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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 
 

หลักสูตรระดบั ปริญญาตร ี
๑. ชื่อหลักสูตร 

        (ภาษาไทย)        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
      (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
-·--·---      ·--·---·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--·-----·--·-----·-----·--·-----·-----·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--· ๒. ชื่อปรญิญา  
     (ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
     (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

   ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ (วชิาชีพวศิวกร) 

จ านวนหนว่ยกิต  ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกติ 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบ
หลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก าหนดการเปิดสอน 

๑. เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา (ความ
ร่วมมือกับสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน สภาวิศวกร 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปูาหมาย / วัตถุประสงค์ 
Purpose / Goals / Objectives 

เป้าหมาย 
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม โดยค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
วัตถุประสงค์  
๑. บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานครอบคลุมศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ

สามารถบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้ 
๒. บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ พลังงาน ยานยนต์ และ/หรือระบบอั ตโนมัติ ในการ

แก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
๓. บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในการสร้างงานวิจัยหรือการทดลองเพื่อหาข้อสรุปใน

การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
๔. บัณฑิตมีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ด้วยคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ และมีกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ระบบการศกึษา ทวิภาค มกีารเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 
เส้นทางความก้าวหนา้ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได้ ๑. วิศวกรเครื่องกลตามขอบเขตที่สภาวิศวกรก าหนด 

๒. นักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือ สาขาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้ตามคุณสมบัติที่

หลกัสูตรนั้น ๆ ก าหนด 
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ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสตูร 
ปรัชญาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเน้ือหาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และบริบท
ของสังคมโลก 

กลยุทธ ์/ แนวปฏิบัต ิ
ในการจัดการเรียนการสอน 

การสอนทางตรง: การบรรยาย, การสาธติ, การเล่าเรื่อง, การสอบสวน, การแก้ปญัหา, กรณีศึกษา, การ
เรียนรู้จากประสบการณ์, การจ าลองสถานการณ์, การศึกษาดูงานนอกสถานที,่ การท าการทดลอง 
การสอนที่สอดแทรกปฏิสัมพันธ:์ การอภิปราย, การแก้ปัญหา, การระดมความคิด, การเรียนรู้แบบอิสระ, 
การมอบหมายงานและโครงงาน 

กลยุทธ ์/ แนวปฏิบัต ิ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

การประเมินผลทางตรง: การสอบข้อเขยีน, การสอบปากเปล่า, การสังเกตการฝึกปฏิบัต,ิ การทดสอบย่อย, 
การสังเกตการท างานเป็นกลุ่ม, การสังเกตการอภิปรายผล, การท าการบา้น, การท ารายงาน, การสังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
การประเมินผลทางอ้อม: การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน, การท าแบบส ารวจ 

สมรรถนะที่เสริมสรา้งให้นักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competences ๑. การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม : ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม และการเคารพใน

ความแตกต่างด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม  
๒. การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์ : ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและ

แนวคิดจากมุมมองต่างๆ ในการตัดสินและการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ 
๓. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล : ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและ

วัฒนธรรมอยา่งมีประสิทธิผล 
๔. การท างานเป็นทีม : ความสามารถในการท างานในทีมงานที่มีลักษณะสหสาขาวชิาชีพได้อย่างประสบ

ความส าเร็จ 
๕. ความรู้เชิงดิจิทัล : ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยกีารส่ือสารที่เหมาะสมในการ

ท างาน 
Subject-specific Competences บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ที่น าไปท างานร่วมกับวศิวกรและวิชาชีพสาขาอื่นๆ 

ทั้งด้านการออกแบบ การค านวณ รวมทัง้การดูแล ติดต้ังและควบคุมระบบวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตร
จะมุ่งเน้นทางด้าน พลังงาน ยานยนต์ และ/หรือระบบอัตโนมัติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบณัฑิต 
PLOs ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะมีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี 

๑. ก าหนด คิดวธิี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อนโดยการประยกุต์หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และสามารถบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาทางวศิวกรรมเครื่องกล 

๒. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกีย่วข้องวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ได้
ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข ความปลอดภยั สวัสดิการ รวมทั้ง
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 

๓. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลายเพือ่ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 

๔. ปฎิบัติตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอ่วิชาชพีวิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับ
สถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 

๕. ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มภีาวะผู้น า ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้เข้าเปาูหมายตามทีว่างแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๖. พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ขอ้มูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล 

๗. หาความรู้และประยกุต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรอืศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้องตามความต้องการ 
โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 


