรงชีวิตได̀อย_างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3)  มีประสบการณ<ในการทำงานร_วมกับชุมชนและกลุ_มวิชาชีพ เพ่ือให̀เข̀าใจและเข̀าถึงสภาพความเปdนจริง

ของชุมชนและกลุ_มวิชาชีพท่ีตนสนใจ  
(4)  เปdนสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ<ท่ีดี เช่ือม่ันในตนเอง เปdนผู̀นำ ผู̀ตาม และทำงานเปdนทีม

ได̀ดี 

5. ทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
(1)  สามารถใช̀เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค̀นคืน รวบรวม วิเคราะห< สังเคราะห< และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช̀ใน

การศึกษาค̀นคว̀าและการดำเนินชีวิต 
(2)  ทักษะในการใช̀ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การศึกษาค̀นคว̀า และการทำงาน 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
(1) ปฏิบัติตนอย_างมีวินัย มีความซ่ือสัตย<  
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู̀จักแบ_งเวลาและทำงานเต็มกำลังความสามารถ 
(3) มีรับผิดชอบต_อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

2. ดLานความรูL (Knowledge) 
(1) มีความรู̀และความเข̀าใจทางคณิตศาสตร<พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร<พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร<  
(2) สามารถประยุกต<ใช̀ความรู̀ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได̀อย_างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต_อ

ในระดับสูง 
(3) ตามทันการเปล่ียนแปลงทางองค<ความรู̀และเทคโนโลยีใหม_ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก  
(4)  มีความรู̀ในการสร̀างนวัตกรรมและความเปdนผู̀ประกอบการท่ีสอดคล̀องกับยุทธศาสตร<ชาติ และประเทศ 
     ไทย 4.0 

3. ดLานทักษะทางปlญญา (Cognitive Skills) 
(1) สามารถค̀นหาข̀อเท็จจริง ทำความเข̀าใจ วิเคราะห<และประเมินข̀อมูลจากหลักฐานและนำข̀อสรุปมาใช̀ได̀ 
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห<ความรู̀ปëญหาและเสนอแนวทางแก̀ไขและตัดสินใจด̀วยหลักทางวิทยาศาสตร<อย_าง

เปdนระบบและเหมาะสม 
(3) สามารถสืบค̀นข̀อมูลและแสวงหาความรู̀เพ่ิมเติมได̀ด̀วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู̀ตลอดชีวิต 

 

4. ดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) บัณฑิตมีความสามารถทำงานร_วมกับผู̀อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเปdนหมู_คณะ รู̀จัก

รับผิดชอบในหน̀าท่ี และรับผิดชอบต_อสังคม 
(2) รู̀จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวในการทำงานและอยู_ร_วมกับผู̀อ่ืน 

5. ดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร เลือกใช̀รูปแบบการส่ือสารท่ีถูกต̀อง เหมาะสมท้ัง

ภาษาไทยและภาษาต_างประเทศ 
(2) ใช̀เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค̀นคืน รวบรวม วิเคราะห< สังเคราะห< และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช̀ในการศึกษาค̀นคว̀า 
(3) มีทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข ข̀อมูลทางสถิติและตรรกศาสตตร<ท่ีจำเปdนต_อการทำงาน 

6. ทักษะพิสัย 
(1) มีความสามารถในการใช̀อุปกรณ< เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร<และทางวิศวกรรมศาสตร< และการ

ประยุกต<ใช̀ได̀อย_างถูกต̀องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช̀อุปกรณ< เคร่ืองมือ สำหรับการแก̀ปëญหาเฉพาะทางเพ่ือให̀เกิดผล

สัมฤทธ์ิในงานท่ีดำเนินงาน 
(3) สามารถออกแบบและสร̀างช้ินงานทางวิศวกรรมด̀วยกระบวนการผลิตข้ันพ้ืนฐานหรือข้ันสูงได̀  
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หมวดวิชาโทความเปdนผูLประกอบการ  
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต_อสังคมและผู̀มีส_วนได̀ส_วนเสีย 
 

2. ดLานความรูL (Knowledge) 
(1) ประยุกต<ใช̀ความคิดสร̀างสรรค<และการวิเคราะห<ในการออกแบบนวัตกรรม 

 

3. ดLานทักษะทางปlญญา (Cognitive Skills) 
(1) วิเคราะห<บริบท/สถานการณ</ปëญหาท่ีสร̀างโอกาสและความเส่ียงต_อธุรกิจ 
(2) ออกแบบแบบจำลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ 

 

4. ดLานทักษะความสัมพันธaระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ปฏิบัติงานร_วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

 

5. ดLานทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร เลือกใช̀รูปแบบการส่ือสารท่ีถูกต̀อง  
(2) ส่ือสาร/นำเสนอแนวคิดธุรกิจ 
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3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต=อผลการเรียนรูAจากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

� ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรูAกระจายสู=รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรูA 

 
3.  ทักษะทางปYญญา 4. ทักษะความสัมพันธ] ระหว=างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห] 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชAเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) 

1. กลุ=มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
202108 การรู:ดิจิทัล ¡   ¡ ¡  � � ¡  ¡  ¡ �  
202109 การใช:โปรแกรมประยุกตFเพ่ือการเรียนรู:   ¡   ¡ ¡  � � ¡  ¡  ¡ �  
202201 ทักษะชีวิต   � � �  ¡   �   ¡  ¡ 
202202 ความเปNนพลเมืองและพลเมืองโลก ¡ �  � ¡  ¡  �    �  ¡ 
202203 มนุษยFกับสังคมและส่ิงแวดล:อม � ¡ ¡ ¡ � � ¡ �     ¡  ¡ 
202207 มนุษยFกับเศรษฐกิจและการพัฒนา �   ¡ ¡  � � ¡    �   
2. กลุ=มวิชาภาษา  
213101 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 �   �   ¡ �   ¡  � ¡ � 

213102 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 �   �   ¡ �   ¡  � ¡ � 

213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคFทางวิชาการ �   �   ¡ �   ¡  � ¡ � 

551241 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 �   �   ¡ �   ¡  � ¡ � 

551242 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 �   �   ¡ �   ¡  � ¡ � 

3. กลุ=มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  
202111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    �   � ¡  ¡ �  ¡  � 
202175 ศิลปวิจักษF    �   ¡ ¡  ¡ �  � ¡  
202181 สุขภาพองคFรวม �   � �  � ¡   �  � ¡  
202222 พันธกิจสัมพันธFชุมชนกับกลุ\มอาชีพ ¡ ¡ � �  � � ¡ ¡ � ¡ � �  ¡ 
202241 กฎหมายในชีวิตประจำวัน �  ¡ � ¡  � ¡  � �  ¡  ¡ 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม ¡  � � �  � ¡  �     ¡ 
202331 อาเซียนศึกษา   � � �  � ¡  ¡ �  ¡  ¡ 
202373 การคิดเชิงออกแบบ ¡ �   ¡ � ¡ �  ¡ �  �  ¡ 
สรุปแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ � � � � � � � � � � � � � � � 
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ผลการเรียนรู+หมวดวิชาเฉพาะ 

(ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรD มคอ. 1) 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีความตระหนักในคุณค9าของระบบคุณธรรม และจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย 

(2) มีวินัย ตรงต9อเวลา และมีความรับผิดชอบต9อตนเองและสังคม 

(3) มีความเคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขPอบังคับต9าง ๆ ขององคRกรและสังคม 

(4) มีภาวะความเปTนผูPนำและผูPตาม สามารถทำงานเปTนหมู9คณะไดP 

(5) มีความเคารพในสิทธิและรับฟYงความคิดเห็นของผูPอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค9าศักด์ิศรีของ

ความเปTนมนุษยR 

(6) มีจิตสำนึกสาธารณะ เปTนพลเมืองท่ีดี มีความห9วงใยและรักชาติ 

2. ความรู+ 

(1)  มีความรูPและความเขPาใจทางคณิตศาสตรRพ้ืนฐานวิทยาศาสตรRพ้ืนฐานวิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตรRเพ่ือการประยุกตRใชPกับงานทางดPานวิศวกรรมศาสตรRท่ีเก่ียวขPองและการสรPาง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรูPและความเขPาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดPานทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรูPในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูPในศาสตรRอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขPอง 

(4)  สามารถวิเคราะหRและแกPไขปYญหา ดPวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตRใชPเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมเช9นโปรแกรมคอมพิวเตอรRเปTนตPน 

(5)  สามารถใชPความรูPและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตRแกPไขปYญหาในงานจริงไดP 

3. ทักษะทางปQญญา  

(1)  มีความคิดอย9างมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2)  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหRและสรุปประเด็นปYญหาและความตPองการ 

(3)  สามารถคิดวิเคราะหRและแกPไขปYญหาดPานวิศวกรรมไดPอย9างมีระบบรวมถึงการใชPขPอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดPอย9างมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ9นในการปรับใชPองคRความรูPท่ีเก่ียวขPองอย9างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต9อยอดองคRความรูPจากเดิมไดPอย9างสรPางสรรคR 

(5)  สามารถสืบคPนขPอมูลและแสวงหาความรูPเพ่ิมเติมไดPดPวยตนเองเพ่ือการเรียนรูPตลอดชีวิตและ

ทันต9อการเปล่ียนแปลงทางองคRความรูPและเทคโนโลยีใหม9 ๆ 
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4. ทักษะความสัมพันธDระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถส่ือสารกับกลุ9มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต9างประเทศไดPอย9างมีประสิทธิภาพสามารถใชPความรูPในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต9อ

สังคมไดPในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2)  สามารถเปTนผูPริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกPไขสถานการณRเชิงสรPางสรรคRท้ังส9วนตัวและ

ส9วนรวมพรPอมท้ังแสดงจุดยืนอย9างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ9มรวมท้ังใหPความ

ช9วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกPไขปYญหาสถานการณRต9าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูPท้ังของตนเองและสอดคลPองกับทาง

วิชาชีพอย9างต9อเน่ือง 

(4)  รูPจักบทบาทหนPาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคลและงาน

กลุ9มสามารถปรับตัวและทำงานร9วมกับผูPอ่ืนท้ังในฐานะผูPนำและผูPตามไดPอย9างมีประสิทธิภาพ

สามารถวางตัวไดPอย9างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดPานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลPอม

ต9อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหDเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใชPคอมพิวเตอรR สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวขPองกับวิชาชีพไดPเปTนอย9างดี 

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหRขPอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรRหรือการแสดงสถิติประยุกตR ต9อ

การแกPปYญหาท่ีเก่ียวขPองไดPอย9างสรPางสรรคR 

(3)  สามารถประยุกตRใชPเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยไดPอย9างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(4)  มีทักษะในการส่ือสารขPอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชP

สัญลักษณR 

(5)  สามารถใชPเคร่ืองมือการคำนวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรม 

6. ทักษะพิสัย 

(1)  มีความสามารถในการใชPอุปกรณR เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตรR และการประยุกตRใชP

ไดPอย9างถูกตPองและปลอดภัย 

(2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชPอุปกรณR เคร่ืองมือ สำหรับการแกPปYญหาเฉพาะทาง

เพ่ือใหPเกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีดำเนินการ 

(3)  มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะหRเคร่ืองมืออุปกรณRทางวิศวกรรมท่ีมีความแม9นยำและมี

ความละเอียดสูง 
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต=อผลการเรียนรูAจากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะ 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรูAกระจายสู=รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรูA 

 

3. ทักษะทาง

ปXญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ[

ระหว=างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห[เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

กลุ=มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร[และคณิตศาสตร[                   
551151 คณิตศาสตร5พ้ืนฐาน ¡ �  � �   � � � ¡   ¡ �    
551152 เคมีสำหรับวิศวกร ¡ ¡  �    � � � ¡   ¡  �   
551153 คณิตศาสตร5วิศวกรรม 1 ¡ �  � �   � � � ¡   ¡ �    
551154 ฟDสิกส5-กลศาสตร5 ¡ ¡  � �   � �  ¡    � �   
551155 คณิตศาสตร5วิศวกรรม 2 ¡ �  � �   � � � ¡   ¡ �    
551156 ฟDสิกส5-ไฟฟHา ¡ ¡  � �   � �  ¡  ¡ ¡ � �   
551251 คณิตศาสตร5วิศวกรรม 3 ¡ �  � �   � � � ¡   ¡ �    

กลุ=มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร[                   
551161 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5เบ้ืองตOน ¡ � ¡ � � ¡ ¡ � � � ¡   ¡  � �  
551162 การเขียนแบบวิศวกรรม � � ¡ � � ¡ ¡ �   �   �  � ¡ � 
551261 กระบวนการผลิตและวัสดุในงานวิศวกรรม � � ¡ � �   � �  �  ¡ � ¡ � � ¡ 

551262 วิศวกรรมไฟฟHาและอิเล็กทรอนิกส5 ¡ � ¡ � �   � �  ¡  ¡ � ¡ � � ¡ 

558201 กลศาสตร5ของแข็ง ¡ � ¡ � �   � �  ¡  ¡ � ¡ � � ¡ 
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ผลการเรียนรูAกระจายสู=รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรูA 

 

3. ทักษะทาง

ปXญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ[

ระหว=างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห[เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
กลุ=มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร[                   
558202 คอมพิวเตอร5ช[วยในการออกแบบ   ¡    ¡ �  ¡ �   �  ¡   
558203 เทคโนโลยีโลหะและวัสดุสำหรับกระบวนการผลิต �    � �    � �   �     
558204 คอมพิวเตอร5ช[วยในการผลิต   ¡    ¡  �  �   �  ¡   
558301 การควบคุมกระบวนการดOวยสถิติ  ¡     � �      �   ¡  
558302 ระบบการวัดละเอียด  ¡ �   � ¡  � ¡ � ¡  �   � ¡ 
558303 ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา  �  ¡ � ¡ � ¡ � ¡ �  ¡ �  � � � 
558401 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมพรีซิช่ัน � � � ¡ � � � � � � � � � � ¡ � � � 

กลุ=มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร[                   

558304 การจัดการอุตสาหกรรม � �  � �   � ¡  �  ¡ �     
558402 หัวขOอศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมพรีซิช่ัน � � � ¡ � � � � � � � � � � ¡ � � � 
558403 ปcญหาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมพรีซิช่ัน � � � ¡ � � � � � � � � � � ¡ � � � 
558404 การมองเห็นของเคร่ืองจักร � � � ¡ � � ¡  � � �   �  � ¡ ¡ 
558405 อินเตอร5เน็ตของสรรพส่ิงสำหรับวิศวกรรมพรีซิช่ัน � � ¡ � � ¡ � ¡ � � ¡  � �  � � ¡ 
558406 การออกแบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ � �  ¡ � ¡ � ¡ � ¡ �  ¡ �  � � � 
558407 การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด � �  ¡ � ¡ � ¡ � ¡ �  ¡ �  � � � 
558408 โครงงานความร[วมมือระหว[างอุตสาหกรรม 

และมหาวิทยาลัยดOานวิศวกรรมพรีซิช่ัน � � � ¡ � � � � � � � � � � ¡ � � � 
558409 การศึกษาแบบบูรณาการร[วมกับการทำงาน � � � ¡ � � � � � � � � � � ¡ � � � 

กลุ=มวิชาสหกิจศึกษา                   
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ผลการเรียนรูAกระจายสู=รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรูA 

 

3. ทักษะทาง

ปXญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ[

ระหว=างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห[เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
558495 เตรียมสหกิจศึกษา � � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � � � � ¡    
558496 สหกิจศึกษา 1 � � � � ¡ ¡ ¡ � � � � � � � � � � ¡ 
558497 สหกิจศึกษา 2 � � � � ¡ ¡ ¡ � � � � � � � � � � ¡ 
558498 สหกิจศึกษา 3 � � � � ¡ ¡ ¡ � � � � � � � � � � ¡ 
558499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพรีซิช่ัน � � � � ¡ ¡ ¡ � � � � � � � � � � ¡ 

สรุปแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูAจากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดวิชาโทความเปgนผูAประกอบการ 

�  ความรับผิดชอบหลัก  ¡  ความรับผิดชอบรอง 
ผลการเรียนรูAกระจายสู=รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรูA 3.  ทักษะทางปXญญา 4. ทักษะความสัมพันธ[ 

ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห[ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชA

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) 

205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ[มเพาะประกอบการ � � � � � � � 
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ � � � � � � � 
205493 การบ[มเพาะประกอบการ � � � � � � � 
สรุปแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ � � � � � � � 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน (เกรด) 
ให+เป.นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวAาด+วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หมวด 5 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาข+อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษาและหมวด 7 การประเมินผล

การศึกษา ข+อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคำนวณแต+มระดับคะแนนเฉล่ีย 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ การทวนสอบในระดับหลักสูตร

มีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช+ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู+ของนักศึกษามีการประเมินการสอน

ของผู+สอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู+ของนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู+ของนักศึกษาหลังสำเร็จ การศึกษาเพ่ือนำมาใช+

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช+การประเมิน

จากตัวอยAางตAอไปน้ี 

1)  ภาวะการได+งานทำของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตAละรุAนท่ีสำเร็จการศึกษาในด+านของ

ระยะเวลาในการหางานทำความเห็นตAอความรู+ความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผู+ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข+าทำงาน

ในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด+านความรู+ความพร+อมและคุณสมบัติด+าน

อ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีเข+าศึกษาตAอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

4)  การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในสAวนของความพร+อมและความรู+จากสาขาวิชาท่ีเรียน

ตามหลักสูตรเพ่ือนำมาใช+ในการปรับหลักสูตรให+ดีย่ิงข้ึน 

5)  มีการเชิญผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู+ประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเป.นอาจารยfพิเศษเพ่ือ

เพ่ิมประสบการณfเรียนรู+และการพัฒนาองคfความรู+ของนักศึกษา 

 

3.  เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให+เป.นไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวAาด+วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 10 

การสำเร็จการศึกษาข+อ 26, 27, 28 และ 29 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS 

ในกระบวนการรับคณาจารยfของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีข้ันตอนการรับสมัคร สอบ

สัมภาษณf และเม่ือได+เป.นอาจารยfแล+วจะได+ตำแหนAงเป.นพนักงานช่ัวคราว ในระหวAางน้ีต+องทำการสอบการสอน

และประเมินผลการสอบโดยคณะกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิ พร+อมท้ังมีสถานบันพัฒนาคณาจารยfเป.นหนAวยคอยให+

คำปรึกษาและชAวยเหลือแกAคณาจารยfใหมA อีกท้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีระบบมิตราจารยf คือให+อาจารยfผู+ใหญAท่ี

มีประสบการณfคอยเป.นพ่ีเล้ียงและให+คำปรึกษาแกAคณาจารยfใหมAทางด+านการสอนและการทำวิจัย  

 

2.  การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSอาจารย0  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

ต้ังแตAปiการศึกษา 2560 เป.นต+นมา สถานพัฒนาคณาจารยfได+ดำเนินการอบรมอาจารยfใหมAโดยเฉพาะ

อาจารยfท่ีไมAมีประสบการณfสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด+านการสอนและความเป.นครู โดยหลักสูตรท่ีใช+อบรมน้ันจะ

เป.นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด+านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู+ของสหราชอาณาจักร (UK 

Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหนAวยงานท่ีช่ือวAา The Higher Education Academy (HEA) 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให+อาจารยfเข+ารAวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให+ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรf  มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาด+วยเกณฑf ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) และมาตรฐานหลักสูตรท่ี

ประกาศใช+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรf พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลAาว 

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรf มอบหมายให+รองคณบดีฝçายบริหาร ทำหน+าท่ีกำกับดูแลการบริหารหลักสูตร

ในภาพรวมผAานทางคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรf และมอบหมายให+รองคณบดีฝçายวิชาการทำ

หน+าท่ีเป.นประธานคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินการเป.นประจำทุกปi 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให+เป.นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติโดย

พิจารณาจากผลลัพธfการเรียนรู+ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานทำ นอกจากน้ันยังติดตามความต+องการ

ของตลาดแรงงานและสังคมท้ังจำนวนและคุณภาพจากข+อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เชAน การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตรfแหAงประเทศไทย การประชุมสภา

วิศวกร เป.นต+น  

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได+สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู+ใช+บัณฑิตเป.น

ประจำทุกปi แล+วแจ+งผลการสำรวจให+กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได+รับทราบเพ่ือเป.นข+อมูลในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตAอไป ท้ังน้ี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรf กำหนดวAาผู+ใช+บัณฑิตจะต+องมีคะแนน

ความพึงพอใจเทAากับหรือมากกวAา 4 (จากระดับ 5 ) 

 

3. นักศึกษา   

 กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามข้ันตอนและแนวปฏิบัติ

ดังน้ี 

1) จำนวนรับนักศึกษาของแตAละสำนักวิชาจะมีการกำหนดเปèาหมายจำนวนรับนักศึกษาท้ังหมด โดย

สำนักวิชารAวมกับฝçายวางแผน ตามกรอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความ

เห็นชอบกAอนดำเนินการประกาศรับนักศึกษาในแตAละปiการศึกษา  

2) คุณสมบัติผู+มีสิทธ์ิสมัครเข+าศึกษาในด+านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเหมาะสม จะ

กำหนดโดยสำนักวิชารAวมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได+รับความเห็นชอบจากสภา

วิชาการ 
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3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสำรวจความพึงพอใจตAอระบบการรับสมัครนักศึกษา

ประเภทโควตา หลังจากผู+สมัครกรอกข+อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร+อย แล+วนำผลมาทำการ

วิเคราะหfข+อมูล นำข+อสังเกต/ข+อเสนอแนะท่ีได+มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปiการศึกษาถัดไป  

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑfการรับนักศึกษา ดำเนินการภายใต+การ

พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซ่ึงประกอบด+วยคณะกรรมการฝçาย

มหาวิทยาลัย และผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือความโปรAงใสและสามารถตรวจสอบได+ใน

ทุกข้ันตอนของการดำเนินการ  

5) การสอบสัมภาษณfนักศึกษา จะดำเนินการโดยคณาจารยfของแตAละสาขา/สำนักวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

แตAงต้ังข้ึน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมตAอการศึกษาในสาขาวิชา/สำนักวิชา 

และความพร+อมท่ีจะเข+าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 หลังการดำเนินการเสร็จส้ิน จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และนำข+อสังเกต/ข+อเสนอแนะ ท่ี

ได+มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให+มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในปiการศึกษาตAอไป  

 กระบวนการเตรียมความพร+อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร+อมนักศึกษา ดังน้ี 

1. จัดให+มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมA เพ่ือช้ีแจงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข+อง หลักสูตร และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู+ 

โดยเฉพาะการเน+นรายละเอียดท่ีสำคัญของข+อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวAาด+วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 อีกท้ังมีการประชาสัมพันธfเก่ียวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดย

การมอบคูAมือนักศึกษาระดับปริญญาตรีให+กับนักศึกษา 

2. จัดให+มีการทดสอบพ้ืนความรู+เบ้ืองต+นท่ีจำเป.นตAอการเรียนทางวิศวกรรมศาสตรf คือวิชา คณิตศาสตรf

พ้ืนฐาน จากน้ันนำผลการสอบมาใช+ในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของ

นักศึกษาช้ันปiท่ี 1 ให+เหมาะสมกับระดับความรู+ของนักศึกษา  

 

หลักสูตรมีการติดตามกระบวนการดำเนินงานและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยมีการวิเคราะหf

อัตราการคงอยูAการสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจตAอหลักสูตรและผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา 

 

4.  อาจารย0 

หลักสูตรให+ความสำคัญแกAคุณภาพของอาจารยf จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารยfใหมAการแตAงต้ัง

อาจารยfประจำหลักสูตร การมีสAวนรAวมของอาจารยfในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร

การสAงเสริม และการพัฒนาอาจารยf 

 การรับอาจารยfใหมAมีการคัดเลือกอาจารยfตามระเบียบและหลักเกณฑfของมหาวิทยาลัย อาจารยfจะต+อง

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การคัดเลือกอาจารยfมี

กลไกท่ีเหมาะสม โปรAงใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยf ซ่ึงอาจารยfจะต+องผAานการทดสอบท้ังการ

สอบสัมภาษณfโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณfและการสอบความสามารถทางด+านการสอนโดยคณะกรรมการ

สอบการสอน 
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 ในกรณีท่ีมีการแตAงต้ังคณาจารยfพิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรf ได+กำหนดนโยบายการแตAงต้ังอาจารยf

พิเศษไว+ ดังน้ี  

1. ไมAมีอาจารยfประจำท่ีมีความรู+หรือประสบการณfตรงกับการสอนในหัวข+อน้ัน 

2. เป.นการสอนหัวข+อท่ีต+องการให+นักศึกษามีโอกาสได+เรียนรู+เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณfให+มีความ

หลากหลายมากข้ึน 

3. ในกรณีของสหกิจศึกษาจำเป.นต+องมี พ่ี เล้ียง (Supervisor) ท่ีปฏิบัติงานประจำอยูA ในสถาน

ประกอบการต+องมีความรู+ความเช่ียวชาญในลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติอยูA 

อาจารยfจะต+องแสดงความก+าวหน+าในการผลิตผลงานทางวิชาการอยAางตAอเน่ืองตามเกณฑfมาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรf ได+มีนโยบายให+อาจารยfได+เข+าอบรม

เก่ียวกับเทคนิคการสอน การประเมินผู+เรียน และการพัฒนาส่ือการสอนซ่ึงจัดโดยสถานพัฒนาคณาจารยfเป.น

ประจำทุกปi  

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูCเรียน 

  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให+มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยAางตAอเน่ือง ดังน้ี 

1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให+ตอบสนองตAอความต+องการของผู+มีสAวนได+สAวนเสียและมี

ความทันสมัยแล+วจึงกำหนดเป.นผลการเรียนรู+ท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคล+องกับวิสัยทัศนf และพันธกิจ ของ

มหาวิทยาลัยและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรfมีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรและ

เช่ือมโยงกับผลการเรียนรู+ท่ีคาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยเม่ือ

ครบรอบการศึกษาหรือไมAเกิน 5 ปi  

2. มีการวางระบบผู+สอนโดยคำนึงถึงความรู+ความสามารถและประสบการณfของอาจารยfอีกท้ัง

ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีสAงเสริมให+เกิดผลการเรียนรู+ท่ีคาดหวังและมีศักยภาพในการ

พัฒนาทักษะให+กับนักศึกษานอกจากน้ีมีการวิเคราะหfความสัมพันธfของรายวิชาเพ่ือจัดทำแผนการ

เรียนท่ีเหมาะสมกับระดับความรู+ของนักศึกษา 

3. มีการประเมินผู+เรียน กำกับให+มีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช+วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและ

สอดคล+องกับผลลัพธfการเรียนรู+ 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ+วนท้ังระยะเวลาและเน้ือหาสาระของรายวิชาตามท่ีกำหนด

ไว+ในหลักสูตร 

5. มีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ พ.ศ. 2552 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC 

1. มีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรfเพ่ือความพร+อมของส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู+ ท้ังความพร+อมกายภาพและความพร+อมของอุปกรณfเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตAอการเรียนรู+ โดยการมีสAวนรAวมของอาจารยfประจำหลักสูตร 
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2. มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตAอการจัดการเรียนการสอน เชAน อุปกรณf

โสตทัศนf คอมพิวเตอรf โปรแกรม อุปกรณfห+องปฏิบัติการและวัสดุท่ีใช+ในการปฏิบัติการ รวมท้ัง

หนังสือตำราส่ือการเรียนการสอนตAาง ๆ พ้ืนท่ีในการศึกษาด+วยตนเองท้ังในห+องสมุดและประจำ

หอพัก 

 

สถานท่ีและอุปกรณ0การสอน 

 ใช+สถานท่ีและอุปกรณfการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยfเคร่ืองมือวิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี ศูนยf

บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน

ประกอบการสหกิจศึกษา 

 

      หCองสมุด 

ศูนยfบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ตำรา และวารสารวิชาการ

ทางวิศวกรรมศาสตรf และวิทยาศาสตรf ดังน้ี 

-  หนังสือสาขาวิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี มีจำนวนรวมท้ังหมด 15,122 เลAม และหนังสือ 

 อิเล็กทรอนิกสf จำนวน 383 ช่ือเร่ือง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตSาง

ประเทศ 

รวม 

(เลSม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส0 

(รายช่ือ) 

1. คณิตศาสตรf 789 3,107 3,905 54 

2. ฟïสิกสf 192 1,628 1,817 64 

3. เคมี 117 747 864 17 

4. วิทยาศาสตรfส่ิงแวดล+อม 1,094 1,940 3,034 92 

5. วิทยาศาสตรfสุขภาพ 475 263 738 19 

6. เทคโนโลยีชีวภาพ 196 880 1,076 23 

7. เทคโนโลยีการจัดการ 1,446 1,585 3,031 101 

8. การรับรู+ระยะไกล - 657 657 13 

รวม 4,309 10,807 15,122 383 
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตรf มีจำนวนรวมท้ังหมด 34,266 เลAม และหนังสืออิเล็กทรอนิกสf จำนวน 

1,359 ช่ือเร่ือง 

 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตSาง

ประเทศ 

รวม 

(เลSม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส0 

(รายช่ือ) 

1. วิศวกรรมการผลิต 57 477 534 52 

2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 403 892 1295 12 

3. วิศวกรรมขนสAง 723 372 1095 44 

4. วิศวกรรมคอมพิวเตอรf 1597 3971 5568 130 

5.  วิศวกรรมเคมี 220 2411 2631 100 

6.  วิศวกรรมเคร่ืองกล,  

    วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสf, 

    วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

     และโลจิสติกสf 

223 3122 3345 196 

7.  วิศวกรรมเซรามิก 132 986 1118 67 

8.  วิศวกรรมโทรคมนาคม,   

อิเล็กทรอนิกสf 

191 1344 1535 78 

9.  วิศวกรรมพอลิเมอรf 94 1279 1373 30 

10. วิศวกรรมไฟฟèา 757 4586 5343 168 

11. วิศวกรรมโยธา 855 3107 3962 34 

12. วิศวกรรมโลหการ 168 966 1134 135 

13. วิศวกรรมส่ิงแวดล+อม 874 993 1867 120 

14. วิศวกรรมอุตสาหการ, 

     วิศวกรรมเคร่ืองมือ 

335 1266 1601 73 

15. วิศวกรรมธรณี,  

 เทคโนโลยีธรณี 

242 1111 1353 77 

16. วิศวกรรมยานยนตf 23 267 290 9 

17. วิศวกรรมอากาศยาน 15 207 222 34 

 6,909 27,357 34,266 1,359 
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตรf วิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี  

 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิศวกรรมศาสตรf วิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี 8,683 27,465 

 

- ฐานข+อมูลออนไลนf จำนวน 1,563 ฐาน 

ข+อมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธf 2562 

 

3. มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยfตAอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู+ 
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7.  ตัวบSงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ผลการดำเนินงานมี ท้ังหมด 11 ตัวบAงช้ี  

คำช้ีแจง: ให+ทำเคร่ืองหมาย üในตัวบAงช้ีท่ีมีการดำเนินการ 

ดัชนีบSงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปsท่ี 

1 

ปsท่ี 

2 

ปsท่ี 

3 

ปsท่ี 

4 

ปsท่ี 

5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตรอยAางน+อยร+อยละ 80 โดยมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

ü ü ü ü ü 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล+องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

แหAงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

ü ü ü ü ü 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณfภาคสนาม 

(ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให+ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปïดสอนใน

หลักสูตรอยAางน+อยกAอนเปïดสอนในแตAละภาคการศึกษาให+ครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณfภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให+

ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปïดสอนในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังวันปïดภาค

การศึกษา 

ü ü ü ü ü 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังส้ินสุดปiการศึกษา 

ü ü ü ü ü 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ ท่ี

กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ+ามี) อยAางน+อยร+อยละ 25 ของราย

วิชาเอก/วิชาบังคับท่ีเปïดสอนในแตAละปiการศึกษา 

ü ü ü ü ü 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยทธfการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู+ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน   

มคอ.7 ปiท่ีผAานมา 

 ü ü ü ü 

8. อาจารยfประจำหลักสูตรท่ีได+รับการแตAงต้ังใหมAได+รับคำแนะนำด+านการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

ü ü ü ü ü 

9. อาจารยfประจำหลักสูตรทุกคนได+รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยAางน+อยปiละ 1 คร้ัง 

ü ü ü ü ü 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปiสุดท+าย/บัณฑิตใหมAท่ีมีตAอคุณภาพ

หลักสูตรเฉล่ียไมAน+อยกวAา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ü ü 

11. ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตท่ีมีตAอบัณฑิตใหมA เฉล่ียไมAน+อยกวAา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ü 

รวมตัวบAงช้ี (ข+อ) ในแตAละปi 8 9 9 10 11 

ตัวบAงช้ีบังคับ (ข+อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบAงช้ีต+องผAานรวม (ข+อ) 7 8 8 8 9 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน  

 การเรียนการสอนควรเป.นลักษณะท่ีเน+นผู+เรียนเป.นสำคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตAละวิชา

โดยแสดงการได+มาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑfตAาง ๆ ในเชิงวิเคราะหf และเน+นให+เกิดการนำไปประยุกตfใช+ในการทำงาน 

กระตุ+นให+เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีให+เห็นความสัมพันธfระหวAางทฤษฎีกับส่ิงตAาง ๆ ใน

ธรรมชาติ เพ่ือให+งAายในการเข+าใจหรืออาจนำไปประยุกตfใช+ในชีวิตประจำวัน อีกท้ังให+ผู+เรียนได+ทำการทดลอง

ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช+เคร่ืองมือด+วยตนเอง เพ่ือให+เกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเรียน 

  ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสAงเสริมให+ผู+เรียนมีทักษะความสามารถในการค+นคว+าด+วยตนเอง 

ท้ังในและนอกห+องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให+ผู+เรียนได+มีการฝñกฝนทักษะด+านตAาง ๆ รู+จักวิเคราะหfและ

แก+ปóญหาด+วยตนเอง มีการพัฒนาค+นหาความรู+แล+วมาเสนอเพ่ือสร+างทักษะในการอภิปราย นำเสนอ แลกเปล่ียน

เรียนรู+ระหวAางกัน 

นอกจากน้ี ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมท่ีสAงเสริมด+านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตAาง ๆ เหลAาน้ี จะทำให+ผู+เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู+ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก+ปóญหามีความรู+ใน

เร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนำเสนอและอภิปรายโดยใช+เทคโนโลยีในการส่ือสารกับผู+อ่ืน ทักษะการใช+

ภาษาไทย และภาษาตAางประเทศ ยอมรับฟóงความคิดเห็นของผู+อ่ืน และเป.นผู+มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ

วิชาชีพ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารยfโดยนักศึกษาในแตAละรายวิชา 

2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยfให+แกAอาจารยfผู+สอนและผู+รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช+ในการ

ปรับปรุงกลยุทธfการสอนของอาจารยfตAอไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแตAละภาคการศึกษามีการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู+ของ

แตAละรายวิชา และประสบการณfภาคสนาม ให+อาจารยfผู+สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพร+อมปóญหาอุปสรรคและ

ข+อเสนอแนะและนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปiการศึกษาเม่ือส้ินปi

การศึกษา (มคอ.7) 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิช่ัน โดยการกำหนดตัวบAงช้ีหลักและเปèาหมายผลการดำเนินงานข้ันต่ำท่ัวไป ตามเกณฑf

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

วิเคราะหfประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล

การดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปiการศึกษา 

(มคอ.7) วAานักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู+ตามท่ีคาดหวังไว+หรือไมA รวมท้ังให+นำผลการวิเคราะหfมาปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดำเนินการของหลักสูตรตAอไป 

 

 


