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พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มีกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไข
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25500081106811
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
B. Eng. (Mechanical Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้
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5.3
5.4
5.5
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ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรเครื่องกล วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
8.2 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอน
8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายธิบดินทร์ แสงสว่าง
เลขประจาตัวประชาชน 3-5399-00253-62-1
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
9.2 นายศุภชัย วาสนานนท์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2499-00086-27-1
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
9.3 นายนพพงศ์ ศรีตระกูล
เลขประจาตัวประชาชน 3-3599-00032-45-6
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)
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9.4 นายศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
เลขประจาตัวประชาชน 3-7706-00342-92-0
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)
9.5 นางสาววิชุดา เมตตานันท

เลขประจาตัวประชาชน 3-1005-02488-52-6
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยในปั จจุบัน สภาวะการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เข้ ม ข้ น ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยจ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว ตามไปด้ ว ย นอกจากนั้ น ความ
เจริญก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เตรียมความพร้อม
ของวิศวกร ให้ มีความพร้อมและชานาญ ทางด้านทักษะวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญ ของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านของประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและกระบวนการความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ ม ตลอดจนประสิท ธิภ าพการใช้พ ลังงาน และการหาพลั งงานทดแทนรูป แบบต่างๆ ที่
นอกเหนือจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งวิทยาการด้านวิศวกรรมพลังงานนี้มีความสัมพันธ์และจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล และยังถือได้ว่าเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่
ต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานในรูปของเชื้อเพลิงฟอสซิลอันเป็นต้นทุนสาคัญของภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ การผลิ ตในปั จจุ บั น ยั งมี เทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาไปกว่ าอดี ตมากมาย เป็ น เหตุ ให้ ก ารน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design, CAD) และการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
การผลิต (Computer Aided Manufacturing, CAM) เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต อย่างมาก เพื่อให้
การผลิตนั้นมีความแม่นยา เที่ยงตรง และสามารถทางานที่ซับซ้อนได้ อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุผลนี้จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาวิศวกรเครื่องกลให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบและการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
การพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศยังคงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ
อี ก เป็ น จ านวนมาก ด้ ว ยเหตุ นี้ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล จึ งได้ ป รั บ ปรุ งหลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรได้คานึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความสานึกต่อสังคม
โดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในมหาวิท ยาลัยศิลปากร ยังเอื้อให้ บัณ ฑิ ตได้
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสากล
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเป็นการเร่งผลิต และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้
เพี ย งพ อต่ อ ความต้ อ งการ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา
โดยได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนทางด้านการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและ
การผลิ ต ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางของสภาวิ ศ วกรที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ผลิ ต วิ ศ วกรเคลื่ อ งกลมี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งปรับให้การเรียนการสอนในแต่ล ะภาคการศึกษามีจานวนหน่วยกิต
ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์
สาขาอื่นได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้นาการถ่ายทอดความรู้
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 33 รายวิชา คือ
080 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
(Man and Art)
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
082 109 ดนตรีวิจักษ์
(Music Appreciation)
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
(Art of Living and Working for Happiness)
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and
Communication)
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
084 107 พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
084 108 โลกและดาราศาสตร์
(Earth and Astronomy)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 13 รายวิชา คือ
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
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600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer
Applications for Food Research)
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)
600 120 การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)
13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 9 รายวิชา คือ
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
(Calculus for Engineers I)
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
(Calculus for Engineers II)
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mathematics)
513 100 เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics I)
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics II)
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)

มคอ. 2

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

1(0-3-0)

13.1.4 หมวดวิ ช าเฉพาะ สาขาวิช าวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ตสาหกรรมและ
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 1 รายวิชา คือ
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
13.1.5 หมวดวิ ช าเฉพาะ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์ ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 1 รายวิชา คือ
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering)

3(3-0-6)

13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 1 รายวิชา คือ
620 101 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

3(3-0-6)

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น (ระบุคณะ/ภาควิชา) จานวน 3 รายวิชา คือ
615 112

กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics )

3(3-0-6)

615 224

เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
(Thermofluids for
Engineers)
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids Laboratory)

3(3-0-6)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชา
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการจั ด การ และ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

1(0-3-0)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

615 225
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์
1.2 ความสาคัญ
การพั ฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปั จจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จึงมีค วาม
ต้องการเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องจักรกลเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวจึงมีความจาเป็นต้องผลิต
บุคลากรไว้รองรับ ซึ่งบุคลากรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจัดเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสาคัญ ของการพัฒ นา
ประเทศในด้ า นดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดนครปฐม จึงเป็ น โอกาสอันดี ในการขยายการศึก ษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลออกสู่ภู มิภ าค
ตะวันตก เพื่อตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ตทางด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ ผู้ มี ความรู้ค วามสามารถ และทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.3.2 เพื่ อผลิตบั ณ ฑิ ตผู้ มีค วามใฝ่รู้แ ละมี ค วามสามารถในการวิจั ยและพั ฒ นาในงานทางด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกล
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม มีความ
เป็ น ผู้น ามี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมต่อ วิชาชีพ ซื่ อสัตย์สุ จริต เป็ นผู้ที่ ตระหนั กถึ งคุ ณ ค่ าของศิล ปวัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
1.3.4 เพื่ อ ช่ ว ยขยายโอกาสทางการศึ ก ษาไปสู่ ส่ ว นภู มิ ภ าค และเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมในประเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญภายในระยะเวลา 2 ปี

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการเรียน
รู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
4. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่ 1. จานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
การสอนและการประเมินผลการ
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
วิเคราะห์และสื่อสาร
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

11

มคอ. 2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภ าค โดยข้อกาหนดต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อ ง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม–พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน–สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัว เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายที่ หลากหลายวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
และอาหารการกิ น ที่ แ ตกต่ างกั น ไป เมื่ อ ต้ อ งมาใช้ ชี วิตในรั้ว มหาวิ ท ยาลั ย จึ งมี ปั ญ หาในการปรับ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
2.3.2 ปั ญ หาการเรียน ด้วยความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานที่แตกต่างกั นในหลาย ๆ โรงเรียนที่
นักศึกษาเรียนมา ส่งผลให้เมื่อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงมีปัญหาด้านการเรียนต่อในระดับความรู้ที่สูงขึ้น อีก
ทั้งยังขาดการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบแบบแผน
2.3.3 ปัญหาทางด้านการเงิน มีนักศึกษาบางส่วนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้คาแนะนา
ในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกคนในช่วงก่อนที่
จะเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกลุ่มของรายวิชาพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้ทัดเทียมกัน
2.4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาสามารถขอกู้เงินโครงการกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ นอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ รวมถึงการจัดให้นักศึกษาที่มีรายได้น้อยให้มาทางานพิเศษในภาควิชาฯ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
140
210
280
280
70
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
2560
ค่าบารุงการศึกษา
560,000
ค่าลงทะเบียน
2,100,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7,975,308
รวมรายรับ
10,635,308

2561
1,120,000
4,200,000
9,007,839
14,327,839

ปีงบประมาณ
2562
2,100,000
7,245,000
10,055,086
19,400,086

2563
2,800,000
9,660,000
11,117,934
23,577,934

2564
2,800,000
9,660,000
11,410,070
23,870,070
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ก.งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,088,062
4,333,346 4,593,346 4,868,947 5,161,084
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
787,246
1,574,493 2,361,740 3,148,986 3,148,986
ทุนการศึกษา
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
560,000
1,120,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000
รวม (ก)
5,585,308 7,177,839 9,205,086 10,967,934 11,260,070
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
3,100,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร
4,500,000
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
รวม (ก)+(ข)
13,185,308 14,777,839 16,805,086 18,567,934 18,860,070
จานวนนักศึกษา
70
140
210
280
280
ค่าใช่จ่ายต่อหัวนักศึกษา
188,362
105,556
80,024
66,314
67,357
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

101,000

บาท ต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
[ /]
แบบชั้นเรียน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

14

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
30
วิชาบังคับ
จานวน
9
วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9
วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 12
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 114
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
62
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
43
กลุ่มวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้
081 กลุ่มวิชาภาษา
082 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
083 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
084 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
513 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
514 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1, 2, 3, และ 4
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4
5
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา คือ
0
=
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม
1
=
กลุ่มวิชากลศาสตร์ เครื่องจักรกล และการออกแบบเชิงกล
2
=
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
3
=
กลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุมอัตโนมัติ
4
=
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลประยุกต์
5
=
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์
6
=
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
7
=
วิชาสัมมนาและงานโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสุดท้ายของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ ก หรือ ทดลองหรือปฏิ บั ติการ 1 หน่ วยกิต เท่ ากั บ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1
สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต

=

บ+ป+น
3

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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081 101
081 102
081 103

082 101
082 102
082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110
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3.1.3.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
(2) วิชาบังคับเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกรายวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มวิชา
กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
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083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112

084 101
084 102
084 103
084 104
084 105

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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084 106
084 107
084 108

600 101
600 102

600 111
600 112
600 113
600 114

600 115
600 116
600 117
600 118
600 119

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร์
(Earth and Astronomy)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
กลุ่มวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
(Food and Life Style)
ศิลปะการดารงชีวิต
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer
Applications for Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
ไฟฟ้าและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600 120
600 121

511 104
511 105
511 206
513 100
513 105
514 101
514 102
514 103
514 104
614 201
615 101
615 112
615 113
615 121
615 203

การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)
หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
(Calculus for Engineers I)
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
(Calculus for Engineers II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mathematics)
เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics I)
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
(Introduction to Safety Engineering)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics )
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mechanics II)
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Thermodynamics I)
สถิติสาหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
(Statistics for Engineering Analysis)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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615 204
615 206
615 211
615 222
615 223
615 331
615 332
615 402
618 120
620 101

615 201
615 202
615 205
615 212
615 221
615 301
615 302

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรเครื่องกล
(Numerical Methods for Mechanical Engineers)
กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรเครื่องกล
(Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)
กลศาสตร์ของแข็ง 1
(Mechanics of Solid I)
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Thermodynamics II)
กลศาสตร์ของไหล 1
(Fluid Mechanics I)
วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
(Electrical Engineering for Mechanical Engineers)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
(Electrical Engineering Laboratory for Mechanical Engineers)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Programming for Mechanical Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
(2) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 43 หน่วยกิต ประกอบด้วย
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Drawing)
ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)
ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
(Manufacturing Mechanical Laboratory I)
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
(Manufacturing Mechanical Laboratory II)

มคอ. 2

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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615 303
615 311
615 312
615 313
615 333
615 341
615 342
615 371
615 372
615 401
615 411
615 421
615 431
615 441
615 471
615 472

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Laboratory I)
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
(Material Testing Technology)
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(Machine Design I)
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
(Machine Design II)
การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Automatic Control in Mechanical Engineering)
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(Internal Combustion Engines)
การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
การฝึกงาน
(Practical Training)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Project I)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Laboratory II)
การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
(Power Plant Engineering)
การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
การทาความเย็น
(Refrigeration)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Project II)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3
(Mechanical Engineering Project III)

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1*(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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615 501
615 511
615 521
615 522
615 523
615 524
615 525
615 526
615 527
615 531
615 532
615 533
615 541
615 542
615 543
615 551
615 552

(3) กลุ่มวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Finite Element Methods for Engineers)
กลศาสตร์ของแข็ง 2
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid II)
กลศาสตร์ของไหล 2
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics II)
วิศวกรรมไอน้า
3(3-0-6)
(Steam Engineering)
การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Design of Thermal Systems)
วิศวกรรมท่อความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Pipe Engineering)
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
(Solar Energy Engineering)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
แหล่งพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Resources)
ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล
3(3-0-6)
(Microcontroller for Mechanical Engineers)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics Engineering)
การวัดทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Measurement)
เทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Technology)
กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Application Software in Energy Engineering)
ระบบกาลังของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power Systems)
ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic Systems)

มคอ. 2
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615 553
615 554
615 555
615 561
615 562
615 563
615 564
615 565
615 566
615 567
615 568
615 569
615 571

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1
(Optomechatronics Engineering I)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2
(Optomechatronics Engineering II)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(Application Software in Mechatronics Engineering)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Selected Topics in Mechanical Engineering I)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Selected Topics in Mechanical Engineering II)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
(Selected Topics in Mechanical Engineering III)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
(Selected Topics in Mechanical Engineering IV)
การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ
(Combustion and Emission Control)
ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
(Combustion Systems and Emission Control Equipment)
การดูดความชื้นสาหรับอาคาร
(Dehumidification for Buildings)
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
(Passive Building Design)
เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ
(Biomass Fuel and Its Conversion)
สัมมนา
(Seminar)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กศึ ก ษาได้ จ ากทุ ก รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร หรื อ วิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคั บและกลุ่มวิชาเลือก
ในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

081 102
511 104
513 100
513 105
514 101
514 103
615 101
615 112
...............

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 1
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3
21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
081 103
511 105
514 102
514 104
614 201
615 113
615 121

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
511 206
600 101
615 201
615 202
615 211
615 212
615 222
618 120

ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
กลศาสตร์ของแข็ง 1
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
080 101
600 102
615 203
615 204
615 205
615 206
615 221
615 223

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สถิติสาหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน
กลศาสตร์ของไหล 1
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
615 301
615 311
615 312
615 331
615 332
615 333
615 341
...............
...............

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3
3
20

ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครือ่ งกล
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

615 302
615 303
615 313
615 342
615 372
620 101
...............
...............

ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
การปรับอากาศ
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
วัสดุวิศวกรรม
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3
3
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
รหัสวิชา
615 371

ชื่อรายวิชา
การฝึกงาน
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1*(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
-

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
615 401
615 411
615 431
615 441
615 471
...............
...............

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การสั่นสะเทือนทางกล
การทาความเย็น
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
615 402
615 421
615 472
...............
...............
...............

ชื่อรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
3
16
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills for
effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking.

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึ กทั ก ษะภาษาอังกฤษทั้ ง 4 ด้าน โดยฝึก การฟั งและการพู ดในชีวิตประจาวัน และใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสาคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in
everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be able
to summarize main points; practice of paragraph writing; ability to use English as a
tool for knowledge seeking.
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่ า น สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ า นไปประกอบการเขี ย น ฟั ง จั บ ใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on
what is read; ability to use information from reading to write; listening for main ideas;
ability to use English as a tool for knowledge seeking

29

มคอ. 2

082 101

มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสาคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาล
ใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้
โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด
อารมณ์ คติค วามเชื่อ และการสะท้ อ นภาพสั งคม วิธีก ารมองและชื่ นชมผลงานศิ ล ปะจากแง่มุ ม
สุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม
The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the
past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society.

082 102

มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ า งสรรค์ กระบวนการสร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะและผลผลิ ต ของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation
which have been the foundations of human civilization from the past to the present;
contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts
on mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant
disciplines.

082 103

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิ ดและวิธีก ารทางปรัช ญาอัน เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ ชี วิต การแสวงหาความจริ ง
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่า งมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย อันจะนาไปสู่การสร้างสานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related to
life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking
and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and social and
personal responsibilities.

30

มคอ. 2

082 104

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคาว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่กาเนิด ของอารยธรรม
ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสาคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความ
เจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ
ทั้ งในด้ า นวั ต ถุ ธ รรมและจิ ต ใจ ไม่ ว่ า จะเป็ น ระบบการเมื อ งการปกครอง กฎหมาย วรร ณกรรม
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
The significance of civilization; forms and fundamental factors leading to the
origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the
process of civilization accumulating from creativity and learning experience and
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present
society.

082 105

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้นฐานและวิวัฒ นาการของอารยธรรมไทย ภูมิห ลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒ นธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical
background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language,
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the effects
of science and technology; the role of Thailand as a member of the international
community.

082 106

ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
การตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละระบบนิ เ วศน์ รู ปแบบที่ ห ลากหลายของ
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน
The development of settlements in relation to geography and ecology.
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion,
and culture. The development of architecture, its related arts and architectural
heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries.
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082 107

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนาสมาธิ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา
ชาวโลกกับวิปัสสนา
Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The commencement
of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and meditation.
Characteristics of anti-meditative states and the applications of meditation in daily
life. Meditation for study and work, including the characteristics, stages, qualities, and
benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness). Concepts of Vipassana
(insight) and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana, including
diagrams of Samatha and Vipassana techniques. The relevance of Vipassana for
global citizens.

082 108

ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปั ตยกรรมจากปัจจัยของปรัชญา
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับ
วัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย
Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy,
politics, economics science and technology of western culture, effect of the adoption
of Western visual culture on Thai society.

082 109

ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่สาคัญ
การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจา
ชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น
Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and foreign
composers; comparison of characteristics of music from different nations and folk
music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between music and
other art forms.
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082 110

ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
การเรียนรู้เพื่ อความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม หลักการทางานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมใน
การดาเนินชีวิตและการทางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต แนวทางการดาเนินชีวิตและการทางานภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Studying in order to understand oneself and others. Roles and responsibility
for oneself and community. Principles of cooperation. Personality and social
manners. Morals and ethics in everyday life and work. Ways of living and working
based on principles of sufficiency economy.

083 101

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่นาไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้ม ของปัญหา
ในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นาไปสู่สังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical ecology; the
harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading to
degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and
scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the
problems on human race; enhancement and involvement in environmental
management for the sustainable society.

083 102

จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒ นาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒ นาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่าง
บุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้กาลังใจ อารมณ์ การควบคุม
อารมณ์และการจัดการความเครียด การพัฒนาบุ คลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นา การทางานเป็นหมู่
คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
Human nature focuses on development, developmental stages, contributing
factors to the development, self-perception and perception of others, attitude,
interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, principle of
motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, personality
development, adjustment, leadership, teamwork, an application of psychology for
self improvement and to create the quality of life.
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083 103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นั ยและความสาคั ญ ของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิ ดในเชิ ง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความสาเร็จในการดาเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ
ใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การกาหนดนโยบายและการ
วางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
Meanings and importance of the management. Purposes and principles of
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life. Operation or
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and
effectively with ethics and social responsibility. Policy and planning; organisational
behavior; organising; resource management and evaluation.

083 104

กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาท
ของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบั ติเหตุจากการเล่นกีฬ า การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อ การเสริมสร้าง
สุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา
The history of sport education, learning, training, skills development, technical
of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical fitness,
accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete and an audience,
the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an international sport or
contemporary sport.

083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้ าง ระบบ และกระบวนการทางการเมื อ ง การปกครองและเศรษฐกิ จ พั ฒ นาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง การ
ปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์
ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
Structure, system and processes of Thai politics; government and the economy;
the development of government and civil society’s roles; analysis of the relationship
between political mechanisms, government and the economy affecting national
development; analysis of the impact of globalization on politics, government and
economy.
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083 106

ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
(Performing Arts in ASEAN)
รูป แบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคมอาเซียน
จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts in
ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts.

083 107

วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(Aspects of ASEAN Culture)
การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของพลเมือง
อาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities and
the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural
communication.

083 108

วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสาคัญ ศิลปิน ดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์
ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน
Musical culture in the ASEAN community; history and development of
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles;
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music.

083 109

การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Living)
ความคิดสร้ างสรรค์และสุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต ระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ชุดความคิ ดต่างๆ ที่ กาหนดแบบแผนการดาเนิ นชี วิต การใช้ชี วิตอย่างพอเพี ยง ลั ท ธิบ ริโภคนิ ยม
ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การอยู่
อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง
Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including
factors determining lifestyle. Examining sufficiency living, consumerism, basic factors
and facilities in human living. Understanding resource consumption, inhabitance,
social and environmental responsibility and civil duty.
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083 110

กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความสาคัญ ในการพัฒ นาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณ ฑิตที่พึง
ประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒ นาการทางานเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
The meaning and importance of self-development for students. Desired
graduate attributes and the cultivation of a positive attitude as a global citizen. The
encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork
development. Lifelong learning from student development activities.

083 111

ประสบการณ์นานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง
ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและประสบการณ์
ในต่างประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย สถาบัน
ทางวิ ช าการ หรื อ สถาบั น อื่ นในต่ างประเทศโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/
มหาวิ ท ยาลั ย และเรี ย นรู้ภ าษา วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ประวั ติ ศ าสตร์ ตลอดจน
ประชาชนของประเทศนั้นๆ
The importance and objectives of integrated learning through travels and
international experiences, including planning and preparation of trips, training for
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign country
as suggested by the Faculty of University. Knowledge and experience of language,
culture, tradition and history gained from the chosen country.

083 112

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดารงชีวิต
Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy. Case
studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy. Application of
sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life.

36

มคอ. 2

084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับ สุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญ หา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้ อ นของสารถนอมอาหารและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ความ
ปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene and
health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional problems
and diseases; diseases from contamination of food preservatives and packaging; food
safety and consumer protection.

084 102

สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการ
มลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ
Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and
management of various types of pollutants. Energy. Impact and management of
energy usage.

084 103

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญ ของคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days. Future trends. Basic knowledge, creative
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information.

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจานวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics.
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting.
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084 105

โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต การ
พัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in the
present and future. Development, application and management. Role and effect of
developed technology and innovation on the life, economics and social.

084 106

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒ นธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่างๆ เพื่ อแสดงผล
กระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน
Science and technology for the creative and sustainable development of
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public
health environment. Examining community education resources for science and
technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.
Public communication activities, and the creation of media resources to demonstrate
the impact of science and technology on the community.

084 107

พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
สถานการณ์ และแนวโน้ มการใช้พ ลังงานของอาเซียนและของโลก แหล่งพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน นโยบายด้านพลังงานใน
อาเซียน ภาวะโลกร้อน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน
Importance of energy and environment. Types of energy. Energy conversion
technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.
Renewable and alternative energy resources in ASEAN. Potentials of energy
production in ASEAN. Energy policies in ASEAN. Global warming. Environmental
impacts due to energy use.
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โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของวิ ช าดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ ท าง
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and
meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar
system, constellations and application of this knowledge in everyday life.

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความสาคัญ การตีความหมายของสานวน การเขียนรายงาน
การเขี ยนจดหมายโต้ตอบและบั นทึ ก ข้ อความ การเขี ยนประวัติส่ วนตัว การติ ดต่อ สื่ อสาร การใช้
ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนาตัว การสัมภาษณ์งาน การนาเสนอด้วยวาจา การอธิบาย
ความ
Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report writing.
Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing.
Communication. English for job application. Self introducing. Job interview. Oral
presentation. Explanation.
600 102

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนสาหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความและ
สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง การ
เขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ
Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of
scientific and technological articles and publications. Explanation of procedure,
chart, graph and table. Abstract and article writing.
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600 111

เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
ข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย์ แหล่งของมลภาวะและผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงานและการนาไปใช้โดยเน้นพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาด
และการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ฟอกย้ อ มและสิ่ ง ทอ และอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก การสั ง เคราะห์ ส ะอาดและ การออกแบบเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม
Resource limitation and human influences. Sources of pollution and their
impacts on society and environment. Energy resources and their emphasizing clean
energy. Clean technology and its applications in food industries. agrochemical
industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile industries, plastic
industries. Clean synthesis and environmental designs.

600 112

อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทในทางโภชนศาสตร์ หลักการและวิธีการถนอมอาหารทั่วไป
การสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปื้อนมากับอาหาร สถานการณ์ของสินค้า อาหารไทยและ
แนวทางการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก
Nutritional benefits of each category of food. Principles and procedure of
typical food preservation. Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective
purchasing of safe food. Hazard bewareness of contaminants in food. Situation of
Thai food commodity and development of Thai food products for global markets.

600 113

ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต
แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งความส าเร็ จ ในอาชี พ ความหมายและความส าคั ญ ของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณในการทางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับการดารงชีวิตในสังคม
Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and
responsibility to family and society. Analytical thinking. Communication and
significance. Ethics in industry. Relationship between ethics and social living.
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600 114

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการนาเสนอ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Types of scientific and technological publications. Sources of food science and
technology information. Method of article searching. Method of patent searching.
Using software for data analysis and presentation. Using software for calculation in
food processing.

600 115

เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์พื้นฐานของชีวิต สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์และ ปศุสัตว์
การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
History, evolution and fundamental of Biotechnology. Basic cells of life.
Genetically modified organism. Biotechnology for life enhancement in plant biology,
animal livestock, medicine, food industry, and environment. Ethical issues in
biotechnology.

600 116

ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
ความต้องการของมนุษ ย์และภาวะผู้นา ทักษะจาเป็นในการเป็นผู้นา การพั ฒ นาภาวะผู้นา
ความแตกต่ างของวั ฒ นธรรมส าหรั บ ผู้ น า การสร้ างที ม การสร้ างแรงจู งใจ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การ
แก้ ปั ญ หา การตั ด สิ น ใจ การบริ ห ารความขั ด แย้ ง การสื่ อ สารและการควบคุ ม และการจั ด การ
ความเครียด
Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership
development. Multicultural leaders. Team building, Motivation. Human relation.
Problem solving. Decision Making. Conflict management. Communication and
controls. Stress management.
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600 117

พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการดารงชีวิต พลังงานประเภทฟอสซิล ปัญหาการ
หมดไปของเชื้ อ เพลิ งประเภทฟอสซิ ล ปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นและผลกระทบของภาวะมลพิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ จากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
Importance of energy and environment for living. Fossil energy. Depletion
problem of fossil fuel. Global warming problem and other pollution impacts on
environment from fossil fuels. Current alternative energy. Environmental quality
standards.

600 118

ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน วิธีการจัดตั้งสถาน
ประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชีเบื้องต้น การ
จัดทางบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ
Concept of entrepreneurship. Investment planning and analysis. Establishment
of business enterprises. Business organizational structures. Business strategies.
Business documents. Fundamental accounting. Budgeting. Business laws and
regulations. e-commerce marketing. Codes of business conduct and ethics.

600 119

ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟ้าและวิธี
ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน
ความรู้เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้า
Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit. Electric
fire and protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and ground leakage
current. Knowledge of work safety inspection. Caution and first aid for electrical
accidents.
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600 120

การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจัย
การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งตลาด การวางแผนการตลาด หลักการของเงินทุน
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน การระดมทุน
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Relation industrial marketing and finance. Marketing environment. Marketing
research. Marketing mechanism. Customer behavior. Marketing segmentation.
Marketing planning. Principles of industrial business finance. Financial strategic
planning. Financial forecasts. Fundraising in short. Intermediate, and long terms.
Finance risk management.

600 121

เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่ใช้
ในระบบเครือข่าย มาตรฐานการสื่อสารแบบมีสาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย อินเตอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง ระบบฝังตัว การใช้งานในชีวิตประจาวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ
Role and Importance of network technology. Structure of network system.
Devices used in network system. Wired communication standard. Wireless
communication standard. Internet of things. Embedded system. Applications in
daily life, in industry, and in information system.
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หมวดวิชาเฉพาะ
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers I)
ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าสุดขีดของ
ฟังก์ชัน รูปแบบยังไม่กาหนด กฎโลปิตาล ลาดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์และ
อนุกรมแมคคลอริน
Limits and continuity. Differentiation and applications of the derivative in
engineering. Extrema of functions. Indeterminate forms. L, Hospital, s rule. Infinite
sequences and series. Power Series. Taylor and Maclaurin series.
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers II)
วิชาบังคับก่อน : 511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การประยุกต์
การหาปริ พั น ธ์ในทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ปริพั นธ์ ไม่ ต รงแบบ สมการเชิ งอนุ พั น ธ์เบื้ อ งต้ น และการ
ประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว
Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical
integration. Applications of integration in engineering. Improper integrals. Introduction
to differential equations and applications in engineering. Parametric equations. Polar
coordinates.
511 206

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ผิวกาลังสอง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสอง
ตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์
ย่อยและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้น ระนาบและผิวใน
ปริภูมิ 3 มิติ ฟังก์ชันเวคเตอร์ของตัวแปรค่าจริงและการประยุกต์ แคลคูลัสของเวกเตอร์ เกรเดียนท์
ไดเวอร์ เจนซ์และเคิร์ ล การหาปริพั นธ์ห ลายชั้นและการประยุก ต์ในทางวิศ วกรรมศาสตร์ ความรู้
เบื้องต้นทางปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบท
ของสโตกส์ และทฤษฎีบทของเกาส์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง
Mathematical induction. Functions of several variables. Quadric surfaces.
Calculus of real-valued functions of two variables. Calculus of real-valued functions
of several variables and its applications. Limits and continuity. Partial derivatives and
applications in engineering. Vector algebra in three dimensions. Lines, planes and
surfaces in three dimensional space. Vector-valued functions of real variables and
their applications. Vector calculus, gradient, divergence and curl. Multiple integrals
and applications in engineering. Introduction to line integrals, surface integrals and
volume integrals. Green, s theorem, Stokes, theorem and Gauss, theorem. Curvilinear
coordinates.
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513 100

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Genearal Chemistry )
ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมีของ
ธาตุในกลุ่มหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน จลนเคมี
Stoichiometry. Atomic theory. Atomic structures and properties of the elements
in the periodic table. Chemistry of main group elements, non metals and transition
metals. Chemical bonding. Properties of gases, liquids, solids and solutions. Chemical
equilibrium and ionic equilibrium. Chemical kinetics.

513 105

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory )
วิชาบังคับก่อน : 513 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีทั่วไป
Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry.

514 101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่น เสียง
Mechanics of particles and rigid bobies. Properties of matter. Fluid mechanics.
Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound.

514 102

ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์
Electomagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern
Physics. Special theory of relativity and quantum physics.

514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I.
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514 104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II.

614 201

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียนภาพ
ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียน
วัสดุยึดเหนี่ยว การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้
ขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นพื้นฐาน
Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing.
Pictorial drawing. Sections. Auxiliary views. Fastener drawing. Development. Detail and
assembly drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computer-aided drawing.

615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Safety Engineering)
หลักการพื้นฐานวิศวกรรมความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการและขั้นตอน
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ การวิ เคราะห์ แ ละการสอบสวนอุ บั ติ เหตุ เครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ส่ วนบุ ค คลและ
เครื่ องช่วยเพิ่มความปลอดภัย การควบคุมและการป้องกันวัสดุมีพิ ษ การเก็บ รักษาวัตถุไวไฟ การ
ป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการระเบิดของวัตถุไวไฟ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จรรยาบรรณ
วิศวกร
Basic principles of safety engineering. Causes of accidents. Principles and
procedures of accident prevention. Accident analysis and investigation. Personal
protection equipment and safety equipment. Hazardous material control and
protection. Flammable material storage. Fire prevention. Explosion prevention of
flammable materials. Safety laws. Engineering ethics.
615 112

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็นทรอยด์
และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภ าคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force systems. Resultants. Equilibrium of particles and rigid bodies. Fluid
statics. Centroid and moment of inertia. Kinetics and kinematics of particles and
rigid bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum.

46

มคอ. 2

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies. Newton’s second law of
motion. Work and energy. Impulse and momentum.
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
(Mechanical Engineering Thermodynamics I)
กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน เอ็นโทรปี
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
First and second laws of thermodynamics and Carnot cycle. Energy. Entropy.
Basics of heat transfer and energy conversion.
615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
1(1-0-2)
(Mechanical Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น เรขาบรรยาย การกาหนดความหยาบละเอียดของผิวงาน
ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต
มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอ่านแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลประกอบด้วย เฟือง น็อต สกรู หมุดย้า ลิ่ม และสปริง การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียน
แบบงานท่อ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบและแบบแยกชิ้นส่วน
Basic engineering drawing. Descriptive geometry. Surface finishing. Fitting and
tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering drawing standards and
symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of mechanical parts including
gears, nuts, screws, rivets, wedges and springs. Welding drawing. Piping drawing.
Working drawing. Assembly and disassembly drawings.
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615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : *615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การเขียนแบบสองมิติและสามมิติสาหรับชิ้นส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 201 การใช้
เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ และคอมมานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพื่อเขียนและแก้ไขวัตถุ การใช้เมาส์แบบ
สามปุ่มและคีย์บอร์ด การใช้คาสั่งออปชั่นเพื่อปรับหน้าจอ การปรับสีหน้าจอ ขนาดครอสแฮร์ ความ
หนาเส้น การคลิกขวาของเมาส์ และขนาดของสแน็ป การใช้กลุ่มคาสั่งกริดและสแน็ป ออร์โธ โพล่าร์
ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คกิ้ง การกาหนดขนาดพื้นที่เขียนแบบ การกาหนดพิกัดคาร์ที
เซียนและโพล่าร์และการวัดมุม การใช้เลย์เอาท์เพื่อแสดงและพิมพ์งานทางเครื่องพล็อตเตอร์ การใช้
บล็ อกเพื่ อเพิ่ ม วัตถุในแบบ การเขียนตั วอั ก ษรและการบอกขนาดซึ่ งรวมถึ งการบอกขนาดความ
คลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนและแก้ไขภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยกลุ่มคาสั่งพริมิทีพและกลุ่มคา
สั่งฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิ ติสู่แบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ การใช้บูลีนและการแก้ไข
ของแข็ง การใช้ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพื่อปรับมุมมองและสร้างรูปสามมิติ
Two-dimensional and three-dimensional drawing for mechanical components
related to the course 615 201. Use of pull-down menus, toolbars and command
lines in AutoCAD to draw and modify objects. Use of three-button mouse and
keyboard. Use of option commands to modify displays of color, crosshair size, line
thickness, right-click mouse, and snap size. Use of grids and snaps, orthos, polars,
object snaps and object snap trackings. Determination of drawing limits. Cartesian and
polar coordinates and angle measurement. Use of layout to view and print drawings
through a plotter. Use of blocks to insert objects. Use of text and dimension
commands to insert dimensions and notes including geometric tolerance. Basic
three-dimentional modeling and correcting by using primitive command groups and
featuring command groups. Extrude, revolve, sweep and loft. Boolean operation and
solid editing. Use of UCS and WCS coordinate systems to view and construct threedimensional models.
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615 203

สถิติสาหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Statistics for Engineering Analysis)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ค่าคาดหมายและฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง
การอนุมานทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การถดถอย การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่ อแก้ปัญ หาทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับการแก้ปัญหา
Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability
distributions. Expected value and moment generating function. Application of
probability theory. Sampling distribution. Parameter estimation. Statistical inference.
Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. Use of
statistical methods as tools to solve mechanical engineering problems and
application of computers to solve problems.

615 204

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรเครื่องกล
2(2-0-4)
(Numerical Methods for Mechanical Engineers)
ความสาคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของสมการโดยระเบียบวิธี
กราฟ ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ ระเบียบวิธีการทาซ้าแบบหนึ่งจุด ระเบียบ
วิธีของนิวตัน-ราฟสัน และระเบียบวิธีเซแคนต์ ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
และนอกช่วง การถดถอยแบบกาลังสองน้อยที่สุด การหาค่าปริพันธ์และค่าอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
Importance of numerical methods. Errors. Identifying roots of equations by
graphical method, bisection method, false-position method, one-point iteration
method, Newton-Raphson method, and Secant method. Systems of linear algebraic
equations. Interpolation and extrapolation. Least-squares regression. Integration and
differentiation. Ordinary differential equations. Partial differential equations.
Computer programming for numerical solutions.
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615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนแบบสองมิติและสามมิติสาหรับชิ้นส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 201 โดยใช้
โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางหรือระดับสูง การใช้โมดูลเขียนแบบสองมิติเพื่อเขียนและแก้ไขแบบ
สองมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและแก้ไขโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลแอสเซ็มบลี
เพื่อประกอบชิ้นส่วนที่สร้างด้วยโมดูลสร้างโมเดลสามมิติและการจาลองการเคลื่อนไหวในโมดูลแอ
สเซ็มบลี การสร้างแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติประกอบด้วยการ
สร้างโมเดลทั้งแบบเนื้อตันและแบบพื้นผิว การใส่ความสัมพันธ์และเงื่อนไขของวัตถุในภาพสองมิติ
การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติและสามมิติ การใช้ฟังก์ชันการ
ตรวจสอบและการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อทวนสอบการออกแบบโมเดล การใส่ความสัมพันธ์ของ
การประกอบในภาพประกอบ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน การแลกเปลี่ยนไฟล์งาน
ระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์กลาง
Two-dimensional and three-dimensional drawing for mechanical components
related to the course 615 201 by using drawing programs in mid-range or high-range
levels. Use of two-dimensional drawing modules to draw and modify twodimensional drawing. Use of part modules to draw and modify three-dimensional
models. Use of assembly modules to assemble components created by part
module and to simulate the motions of parts. Creation of two-dimensional models
from three-dimensional models. Three-dimensional modeling including solid and
surface modeling. Use of geometric relations and constraints for two-dimensional
sketches. Specifying dimensions and dimension parameters for two-dimensional and
three-dimensional models. Use of model evaluation functions and finite element
simulations to verify models. Use of mating conditions in assembly modeling.
Exploding drawing in assembly. Use of neutral files for exchanging CAD data between
CAD systems.
615 206

กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรเครื่องกล
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)
ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ประกอบด้วย การหล่อ การใช้งานเครื่องจักร การขึ้น
รู ป และการเชื่ อ ม ความสั ม พั นธ์ร ะหว่างวัส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต พื้ นฐานของการคิ ดต้ นทุ นใน
กระบวนการผลิต
Theories and principles of manufacturing processes including casting,
machining, forming, and welding. Material and manufacturing process relationships.
Fundamentals of manufacturing cost calculation.
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มคอ. 2

กลศาสตร์ของแข็ง 1
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid I)
วิชาบังคับก่อน : 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภูมิ
แรงเฉือน และโมเมนต์การดัด การแอ่นตัวของคาน การบิดของเพลา การโก่งเดาะของเสา วงกลมของ
มอร์และความเค้นผสม เกณฑ์การเสียหายของวัสดุ
Forces and stresses. Stress-strain relationship. Stresses in beams, shear force
and bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion of shafts. Buckling of
columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure criterion.

615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
กลไกพื้นฐาน ชิ้นส่วน และข้อต่อ การวิเคราะห์จลนศาสตร์ ตาแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง
การวิเคราะห์แรงทางพลศาสตร์ของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟืองและชุดเฟืองทด ระบบเชิงกล การ
สมดุลชิ้นส่วนกลไกที่เคลื่อนที่แบบหมุนและแบบไปกลับ
Basic mechanisms, linkages, and joints. Kinematics, position, velocity, and
acceleration analysis. Dynamic force analysis of mechanical devices. Cams and
followers. Gears and gear trains. Mechanical systems. Balancing of rotating and
reciprocating mechanisms.
615 221 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
พื้นฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน ค่าการนาความร้อน สมการพื้นฐานของการนาความ
ร้อน การนาความร้อนในสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การนาความร้อนในภาวะแปรเปลี่ยน หลัก
พื้นฐานของการพาความร้อนและการวิเคราะห์การพาความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลในรูป แบบต่างๆ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ ยนความร้อนและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการกลั่นตัว การประยุกต์ทางการถ่ายเทความร้อน
Introduction and modes of heat transfer. Thermal conductivity. Basic equations
of heat conduction. One and two dimensional steady-state heat conduction.
Transient conduction. Basic concepts and analysis of heat convection. Relations
between heat transfer and different types of fluid flow. Radiation heat transfer. Heat
exchangers and heat transfer enhancement. Boiling and condensation. Applications of
heat transfer.
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มคอ. 2

อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(2-0-4)
(Mechanical Engineering Thermodynamics II)
วิชาบังคับก่อน : 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
วัฏจักรคาร์โนท์ วัฏจักรต้นกาลัง วัฏจักรไอน้าต้นกาลัง วัฏจักรกาลังก๊าช วัฏจักรการทาความ
เย็นและปั๊มความร้อน ความสัมพันธ์ของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมไดนามิกส์ของของผสม
ในสถานะก๊ า ช สมบั ติ ข องอากาศชื้ น การปรั บ อากาศ อุ ณ หพลศาสตร์ ข องปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละ
กระบวนการเผาไหม้
Carnot cycle. Power cycles. Steam power cycle. Gas power cycle. Refrigeration
and heat pump cycles. Thermodynamic property relations. Thermodynamics of gas
mixtures. Properties of moist air. Air conditioning. Thermodynamics of chemical
reactions and combustion processes.

615 223 กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความ
ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหลอัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว
Fluid properties. Fluid statics. Momentum and energy equations. Continuity
equation and motion. Similitude and dimensional analysis. Steady incompressible
flow.
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Thermofluids for Engineers)
หลักการพื้ นฐานทางเทอร์โมไดนามิ กส์ กฎข้อที่ห นึ่งและกฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์
หลักการพื้นฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พื้นฐานพลศาสตร์ของ
ของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน
Fundamental principles of thermodynamics. The first and second laws of
thermodynamics. Basic principles and basic properties of fluids. Fundamentals of fluid
statics. Fundamentals of fluid dynamics. Characteristics of fluids in laminar and
turbulent flows.
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615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
1(0-3-0)
(Thermofluids Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
Experiments related to thermodynamics and fluid mechanics.
615 301

ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
1(0-3-0)
(Mechanical Manufacturing Laboratory I)
กระบวนการเชื่อมแบบต่างๆ การจัดทาแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซ์และฟิก
เจอร์สาหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเชื่อมในสนาม การตรวจสอบแนวเชื่อม
Various types of welding process. Production planning. Cutting plan. Jigs and
fixtures for fabrication work. Shop welding. Fields welding. Welding inspection.

615 302

ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
1(0-3-0)
(Mechanical Manufacturing Laboratory II)
การทดลองพื้นฐานของการกลึง ประกอบด้วย การกลึงปาดหน้า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึง
เกลียว กลึงคว้านรู และกลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้าและ
การกัดร่อง
Basic experiments of turning, facing turning, round turning, tapering, threading,
boring, and countering. Shaping. Milling using partial face milling and end milling.

615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
การทดลองต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้น ด้านกลศาสตร์ประยุกต์ การวัดการ
ไหล การสูญเสียพลังงงานของของไหลในท่อ พัดลม เครื่องสูบน้า เครื่องสูบน้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน กังหันเพลตัน การแอ่นตัวของคาน การสมดุล ระบบพลศาสตร์ และไจโรสโคปิก
Experiments in mechanical engineering emphasizing applied mechanics, flow
measurements, friction loss in pipes, fans, single pump, series and parallel pumps,
pelton turbine, beam deflection, balancing, dynamic and gyroscopic systems.
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615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
1(0-3-0)
(Materials Testing Technology)
พื้นฐานของการทดสอบวัสดุแบบทาลายของวัสดุวิศวกรรม การทดสอบการดึง การทดสอบการ
กด การทดสอบแรงบิด การทดสอบการดัดงอ การทดสอบความแข็ง การทดสอบการกระแทก
Fundamentals of destructive testing of engineering materials. Tensile test.
Compressive test. Torsion test. Bending test. Hardness test. Impact test.
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Machine Design I)
วิชาบังคับก่อน : 615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1
พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ประกอบด้วย หมุดยึด งานเชื่อม สกรูและสลักเกลียว สกรูส่งกาลัง สลัก
และร่องสลัก เพลา สปริง ข้อต่อเพลา เฟือง แบริ่ง เบรก คลัช สายพานและโซ่ โครงการออกแบบ
Fundamentals of mechanical machine design. Properties of materials. Theories
of failure. Design of simple machine elements including rivets, welding works, screw
fasteners, power screws, keys and pins, shafts, springs, couplings, gears, bearings,
brakes, clutches, belts and chains. Design projects.
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Machine Design II)
วิชาบังคับก่อน : 615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
การหล่ อลื่น เจอร์ นัลแบริ่ง ตลับลู กปืน การออกแบบเฟื อง คลัท ซ์และเบรก และสายพาน
และโซ่
Lubrication. Journal bearings. Rolling-element bearings. Design of gears,
clutches and brakes, and belts and chains.
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615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
3(3-0-6)
(Electrical Engineering for Mechanical Engineers)
วัสดุสารกึ่งตัวนา แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส วงจรสามเฟส หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งกาลังไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้ากาลังและการออกแบบระบบแสงสว่าง
การป้องกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้า
Semiconductor devices. DC power supply. Electric power distribution system.
Direct current circuit. Single phase and three phases alternating current circuit . Threephase circuits. Basic principles, efficiency, and connection of electrical transformers.
Electrical machines. Motor controlling circuits. Generators. Transmission line system.
Design of electric power and illuminating systems. Prevention of power system failure.
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
1(0-3-0)
(Electrical Engineering Laboratory for Mechanical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : *615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
*อาจเรียนพร้อมกันได้
วัสดุสารกึ่งตัวนา แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสามเฟส การทดสอบหม้อแปลง การถอด
และประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การต่อพ่วงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของวงจร
ควบคุมและวงจรกาลัง การอ่านแบบไฟฟ้า
Semiconductor devices. DC power supply. Three-phase circuits. Transformer
testing. Motor assembly and disassembly. Motor controlling. Electrical generator
coupling. Relations between controlling circuits and power circuits. Reading of
electrical drawings.
615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Automatic Control in Mechanical Engineering)
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจาลองของชิ้นส่วนควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ
ของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์ และออกแบบในโดเมนเวลา การตอบสนองเชิงความถี่ การ
ออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทางวิศวกรรมเครื่องกล
Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control elements.
Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and design. Frequency
response. Design and compensation of controlling systems in mechanical engineering.
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615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3–0–6)
(Internal Combustion Engines)
พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟและชนิดจุดระเบิด
ด้วยการอัด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศในอุดมคติ อุปกรณ์
เพิ่มความดันไอดีและอุปกรณ์ขจัดไอเสียและมลพิษ สมรรถนะของเครื่องยนต์และการทดสอบ การ
หล่อลื่น
Fundamentals of internal combustion engine. Spark-ignition and compressionignition engines. Fuels and combustion. Ignition systems. Ideal air-fuel cycles.
Supercharging and scavenging equipment. Performance and testing of engines.
Lubrication.
615 342 การปรับอากาศ
3(3–0–6)
(Air Conditioning)
สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑ์การปรับอากาศ การประเมินภาระ
การทาความเย็น อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดต่างๆ การออกแบบระบบปรับ
อากาศและระบบระบายอากาศ การออกแบบการกระจายอากาศและระบบท่ออากาศ การออกแบบ
ระบบระบายอากาศ สารทาความเย็นและการเลือกใช้สารทาความเย็น การออกแบบระบบท่อสารทา
ความเย็น ระบบควบคุม การปรับอากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน ความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายใน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
Psychometric properties and processes of air. Air conditioning criteria. Cooling
load estimation. Air conditioning equipment. Various types of air conditioning system.
Design of air condition and ventilation systems. Air distribution and duct system
design. Ventilation systems design. Refrigerants and refrigerant selection. Refrigerant
piping design. Air conditioning control system. Noise and vibration control. Fire safety
in air conditioning systems. Indoor air quality. Energy efficiency in air conditioning
systems.
615 371 การฝึกงาน
1(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
Practical training of at least 3 2 0 working hours in an industrial sector or an
institute approved by the Department of Mechanical Engineering.
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615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Project I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การจัดทารายงานทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลของ
นักศึกษา
Preparing a literature review report on the topic related to students’
mechanical engineering project.
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
การทดลองต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นด้านอุณหพลศาสตร์ การนาความร้อน
การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ
แคลอรีมิเตอร์ของไอเสีย ระบบปรับอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน การหาค่า
ความร้อนด้วยบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ การหาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิง และจังเกิลแคลอรีมิเตอร์
Experiments in mechanical engineering emphasizing thermodynamics, heat
conduction, free and forced heat convection, heat radiation, tubular heat exchanger,
exhaust gas calorimeter, air conditioning system, heat pipe heat exchanger, heating
value evaluation by bomb calorimeter, fuel flash point evaluation and Junkle
calorimeter.
615 402

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Computer Programming for Mechanical Engineering)
แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ หลักการทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ การโต้ ต อบกั น ของฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ แนวคิ ด ของการประมวลผลข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หลักการของการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะสาหรับการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเครื่องกล
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับใช้แก้ปัญหาในทางวิศวกรรมเครื่องกล
Concepts of computers. Principles of computer hardware and software.
Computer components. Hardware and software interaction. Electronics Data
Processing (EDP) concepts. Program design and development methodology. Principles
of high-level computer language programming. Selected computer programming
languages for mechanical engineering applications. Application software for solving
mechanical engineering problems.
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615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(3-0-6)
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
การใช้คอมพิ วเตอร์สาหรับการออกแบบและวิเคราะห์ ปั ญ หาวิศวกรรมเครื่องกล การสร้าง
แบบจาลองทางกายภาพและการจาลองปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
การวิเคราะห์ความแข็งแรง การจาลองการเคลื่อนที่ และการจาลองการไหลผ่านชิ้นงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems.
Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and related
applications. Techniques of strength analysis, motion simulation and flow simulation
using computer software.
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดของความเอื้อของระบบ การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและ
การเผาไหม้ ส่ ว นประกอบของโรงจั ก รต้ น ก าลั ง ไอน้ า โรงต้ น ก าลั ง กั ง หั น ก๊ า ช และโรงต้ น ก าลั ง
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบผลิตพลังงานร่วมและระบบพลังความร้อนร่วม โรงต้นกาลังพลังงาน
น้า โรงต้นกาลังพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นกาลังและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Energy conversion theory and availability concept. Fuel and combustion
analysis. Components of steam, gas turbine and internal combustion engine power
plants. Combined cycle and cogeneration. Hydro power plants. Nuclear power plants.
Instrumentation and control. Power plant economics and environmental impacts.
615 431 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
ระบบที่มีองศาเสรีเดียว การสั่นสะเทือนจากการบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบถูก
บั งคับ วิธีระบบเสมือน ระบบที่มีองศาเสรีมากกว่าหนึ่ง วิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน
Systems with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and forced
vibration. Methods of equivalent systems. Systems with several degrees of freedom.
Methods and techniques to reduce and control vibration.
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615 441 การทาความเย็น
3(3-0-6)
(Refrigeration)
ทบทวนสมบั ติ ท างเทอร์โ มไดนามิ ก และไซโครเมติ ก ของอากาศ แนะน าการท าความเย็ น
กระบวนการการทาความเย็นทางทฤษฎีและกระบวนการจริง กระบวนการการทาความเย็นแบบหลาย
ความดัน สารท าความเย็นและน้ามันหล่อลื่ น การค านวณภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ อีแวปเปอเรเตอร์ อุปกรณ์ลดความดันและอุปกรณ์วัด พร้อมควบคุมระดับน้ายา การ
ควบคุ ม ระบบการท าความเย็น อุป กรณ์ วาล์ว ระบบควบคุ ม และระบบตรวจสอบทางไฟฟ้ า การ
ออกแบบท่อและภาชนะแรงดันในระบบทาความเย็น ระบบความปลอดภัย
Review of thermodynamics and psychrometric properties of air. Introduction to
refrigeration. Theoretical and actual refrigeration processes. Multi-pressure
refrigeration processes. Refrigerant and lubricating oil. Refrigeration load calculations.
Compressors, condensers, evaporators, expansion devices and refrigerant level
measurement and control devices. Refrigeration system control. Valves. Electrical
control and monitoring system. Refrigeration piping and vessel design. Safety systems.
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0–3–0)
(Mechanical Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คัดเลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทาข้อเสนอโครงงานที่ประกอบด้วย
ที่มาและความสาคัญ ของปัญ หา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน และแผนงาน นาเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบ
ปากเปล่า
Selecting a project topic and a project advisor. Preparing a project proposal
containing rationale and importance of the topic, objectives, scope, theoretical
framework, literature review, project methodological procedures, and schedule.
Reporting and presenting the research project orally.
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615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3
1(0–3–0)
(Mechanical Engineering Project III)
วิชาบังคับก่อน : 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ดาเนินงานวิจัยหรือออกแบบทางวิศวกรรมในหัวข้อการวิจัยที่เสนอไว้แล้วในโครงงานวิศวกรรม
เครื่องกล 2 วิเคราะห์ผลและสรุปผล นาเสนองานวิจัยโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า
Conducting research or producing engineering design focusing on the topic
presented earlier in Mechanical Engineering Project II. Analysing and concluding.
Reporting and presenting the research project orally.
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Finite Element Methods for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรเครื่องกล
แนะน าวิ ธีไฟไนท์ เอลิ เมนท์ พื้ น ฐานสมการเชิ งอนุ พั น ธ์ การสร้ างสมการไฟไนท์ เอลิ เมนท์
ฟังก์ชั่นการประมาณภายในเอลิเมนท์ การวิเคราะห์ปัญหาในหนึ่งมิติ การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนท์
การรวมสมการของเอลิเมนท์ ค่าเงื่อนไขที่ขอบ การหาผลเฉลย การวิเคราะห์ปัญหาสองและสามมิติ
Introduction to finite element methods. Fundamentals of differential equations.
Development of finite element equations. Approximation function inside elements.
One dimensional problem analysis. Discretization of domain into elements. Assembly
of element equations. Boundary conditions. Problem solving. Analysis of two and
three dimensional problems.
615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid II)
วิชาบังคับก่อน : 615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1
ทบทวนวงกลมมอร์ของความเค้น และความเครียด คานชนิดที่ไม่สามารถหาคาตอบได้ด้วยวิธี
ทางสถิตย์ศาสตร์ การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดโดยวิธีพลังงาน ทฤษฎีของคาสติเกลียโน การ
ไหลของแรงเฉือนและจุดศูนย์กลางการเฉือน ความเค้นเฉือนในวัสดุผนังบาง ความเค้ นในภาชนะ
เปลือกบางรับแรงดัน ความเค้นในภาชนะทรงกระบอกที่มีผนังหนา และความเค้นในจานหมุน ความ
เค้นในคานโค้ง ความเค้นในรอยเชื่อม หมุดย้า และรอยต่อยึดด้วยเกลียว
Review of Mohr’s circle of stress and strain. Statistically indeterminate beams.
Stress-strain analysis by energy methods. Castigliano’s theorem. Shear flow and
center. Shear stress in thin-walled materials. Stress in thin-walled pressure vessels,
thick-walled cylinders and rotating disks. Stresses in curved beams. Stresses in welding
joins, riveting and bolted joins.
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615 521 กลศาสตร์ของไหล 2
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 615 223 กลศาสตร์ของไหล 1
สนามการไหล การไหลศักย์ สมการเนเวียร์ -สโตกส์ ทฤษฎีชั้นขอบเขต การไหลแบบอัดตัวได้
การวัดการไหล เครื่องจักรกลของไหล ปั๊มและพัดลม
Flow field. Potential flow. Navier–Stokes equation. Boundary layers theory.
Compressible flow. Fluid measurement. Turbo machinery. Pumps and fans.
615 522

วิศวกรรมไอน้า
3(3-0-6)
(Steam Engineering)
ไอน้า ไอร้อนยิ่งยวด คุณ ภาพไอน้า การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน
วิธีการหาปริมาณการใช้งานไอน้า วิธีการวัดค่าการใช้งานไอน้า การใช้ไอน้าสาหรับถังน้าร้อนชนิดต่าง
ๆ การทาความร้อนโดยคอยล์และแจคเกต การให้ความร้อนกับถังน้าร้อนโดยหัวฉีดไอน้า ปริมาณ
ความต้องการไอน้าในท่อและเครื่องอุ่นอากาศปริมาณความต้องการไอน้าในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน ปริมาณความต้องการไอน้าในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน
Steam. Superheated steam. Steam quality. Heat transfer in heat exchangers.
Methods of estimating steam consumption. Measurement of steam consumption.
Steam consumption of tanks. Heating with coils and jackets. Hot water tank heating
by steam injectors. Steam consumption of pipes and air heaters. Steam consumption
of heat exchangers. Steam consumption of plant items.

615 523 การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Design of Thermal Systems)
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทางานได้ เศรษฐศาสตร์สาหรับการ
ออกแบบระบบความร้อน การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับระบบความร้อน การปรับสมการ การ
สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการจาลองกระบวนการทางความร้อน เทคนิคการหาค่าเหมาะ
ที่สุดสาหรับระบบทางความร้อน
Engineering design procedures. Design of workable systems. Economics for
thermal system design. Appropriate equipment selection for thermal systems.
Equation fitting. Mathematical modeling and simulation of thermal processes.
Optimization techniques for thermal systems.
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615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Pipe Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 615 221 การถ่ายเทความร้อน
โครงสร้างและหลักการทางานของท่อความร้อน สารทางานและการเลือกสารทางาน ความเข้า
กันได้ของสารทางานและตัวท่อ การออกแบบท่อความร้อน การสร้างและทดสอบท่อความร้อน การ
ประยุกต์ใช้งานท่อความร้อน
Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of working
fluids. Compatibility of working fluids and pipes. Heat pipe design. Heat pipe
fabrication and testing. Heat pipe applications.
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
(Solar Energy Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 615 221 การถ่ายเทความร้อน
ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีอาทิตย์ กระบวนการถ่ายเทความ
ร้อนและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมถึง การทาความร้อน การอบแห้ง การทาความเย็น
แบบดู ดซึ ม การกลั่ น น้ า และเครื่ อ งยนต์ ค วามร้ อ นโดยพลั งงานแสงอาทิ ตย์ การเปลี่ ยนพลั งงาน
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. Heat
transfer process and solar energy equipment including heating, drying, absorption
refrigeration, water distillation, and heat engine using solar thermal energy. Conversion
of solar energy to electricity.
615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความ
ร้อน ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบทาความเย็น เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้า หม้อน้าและระบบส่ง
จ่ายไอน้า การประหยัดพลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด
การใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้นและการตรวจวัดการใช้พลังงานโดยละเอียด การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
กรณีศึกษา
Basic principles of energy conservation and management. Usage of electrical
and thermal energy. Energy conservation potential in electrical and thermal systems.
Transformers. Electrical motors. Lighting systems. Air conditioning systems.
Refrigerating systems. Air compressors. Water pumps. Boilers and steam distribution
systems. Energy saving by energy management system. Energy measurement tools
and techniques. Preliminary and detailed energy audits. Economic analysis. Energy
conservation planning. Energy conservation laws. Case studies.
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615 527 แหล่งพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Resources)
ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลั งงานความร้อนและไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณี ศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน
Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal and
electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case
studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable
energy.
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล
3(3-0-6)
(Microcontroller for Mechanical Engineers)
โครงสร้ า งและสถาปั ต ยกรรมของไมโครคอมพิ ว เตอร์ ชิ พ เดี่ ย ว การโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาแอสเซมบลี การเปลี่ยนสัญญาณแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปลี่ยนสั ญญาณแบบดิจิตอลเป็น
สัญญาณอนาลอก การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการการออกแบบระบบ
Structures and architecture of single-chip microcomputers. Assembly language
programing. Analog to digital conversion. Digital to analog conversion. Industrial
control device interfacing. System design project.
615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics Engineering)
ที่มาของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ทางเมคคาทรอนิ ก ส์ การประยุ ก ต์ ข องวิศ วกรรมเมคคาทรอนิ ก ส์ หั ว ข้ อ การวิ จั ยและพั ฒ นาทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
History of mechatronics engineering. Basic concepts in mechatronics
engineering. Mechatronics technology. Applications of mechatronics engineering.
Research and development topics in mechatronics engineering.
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615 533 การวัดทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Measurement)
วิชาบังคับก่อน : 615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1
พื้น ฐานของเครื่องมือ วัดและการวัด คุณ ลักษณะทางด้านเทคนิคของเครื่องมื อวัด ความไว
ความถูกต้อง และความไม่แน่นอน การประยุกต์การวิเคราะห์ทางสถิติและปรับปรุงข้อมูล หลักการ
ทางานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า การวัดเชิงกลและไฟฟ้า การได้มาและการเก็บ
ข้อมูล
Fundamentals of instruments and measurements. Technical specifications of
measuring instruments. Sensitivity, accuracy and uncertainty. Applications of statistical
analysis and data improving. Operating principles of mechanical and electrical
instruments. Mechanical and electrical measurements. Data acquisition and storage.
615 541 เทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Technology)
บทนาของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขนาดและน้าหนัก สถิตศาสตร์ของยานยนต์ ระบบส่ง
กาลั ง ระบบเบรก พลศาสตร์ข องยานยนต์ ข ณะเร่งและเบรก ระบบบั งคั บ เลี้ ยวและระบบรองรั บ
แรงสั่นสะเทือน แรงต้านการเคลื่อนที่ สมรรถนะของยานยนต์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล การถอด
ประกอบเครื่องยนต์
Introduction to internal combustion engines. Dimension and weight. Statics of
automotive vehicles. Power transmission system. Brake system. Dynamics of vehicles
while accelerating and braking. Steering and suspension systems. Resistance force.
Performance of automotive vehicles. Laboratory tools and devices. Operation safety.
Components of gasoline and diesel engines. Engine disassembly and assembly.
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615 542 กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine)
วิชาบังคับก่อน : 615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
ทฤษฎีและหลักการของกังหันก๊าซแบบต่างๆ หลักพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์สาหรับวัฏจักร
กังหันก๊าซ อุณหพลศาสตร์ของการไหลอัดตัวได้ การออกแบบหัวฉีดเชื้อเพลิง การแลกเปลี่ยนพลังงาน
ในเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบช่องทางการไหลในตัวกังหัน การออกแบบกั งหันในมุมมองทาง
กล เครื่องอัดลมแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เครื่องอัดลมแบบที่ลมไหลตามแนวแกน การเผาไหม้ รี
เจนเนอเรเตอร์ การประยุกต์ใช้กังหันก๊าซในโรงงาน งานทางทะเล และกระบวนการต่าง ๆ
Theories and operating principles of gas turbine engines. Basic concepts of
thermodynamics for gas turbine cycles. Thermodynamics for compressible flow.
Design of fuel nozzles. Energy interchanges in fluid machinery. Design of turbine flow
passages. Mechanical aspects of turbine design. Centrifugal compressors. Axial flow
compressors. Combustion. Regenerator. Applications of gas turbine engines in
industry, marine and processes.
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Application Software in Energy Engineering)
การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ในงานวิศวกรรมพลังงาน ซอฟต์แวร์อีอีเอส ซอฟต์แวร์บีอีซี
ซอฟต์แวร์เอ็นเนอร์จีพลัส ซอฟต์แวร์ทรานซิส ซอฟต์แวร์ซีเอฟดี
Implementation of application software in energy engineering. EES software,
BEC software, EnergyPlus software, TRNSYS software, CFD software.
615 551 ระบบกาลังของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power Systems)
แนวคิดพื้นฐานของระบบกาลังของไหล คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมของไหล วงจร
ควบคุมเบื้องต้นและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกาลังของไหล ผลของการสูญเสีย
ความร้อนที่มีต่อระบบกาลังของไหล การประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม โครงงานออกแบบ
Basic concepts of fluid power systems. Characteristics and functions of fluid
control devices. Basic control circuits and symbols. Analysis and design of fluid power
circuits. Effects of heat dissipation on fluid power systems. Industrial applications.
Design project.
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ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic Systems)
หลั ก การทางกายภาพของระบบไฮดรอลิ ก ส์ อุ ป กรณ์ ไ ฮดรอลิ ก ส์ สั ญ ลั ก ษณ์ ในผั ง วงจร
การควบคุมการผลิตและการจ่ายกาลังลมอัด อุปกรณ์นิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้านิวแมติกส์
อุปกรณ์คุมแบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์พีแอลซี
Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices.
Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC devices.

615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1
3(3-0-6)
(Optomechatronics Engineering I)
พื้นฐานของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ทางแสง พื้นฐานด้านแสงและอุปกรณ์ทางแสง ระบบเมค
คาทรอนิ ก ส์ ท างแสงในทางปฏิ บั ติ ลั ก ษณะเฉพาะของเทคโนโลยี ด้ า นเมคคาทรอนิ ก ส์ ท างแสง
เทคโนโลยีเลเซอร์
Fundamantals of optomechatronics technology. Fundamentals of optics and
optical devices. Practical optomechatronics systems. Characteristics of
optomechatronics technologies. Laser technology.
615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2
3(3-0-6)
(Optomechatronics Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1
ส่วนประกอบด้านเมคคาทรอนิกส์ของส่วนเชื่อมต่อของงานด้านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง การ
ประกอบกันของอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์ทางแสง หน่วยวัดการทางานพื้นฐานของเมคคาทรอนิกส์ทาง
แสง อุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับเร้าทางด้านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางแสง
ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ใยแก้วนาแสงในงานด้านเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics elements of optomechatronics interface. Optomechatronics
device integration. Basic optomechatronics functional units. Optomechatronics
sensors and actuators. Optomechatronics systems in practice. Fiber optic devices in
mechatronics.
615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Application Software in Mechatronics Engineering)
ซอฟต์ แวร์ ป ระยุก ต์ ที่ ใช้ ในงานวิ ศวกรรม การใช้ โปรแกรมแมตแล็บ สาหรับ งานวิศ วกรรม
การจาลองระบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรมซิมูลิ้งค์ การใช้โปรแกรมแล็บวิว สาหรับงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม
Application software in engineering. Use of MATLAB program in engineering.
Simulation of engineering systems by Simulink program. Use of LABVIEW program in
engineering. Other application software in engineering.
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615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Mechanical Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering.
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Mechanical Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering.
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
3(3-0-6)
(Selected Topics in Mechanical Engineering III)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering.
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
3(3-0-6)
(Selected Topics in Mechanical Engineering IV)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering.
615 565

การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ
3 (3-0-6)
(Combustion and Emission Control)
ชนิดของเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม้ คุณสมบัติเชื้อเพลิง กระบวนการเผาไหม้ ปริมาณอากาศ
ตามทฤษฎี เทอร์โมไดนามิกส์สาหรับการเผาไหม้ เคมีการเผาไหม้เบื้องต้น การควบคุมมลพิษ ในหม้อ
ไอน้าและเตาเผาโดยเน้นไปที่ออกไซด์ของคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ
ฝุ่นละออง ปริมาณการเกิดไนตริกออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
เผาไหม้ถ่านหินในหม้อน้า
Types of fuel. Combustion systems. Properties of fuels. Combustion processes.
Stoichiometry of combustion. Thermodynamics for combustion. Introduction to
combustion chemistry. Emission control in boilers and furnaces emphasizing oxides
of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur and particulate matter. Generated
amount of nitric oxide, sulfur dioxide and particulate matter from firing coal in
boilers.
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615 566

ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
(Combustion Systems and Emission Control Equipment)
ชนิดของเชื้อเพลิง คุณสมบัติเชื้อเพลิง กระบวนการเผาไหม้ ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์
กระบวนการเผาไหม้ การควบคุมมลพิษ ในหม้อไอน้าและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิ ษ
กฎหมายและข้อกาหนดในการควบคุมมลพิษ
Types of fuel. Properties of fuels. Combustion processes. Combustion systems
and control equipment. Emission control in boilers and furnaces. Emission control
technologies. Laws and regulations for emission control.

615 567

การดูดความชื้นสาหรับอาคาร
3(3-0-6)
(Dehumidification for Buildings)
ความต้องการการท าความเย็นและการดู ดความชื้ นในอาคาร ทางเลือกในการดู ดความชื้ น
หลั กการทางานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดู ดความชื้น ระบบดูดความชื้นที่ ใช้ สารดู ด
ความชื้นชนิดของแข็ง ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะ
ของระบบดูดความชื้น การประยุกต์ใช้งานระบบดูดความชื้น การใช้ระบบดูดความชื้นร่วมกับระบบ
ปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา
Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification
options. Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants
dehumidification systems. Liquid desiccant dehumidification systems. Performance
evaluation of dehumidification systems. Applications of dehumidification systems.
Hybrid use of dehumidification and air conditioning systems and energy saving
potentials. Case studies.

615 568

การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
3(3-0-6)
(Passive Building Design)
กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนสาหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร อุปกรณ์
บังแดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบายเชิงความ
ร้อน ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การประยุกต์งานสาหรับบ้านเรือน
ไทย การประยุกต์ใช้ม่านปรับแสงอัตโนมัติ
Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in buildings.
Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal comforts.
Visual comforts. Heat transfer through building envelopes. Applications for Thai-style
buildings. Applications of automated blinds.
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เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ
3 (3-0-6)
(Biomass Fuel and Its Conversion)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดยการ
อัดแน่ น การคั่ว การทาถ่าน การแปลงสภาพชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็ น
เชื้อเพลิงก๊าซ
General information about biomass. Advantages and drawbacks of biomass fuel.
Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction and
gasification.

615 571 สัมมนา
3(3-0-6)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เตรียมบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอรายงานต่อภาควิชา
ในเวลาที่กาหนดและต้องเข้าร่วมฟังการสัมมนา
Preparing articles of interesting topics in the field of mechanical engineering.
Submitting a report to the department within the deadline and attending the seminar.
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical Engineering)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันกระแสไฟฟ้า
และกาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้ องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการ
นาไปใช้งาน แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งถ่ายกาลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. Voltage,
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators,
motors and their uses. Concepts of three-phase systems. Methods of power
transmission. Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic
circuits.
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620 101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of relationship between structures, properties, production processes and
applications of the main groups of engineering materials : metals, polymers, ceramics
and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical
properties and materials degradation.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

2.

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
3-5399-00253-62-1
ธนบุรี (2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัย
วาสนานนท์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
3-2499-00086-27-1
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
9
10

10

10

3.

อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล
3-3599-00032-45-6

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

10

10

4.

อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
3-7706-00342-92-0

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2541)

12

10

5.

อาจารย์วิชุดา เมตตานันท
3-1005-02488-52-6

วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2547)
M.Eng. (Energy Technology) Asian
Institute of Technology, Thailand
(2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)

8

10

71

มคอ. 2

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
9

ปรับปรุง
10

10

10

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์
แสงสว่าง
3-5399-00253-62-1

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย
วาสนานนท์
3-2499-00086-27-1

3.

อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล
3-3599-00032-45-6

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

10

10

4.

อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
3-7706-00342-92-0

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2541)

12

10

5.

อาจารย์วิชุดา เมตตานันท
3-1005-02488-52-6

วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2547)
M.Eng. (Energy Technology) Asian
Institute of Technology, Thailand
(2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)

8

10
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ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ลาดับ
หมายเลขประจาตัว
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล D.Eng. (Energy Technology)
เขตเจนการ
Asian Institute of Technology, Thailand
3-1022-01676-85-6
(2008)
M.S. (Civil Engineering)
University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
3-1014-02355-75-4
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา Ph.D. (Mechanical Engineering)
ศิริสมบูรณ์
Sirindhorn International
3-1020-01011-94-0
Institute of Technology Thammasat
University, Thailand (2008)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
5-1306-00016-87-1
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน

ปรับปรุง

7

10

12

10

8

10

12

10
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ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
หมายเลขประจาตัว
ประชาชน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช พูลเทพ
3-7099-00461-14-1

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปรับปรุง

Ph.D. (Optoelectronics Engineering)
Institut National Polytechnique de
Toulouse, Universitaire de Toulouse,
France (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2541)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
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10

17

10

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)

6

10

10

10

10

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์
คุณานพดล
3-5001-00377-09-2

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ
จรุยนนท์
3-6099-00941-24-1

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

14.

อาจารย์ ดร.ณัฐ
ธัชยะพงษ์
3-6399-00091-51-4

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน

11.

ศักดิ์ คู่วรัญญู
3-1021-00940-48-5
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2544)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)
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ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
หมายเลขประจาตัว
ประชาชน
15. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ
ธาราวดี
1-4899-00004-21-8

16.

อาจารย์ ดร.ปรเมศร์
อารมย์ดี
3-1017-01458-01-6

17.

อาจารย์ ดร.วีระนุช
อินทะกันฑ์
3-5101-00150-77-2

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต))
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn
International Institute of Technology
Thammasat University, Thailand (2012)
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering
Science) The University of New South
Wales, Australia (2006)
B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn
International Institute of Technology
Thammasat University, Thailand (2005)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน

ปรับปรุง
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10

10

75

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล

1.

นายชัชธานนท์ โพธิคุณ

2.

นายอนุสรณ์ ผ่องประภา

3.

นายปรีชา ทุมมุ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (2543)
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2559)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2545)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านวิศวกรรม
เครื่ องกล เช่น การออกแบบเครื่ องจักรกล การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสร้างและติ ดตั้งเครื่องจัก ร
การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมกระบวนการผลิต การจัดอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน งานซ่อมบารุงและ
วางแผนซ่อมบารุง และลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล จานวนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ฝึกทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่นักศึกษาไปฝึกงาน
จานวนไม่น้อยกว่า 320 (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้ นักศึกษาทาโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญ หาปัจจุบั นที่นักศึกษาสนใจ สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถทาสาเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นัก ศึกษามีค วามรู้ค วามเข้าใจในกระบวนการวิจั ยอย่างเป็ นระบบ สามารถทาวิจัยเบื้ องต้น และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาญปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) คณาจารย์ในภาควิชาฯ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
(2) อาจารย์และนักศึกษากาหนดหัวข้อ
(3) มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการ
นาเสนอตามระยะเวลา
(4) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม
(5) อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา
(6) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการนาเสนอผล
การศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มี
ความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถประมวลความรู้แ ละ 1. การขยายระยะเวลาในการฝึกทาวิจัยของนักศึกษา
นาไปใช้ประยุกต์งานได้จริงมีความพร้อม 2. ให้ เวลาในการฝึกออกแบบและปฏิ บัติผ่านรายวิชา 615 301
ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพได้
ปฏิบัตกิ ารเครื่องกลการผลิต 1 รายวิชา 615 302 ป ฏิ บั ติ ก า ร
เครื่องกลการผลิต 2 และรายวิชา 615 411 การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ ให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบของการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ต่อสังคม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และสิ่งแวดล้อมรู้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรู้จัก
รับผิดชอบต่อสังคม หรืออาจจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
ให้นักศึกษามีความสามารถในการนาความรู้ทางวิชาการในแขนง
ต่างๆ มาผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ
ต่างๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
(5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมีจิตสานึกที่
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต
(2) กาหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้
มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
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(3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและยกตัวอย่างจาก
เรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
(4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น
(5) ยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นความสาคัญของการมีสานึกในตนเอง การเข้าใจผู้อื่นและการเข้าใจโลก
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์ในการสอบ
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น การตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษคาตอบและงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ
(5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
(2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการปฏิบัติ ตลอดจน
การประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน
(4) แนะนาตาราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ
และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์นาเสนอเป็นงานเขียน เรียงความและฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ
(2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียนและใน
ชีวิตประจาวัน
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย
(4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบ
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการอภิปรายในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(2) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็นกลุ่ม
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตาม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการทางานกลุ่ม การพูดนาเสนองานตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสังเกตการทางานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วมกลุ่ม
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล

80

มคอ. 2

2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
(2) แนะนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา
(3) แนะนาการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ
(4) กาหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอ
2.1.5.3 กลยุท ธ์การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ด้า นทั กษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
(2) ประเมินจากการนาเสนอความคิด รายงาน
(3) ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม
2.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
2.1.6.1
ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
2.1.6.2
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างการสอน
(2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในตาราเรียน
(3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และการสร้างสรรค์
ภาษา
(4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ
หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง
(5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม
(6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค
(2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการนาเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษานาเสนอ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์ และประเมิ นผลกระทบจากการใช้ค วามรู้ท างวิศวกรรมต่ อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
(2) มีความรับผิดชอบทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
(4) ชี้แนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากความสนใจและพัฒนาการในการเรียน
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

82

มคอ. 2

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้
2.2.2.2

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้ ก ารเรี ย นการสอนหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น บรรยายและฝึ ก ทั ก ษะ

การพูด ฟัง อ่าน และเขียน
(2) มี ก ารใช้ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ การรายงานหน้ า ชั้ น การแสดงความคิ ด เห็ น
การสืบค้นข้อมูลทารายงาน ฯลฯ ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(3) แนะนาความคิด สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้นผ่านเนื้อเรื่องที่เรียน
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(2) การรายงานหน้าชั้น
(3) การอภิปรายกลุ่ม
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินการปฏิบั ติของนักศึกษา เช่น การตั้งคาถามและตอบคาถามของนักศึกษา
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ม สามารถปรั บ ตัวและท างานร่วมกับ ผู้อื่ นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินความสนใจในขณะที่ผู้อื่นรายงานหน้าชั้นหรือกล่าวแสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินความรับผิดชอบนักศึกษาแต่ละคนในกิจกรรมที่กาหนด
(3) ประเมิ น ความสามารถในการท างานร่ ว มกั บ กลุ่ ม เพื่ อ น และที ม งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับ การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้เป็ น
อย่างดี
(2) มี ทั กษะในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ห รือ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับ ผู้ สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย
(2) จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เลื อ กและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ และฝึกทักษะ
(4) การนาเสนอข้อ มูลสารสนเทศด้ วยวิธีก ารที่ห ลากหลายเหมาะสมกับ ผู้ฟั งและ
เนื้อหาที่นาเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน เรียงความและงานอื่นๆ ที่มอบหมายให้ทา
(2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการรายงานหน้าชั้น
(3) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบในการทา
รายงาน
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3. แผนที่แ สดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
(5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
3.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รยวิชา (Curriculum Mapping)
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1

2

3

2

3

3. ทักษะทาง 4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4

4

5

6

1

  
  
  



















      
      
      














   


   
   
   
   
   

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1

2

3

1

2

3



































 
 
 

กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ





  
  
  

082 101 มนุษย์กับศิลปะ
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
082 103 ปรัชญากับชีวิต
082 104 อารยธรรมโลก
082 105 อารยธรรมไทย
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
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082 109 ดนตรีวิจักษ์

86

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

87

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข

2

3

4

5



6

1

2

3





3. ทักษะทาง 4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1

1



2

3

2

3



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
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083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
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083 103 หลักการจัดการ

 
 

88

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1

2

3

4

5

6

1

2

3

3. ทักษะทาง 4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1

1

2

3

2

3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ























084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  



084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน

084 107 พลังงานในอาเซียน





084 108 โลกและดาราศาสตร์
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084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน







ศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม







600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
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600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  
  

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย
600 120 การตลาดและการเงิน
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร

 

3

4

5

6











1

2

3

1

2


 



   
        
        
        
  
  
 


  
  

















3

1

2



























3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1

1

2

3



2 3
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600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต

2

3. ทักษะทาง 4. ทักษะความ
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ






มคอ.2
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ นผู้ นาและผู้ ต าม สามารถทางานเป็ น หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2.2 ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ งสร้ างสรรค์ ทั้ งส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ห รือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา


รายวิชา
1 2

3

4 5

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2

3 4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

  





 



511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2

  





 



511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

  





 



513 100 เคมีทั่วไป

 





 



 

 

513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

 





 



 

 

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

    

      

 

 

 



514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2

    

      

 

 

 



514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

    

   

  

 





514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

    

   

  

 





614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
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511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1

 





               



615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม





           

  

 

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2





           

  

 

มคอ.2

615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น

93

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม



รายวิชา
1 2

3

4 5



2. ความรู้

ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2

3 4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5





           

  

 

615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล





           

  

 

615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1





           

  

 

615 203 สถิติสาหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2





           

  

 





           

  

 





           

  

 

615 206 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรเครื่องกล





           

  

 

615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1





           

  

 

615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล





           

  

 

615 221 การถ่ายเทความร้อน





           

  

 

615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 2





           

  

 

615 223 กลศาสตร์ของไหล 1
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615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 1

94

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1 2

3

4 5

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา


4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2

3 4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5





           

  

 

615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอดิ ส์





               

 

615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1





               

 

615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2





               

 

615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1





               

 

615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ





               

 

615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1





               

 

615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2





               

 

615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล





           

  

 

615 332 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล





               

 

615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล





               

 

615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน





           

  

 

615 342 การปรับอากาศ
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615 224 เทอร์โมฟูลอิดส์สาหรับวิศวกร

95

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา


รายวิชา
1

2 3 4 5

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

615 371 การฝึกงาน

    

              

    

615 372 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 1

    

              

    
 





              







           

 

    





           

 

    





              



 

615 431 การสั่นสะเทือนทางกล





           

 



 

615 441 การทาความเย็น





              



 

615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 2

    

              

    

615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 3
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615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง





           

 

    

615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2





           

 



 

มคอ.2

615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สาหรับวิศวกร

96

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา


1 2 3 4 5

4. ทักษะความ
5. ทักษะการวิเคราะห์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา
1 2 3 4 5




    

      

 



 

615 522 วิศวกรรมไอน้า





    

         



 

615 523 การออกแบบระบบความร้อน





    

         



 

615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน





    

         



 

615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์





    

      

 



 

615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน





    

      

 



 

615 527 แหล่งพลังงานทดแทน
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น





    

      

 



 





    

      

 



 





    

      

 



 

615 533 การวัดทางวิศวกรรม





    

      

 



 

615 541 เทคโนโลยียานยนต์
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615 521 กลศาสตร์ของไหล 2

97

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา


1 2 3 4 5

4. ทักษะความ
5. ทักษะการวิเคราะห์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา
1 2 3 4 5
615 542 กังหันก๊าซ
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พลังงาน
615 551 ระบบกาลังของไหล





    

      

 







    

      

 

   





    

         



 

615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์





    

         



 

615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1





    

      

 



 

615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2
615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1





    

      

 



 





    

      

 

    





    

      

 



 

615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2





    

      

 





615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3





    

      

 



 

615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4





    

      

 



 

615 565 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ
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มคอ.2

98

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา


1 2 3 4 5

4. ทักษะความ
5. ทักษะการวิเคราะห์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
แลการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา
1 2 3 4 5


    

         



 

    

    

         

 

 

615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน

    

    

         

 

 
 



615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ





    

         



615 571 สัมมนา





    

         

    

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

     

620 101 วัสดุวิศวกรรม
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615 566 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุม
มลพิษ
615 567 การดูดความชื้นสาหรับอาคาร

 
 

มคอ.2

99

มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน
(3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อนา
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
(2) สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) สารวจความคิดเห็ นของสถานศึกษาที่บัณ ฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) ส ารวจความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อ มและความรู้จ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) รวบรวมผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
(6) มี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ร่ว มพิ จารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนั กศึก ษา เพื่ อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรว่าด้ ว ยการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3.2 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้องสอบได้
หน่ ว ยกิ ต สะสมไม่ น้ อ ยกว่า 150 หน่ ว ยกิ ต และสอบได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมของทุ ก รายวิ ช าตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.00 และค่าระดั บ เฉลี่ ย ของทุ ก รายวิช าในกลุ่ ม วิช าบั งคั บ และกลุ่ ม วิช าเลื อ กในหมวดวิ ช าเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศและให้คาแนะนาแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะฯ และหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
(2) เพิ่ ม พู น ทั กษะการจั ด การเรียนการสอนโดยเน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคัญ และการวัด ประเมิน ผลให้
ทันสมัย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
บริ ห ารหลั ก สู ต รฯ โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจ าสาขาวิ ช าที่ ค ณะฯ แต่ ง ตั้ ง และมี
คณะกรรมการประจาคณะฯ เป็นผู้กากับดูแล ให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายการปฏิบัติแก่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรโดยมีการดาเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ครอบคลุมการดาเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการประกันคุณ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยแบ่งเป็น
1.1. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร ดู แลองค์ ป ระกอบที่ 1 การกากั บ มาตรฐาน ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557
1.2. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รแบ่ งหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
ดาเนินงานของหลักสูตรประจาปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน
ในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนามาจัดทา มคอ.7 และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้
หลักสูตรฯ จัดทาข้อมูลพื้นฐานโดยการสารวจผลประเมินความพึงพอใจนายจ้างทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
2.2 การทางานหริอประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
(1) จัดให้ มีการสารวจอัตราการได้งานทา/การศึกษาต่อของบัณ ฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
(2) จัดให้มีการสารวจอัตราการได้งานทาตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
(3) จั ด ให้ มี ก ารส ารวจระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในภาพรวม ใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามาศึกษาจากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้ยอดรับตามแผนการ
รับที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าด้วย โดยมีช่องทางการรับเข้า ดังนี้
(1) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
(2) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
(3) โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(4) การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (สกอ.)
(5) โครงการอื่นๆ ตามที่คณะฯ ประกาศ
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สาหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้า ทางด้านวิชาการ ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการสอนปรับ
พื้น ฐานในช่วงก่อนเปิ ดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้เพื่อปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในกลุ่ มรายวิชาพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่คอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด และมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้คาแนะนาในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.2 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนว
หลั ก สู ตรฯ มีก ารควบคุม ดูแล การให้ คาปรึกษาทางวิช าการ และแนะแนว แก่นั กศึกษาในระดั บ
ปริญญาตรี โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยหลักสูตรฯ ได้จัดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
แต่ละชั้นปี เพื่อปรึกษาและรับแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3.3 การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะฯ มีระบบตรวจสอบจานวนหน่วยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ยื่น
ความประสงค์ขอจบการศึกษา ทางคณะฯ จะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาเรียนครบตามที่ระบุในหลักสูตร
หรือไม่ หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงกับทางภาควิชาฯ และคณะฯ และการประเมินความพึง
พอใจผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.reg.su.ac.th) จากนั้นหลักสูตรฯ นาข้อมูลผล
การประเมินที่ได้มาประชุม และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
ระบบการรั บ อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ตร เป็ นไปตามแผนการสรรหาบุ คลากร ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ศิล ปากร พ.ศ. 2530 (มาตรา 33) ที่มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์
ภาควิชาฯ ดาเนินการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยจัดทาโครงการต่างๆ ได้แก่
(1) โครงการเงินรางวัลสาหรับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สาหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
(2) โครงการเงินรางวัลสาหรับผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ (E-learning) สาหรับ
บุคลากรของภาควิชาฯ
(3) โครงการเงินรางวัลสาหรับผู้ผลิตตารา/หนังสือ สาหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
(4) โครงการสนับสนุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ สาหรับบุคลากรของภาควิชาฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา
หลักสูตรฯ มีการรวบรวมข้อคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามา
ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรฯ จากนั้นมีการจัดทาแผนผังความเกี่ยวเนื่องของแต่
ละรายวิช าในหลั กสู ตรฯ และมอบหมายให้ กลุ่ มอาจารย์ที่ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิช านั้น ๆ จัดทาคาอธิบาย
รายวิชาต่อไป
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5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หลั กสู ตรฯ มีการประชุมจัดตารางสอน และจัดคณาจารย์ โดยพิจารณาจากภาระงานสอน ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน และขนาดห้องเรียน
5.3 การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนผ่านทางงานมอบหมาย การบ้าน สอบย่อย ตามที่ได้ระบุ
ไว้ใน มคอ.3 และมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา จากนั้นนาผลการทวนสอบฯ มาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงเรียนการสอนใน มคอ.5
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรจัดให้มีห้องสมุด ที่รวบรวมเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชา และปริญญานิพนธ์ สาหรับ
เป็ นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ทางวิชาชีพเพื่อให้ ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะและใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่างๆ และมี
การทบทวนการซ่อมบารุงและปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ปี
ปี
ปี
ปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
X
X
X
X
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนผลการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
X
X
X
X
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์/
วิศวกรรมเครื่องกล
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
X
X
X
X
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

ปี
2564
X
X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่
1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

มคอ. 2

ปี
2560
X
X

ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563
X
X
X

ปี
2564
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5

5

5

5

5

9

10

10

11

12
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตั ว บ่ ง ชี้ บั งคั บ (ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1-5) มี ผ ลด าเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ า หมายและมี จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมิ น จากการทดสอบย่อ ย การสั งเกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึก ษา การอภิ ป รายโต้ ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นั กศึกษาประเมิน การสอนของอาจารย์ทุ กรายวิช าเมื่อสิ้ นสุ ดการเรียนการสอนรายวิช าผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะฯ กาหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็ นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรั บปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทั น สมั ย และเป็ น ไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. กาหนด โดยแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
(2) ดาเนิ น การสารวจข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินหลักสู ตรจากผู้ เรียนปัจจุบั นทุกชั้นปี และ
ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาที่ ผ่ านการศึ กษาในหลั ก สู ตรทุก รุ่น รวมทั้ งผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต และผู้ เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบั น ที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในเป็น ประจาทุ กปี โดยองค์ป ระกอบ คุณ สมบั ติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒ นาหลักสูตรให้ ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒ นาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป
(2) กรณี ที่พบปัญหาของรายวิช าสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
จะทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จาเป็นในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
(4) หลั กสู ตรที่ได้ป รับ ปรุงเสนอให้ คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสู ตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
(ก) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2551 และ/หรือ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ค) รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ง) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ และคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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มคอ.2

ภาคผนวก ข
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
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มคอ.2

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
ธิบดินทร์ แสงสว่าง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Thibordin Sangsawang, Chanjira Chimmanee and Trakan Butsing, 2016,
The Continuous Process of Biodiesel Production with Water
Heater Assist, Journal of Science and Technology,
Mahasarakham University, Vol. 2, Vol 35, No. 3, pp. 362 – 367.
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์ และ ศิวัช พูลศิลป์, 2559, การวิเคราะห์
คาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ จากโครงการก่ อสร้างสะพานข้ ามแยกคลองหลวง จ.
ปทุมธานี ประเทศไทย, วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 หน้า 131 –
144. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
ธิบดินท์ แสงสว่าง, ทศพล สุขจิตร์ และธีระชัย สุรโชติเวศย์, 2557, การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีบ้านพักอาศัยขนาด 300
ตารางเมตร. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3, หน้า 579-588.
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
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มคอ.2

หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Thibordin Sangsawang, Prakasit Netprom and Thuwanan Bunto,
Performances and Emissions of Fishery Diesel Engine Fueled by
Used Cooking Oil Blend with Butanol and Diesel at Light Load
Condition, The 8th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
VIII), 15 – 17 June 2016, Yangon, Myanmar.
Thibordin Sangsawang, Jutamas Keadmanee and Peerapon Kraokrue,
2014, Improvement of Air Ventilation in Underground Parking
Area by Compuational Fluid Dynamics, The 6th International
Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara
Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia.
Thibordin Sangsawang, 2013, Effect of Cooling Water Flow Rate on
the Performances of Diesel Engine, STISWB V, 4 – 6 September,
Luang Prabang, Lao PDR.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์
พรมใย และ ธานิน ทร์ แตงโสภา, การปรับ ปรุงระบบระบายอากาศของ
อาคารทรงไทย กรณีศึกษา: อุโบสถวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม ประเทศ
ไทย, การประชุมวิชาการการถ่ ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์
ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15, อ.เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี,
30 – 31 มีนาคม 2559, หน้า 230 – 235.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตตินันท์ นนทะวัน , ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน, พงศธรณ์ พินิจ ,
ทัชพงษ์ บุตรโคตร และพันทวี ขันทอง, 2558, การผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามัน
ปาล์มที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า , การ
ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 173 – 176.
ธิบ ดิน ทร์ แสงสว่าง, ณั ฐ วรรณโชค และภั ท รพล มณี ว รรณ, 2558, การศึ กษา
สมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้ามันดีเซลผสมเอทานอล, การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 177 – 182.
ธิบ ดิ น ทร์ แสงสว่าง, กิต ติม ศักดิ์ ตั นตระกูล และ วิศรุต ร้าไพยกูล , 2558, การ
เปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิ ง
ระหว่างดีเซล-กลีเซอรอลและน้้ามันดีเซล, การประชุมวิชาการการถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่
14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 183–186.
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ธิ บ ดิ น ทร์ แสงสว่ า ง, พี ร ะวั ฒ น์ เชษฐโชติ ร ส และ วี ร ะยุ ท ธ บริ บู ร ณ์ ท รั พ ย์ ,
การศึกษาสมรรถนะน้้ามันดีเซลผสมน้้าในเครื่องยนต์เรือประมง, การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 187 - 191.
ธิบ ดิ น ทร์ แสงสว่ าง, ประพั น ธ์ ศรีสุ ข และ สาธิ ต ลี้ ปั ญ ญาพร, 2557, การใช้
น้้ า มั น ไบโอดี เซลเป็ น ตั ว กลางในการใช้ เอธานอลกั บ ดี เซลในเครื่ อ งยนต์
เรือประมง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 13, 13 – 14 มีนาคม 2557
จันทบุรี ประเทศไทย, หน้า 191 – 196.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และ ณัฐพล ปิ่นแก้ว, 2557, การศึกษา
การน้าน้้าผสมกับน้้ามันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง, การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการครั้งที่ 13, 13 – 14 มีนาคม 2557 จันทบุรี ประเทศไทย, หน้า
197 – 202.
กิตติธัช ถนอมพงษ์ชาติ , จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ และ ธิบดินทร์ แสงสว่าง, 2556,
สมรรถนะและมลพิ ษ ของเครื่องยนต์ดี เซลแบบฉีด เชื้อเพลิ งโดยอ้อ มที่ ใช้
น้้ามันไบโอดีเซลผสมเอทนอลเป็นเชื้อเพลิง , การประชุมวิชาการการถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่
12, 14 – 15 มีนาคม, เชียงราย ประเทศไทย, หน้า 270 – 274.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 231
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
615 363
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
615 431
การท้าความเย็นและการปรับอากาศ
615 442
การปรับอากาศ
615 536
แหล่งพลังงานทดแทน
623 311
ธุรกิจการท้าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
623 312
อุปกรณ์การท้าความเย็นและการปรับอากาศ
ระดับปริญญาโท
624 636
แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน
624 642
การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
ศุภชัย วาสนานนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
- ไม่มี หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Supachai Wasananon and Porametr Arromdee, “Factors Affecting the
Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study
among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company
Limited”, The 7th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, July 30August 2, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, pp. 396-401.
Supachai Wasananon and Thibordin Sangsawang, 2014, "The Study on
Feasibility of Alternative Steam Boilers Fuels Types", The 6th
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being, August 28-30, 2014,
Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, p. 200.
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K. Sirisomboon, N. Kumman and S. Wasananon, 2013, "Hydrodynamic
Behavior in a Twin-cyclonic Combustor Using Computational
Fluid Dynamics", 2013 International Conference on Alternative
Energy in Developing Countries and Emerging Economies, May
30-31, 2013, Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok,
Thailand, pp. 861-866.
พนิดา อ่อนแช่ม , สิริธร เลี้ยงวัณพร และศุภชัย วาสนานนท์ , 2558, “การศึกษา
การอบแห้ งเปลื อ กส้ ม โอโดยใช้ เครื่อ งอบแห้ งแบบปั๊ ม ความร้ อ น”, การ
ประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการ, ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, ฮอไรซันวิล
เลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อ เชียงใหม่.ดอยสะเก็ด จ.,
หน้า 150-154.
ศุ ภ ชั ย วาสนานนท์ , ณั ฎ ฐพล ต่ อ กิ จ การเจริ ญ และ รั ต นิ น สี ล าลาด, 2557,
“การศึกษาแบบจ้าลองเพื่อหาค่าดัชนีการโหวตเฉลี่ยเมื่อติดตั้งระบบปรับ
อากาศภายในโรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”, การประชุมวิชาการ
เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ, ครั้งที่ 13, 13-14 มีนาคม 2557, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
จจันทบุรี., หน้า 173-178.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 321
การถ่ายเทความร้อน
615 431
การท้าความเย็นและปรับอากาศ
615 534
การออกแบบระบบความร้อน
623 101
การเขียนและอ่านแบบวิศวกรรม
623 111
การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
623 112
การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
623 112
การร่างแบบ
623 301
กฎหมายงานวิศวกรรม
623 302
วิศวกรรมความปลอดภัย
623 411
ธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นพพงศ์ ศรีตระกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
- ไม่มี หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014). “Thermal Performance
Investigation of a Trapezoid Corrugated Solar Collector with
Internal Baffles”, The Sixth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
VI), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, August 28-30 2014, Page 126.
Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014). “Tire Pressure Monitoring
Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle
Fuel Consumption”, The 6th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VI), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap,
Kingdom of Cambodia, August, 28-30 2014, Page 93.
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Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013). “Thermal Performance
Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar
Water Heater”, The Fifth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang,
Lao PDR, 4-6 September 2013, 4–6 September 2013, Page 77.
Khuwaranyu, K., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2013). “Fishing energy
efficiency review for the consumption reduction in fisheries”,
The Fifth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang
Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Page 69.
Sritrakul1, N., Nontakeaw, U. and and Tiaple, Y., (2013) “Advantage of
CFD Simulation in Low Head Bulb Turbine Design”, The Fifth
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang
Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Page 68.
Boonkumkrong, N., Sungkasem, J. and Srithakul, N., ( 2 5 5 7 )
“Backstepping Boundary Control for Vibration Suppression of
the Undamped Shear Beam with Sliding base”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28, โรงแรมโรงแรมพลู
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู .
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้ พ ลั ง งานและเส้ น ทางการเดิ น เรื อ ประมง ”, WMS Management
Research National Conference # 3: Innovation and Social
Enterprise, โรงแรมทวิน โลตั ส นครศรีธ รรมราช จ.นครศรีธ รรมราช, 2
พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี –
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 301
กลศาสตร์ของไหล
615 302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 311
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
615 321
กลศาสตร์ของไหล 2
615 323
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
615 401
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
615 501
เทคโนโลยีการเขียนแบบ
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 211
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
623 212
เทอร์โมฟลูอิดส์
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sivapong P., “Development of Temperature Controlling System in
drying chamber by mixing air inlet”, Journal of Science and
Technology Mahasarakam University, Vol.2, No.1, Pp. 101-105,
2013. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
Worason J. Nitipong S. and Sivapong P., “Torrefaction Reactors”,
Journal of Science and Technology Mahasarakam University,
Vol.2, No.1, Pp. 84-91, 2013. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Sivapong P., Nantawatana W. and Dheeraporn S., “Object Positioning
Analysis by using image processing technique” The eight
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June
2016, Yangon, Myanmar
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Sivapong P., “Design and development of a small 3D Scanner” The
seventh International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 3 0 July - 2
August 2015, NakornPatom Thailand
Sivapong P., Somsak W. and Dheeraporn S., “Design and construction
of milling machine controlled by a computer” The sixth
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 30 -28 August
2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom
of Cambodia
Sivapong P. and Sawangtit S., “The concept of defining the trajectory
of ROVs with image processing technique”, The Fifth
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4-6
September 2013, Luang Prabang, Lao PDR
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ, “การวิเคราะห์รูปแบบของคลื่น
เสียงใต้น้าด้วยเทคนิคการท้า FFT ร่วมกับการประมวลผลแบบขนาน”, การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 1517 ตุลาคม 2557, ขอนแก่น
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู .
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้ พ ลั ง งานและเส้ น ทางการเดิ น เรื อ ประมง ”, WMS Management
Research National Conference # 3: Innovation and Social
Enterprise, โรงแรมทวิน โลตั ส นครศรีธ รรมราช จ.นครศรีธ รรมราช, 2
พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 181
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
615 212
กลศาสตร์ของแข็ง 1
615 311
กลศาสตร์ของแข็ง 2
615 312
การออกแบบเครื่องจักรกล
615 334
การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล
615 351
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
615 451
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
615 512
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส้าหรับวิศวกร
615 542
ไมโครคอนโทรลเลอร์ส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
615 591
สัมมนา
623 111
การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
วิชุดา เมตตานันท
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Vichuda Mettanant, Pipat Chaiwiwatworakul, Surapong
Chirarattananon (2016). “A model of Thai’s sky luminance
distribution based on reduced CIE standard sky types”
Renewable Energy (In Press, Corrected Proof). (อยู่ในฐาน ISI)
Andhy Muhammad Fathoni, Pipat Chaiwiwatworakul, Vichuda
Mettanant (2016). “Energy analysis of the daylighting from a
double-pane glazed window with enclosed horizontal slats in
the tropics” Energy and Buildings, 128, Pages 413–430. (อยู่ในฐาน
ISI)
Vichuda Mettanant and Pipat Chaiwiwatworakul. (2014). “Automated
Vertical Blinds for Daylighting in Tropical Region.” Energy
Procedia, Volume 52, Pages 278–286. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี -

140

มคอ.2

Proceedings
Vichuda Mettanant, Jattawat Sueapan and Sattawat Phusuwan, Effect
of blind properties on energy consumption in buildings, Paper
presented at The Eighth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
VIII), Yangon, Myanmar, June 15-17, 2016.
Vichuda Mettanant, and Pipat Chaiwiwatworakul, Optimization of
South Window Area for Buildings in Thailand, Paper presented at
The Eighth International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon,
Myanmar, June 15-17, 2016.
Vichuda Mettanant and Pipat Chaiwiwatworakul, Heat transmission of
double-pane windows with horizontal slats for Thailand, Paper
presented at The Seventh International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
VII), Thailand, July 30- August 2, 2015.
Vichuda Mettanant, Chanikan Boonthep and Vipada Jaroenrat, Life
cycle cost and energy analysis of roof systems for single-family
houses, Paper presented at The Seventh International
Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VII), Thailand, July 30- August 2,
2015.
Vichuda Mettanant, Thosapon Katejanekarn, Optimum Thailand’s
Green Building Label for an Office Building, Paper presented at
The International Conference on Utility Exhibition on: Green
Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), Thailand, 1921 March 2014.
Vichuda Mettanant, Jirachard Choungchos, Sorada Numsoy and
Apakorn Natichaowalit, The Effects of Vertical Blind Controls on
Daylighting and Visual Comfort, Paper presented at The Sixth
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Cambodia,
August 28-30, 2014.
Vichuda Mettanant, Upgrading of Mulberry Branches by Torrefaction,
Paper presented at The Fifth International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB V), Lao PDR, 4-6 September 2013.
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ธนิ ก แสนชมภู , พรรษพล น่วมคุณ สิน , ดนัย ขวาธิจักร และ วิชุดา เมตตานันท,
การศึกษาผลของการควบคุมม่านแนวตั้งเพื่อให้เกิดสภาวะความสบายเชิง
ความร้อนและสภาวะความสบายทางสายตาภายในอาคาร (The study of
vertical blind controls for thermal and visual comforts in
buildings), การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 29, 1-3 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา
วิชุดา เมตตานันท, มาตรการอนุรักษ์ พลั งงานในอาคารผู้ โดยสารท่ าอากาศยาน
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ( Energy Conservation Measures in the Passenger
Terminal Building at Chiang Mai International Airport), การประชุ ม
วิช าการเครือ ข่ ายวิศ วกรรมเครื่องกลแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17
ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น
วิชุดา เมตตานันท, ธวัชชัย จันทร์ปาน, ภูมิภัทร์ รัตนวัน, การปรับปรุงคุณสมบัติ
กิ่ ง ยาสู บ ด้ ว ยการทอร์ รี แ ฟกชั น (Upgrading of Tobacco Branches by
Torrefaction), การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2-3 ธันวาคม 2556 จังหวัดนครปฐม
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 533
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
623 111
การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
623 302
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
623 514
การอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน
623 532
การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการส้าหรับธุรกิจวิศวกรรม
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
ทสพล เขตเจนการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008)
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Phuangpornpitak, N. and Katejanekarn, T. (2016), “Suitability Analysis
for Implementing a Renewable Energy Powered Water
Purification System”, Energy Procedia, Vol. 89, June 2016, pp.
55-68. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
Tosomboon, P. and Katejanekarn, T. (2015), “Power Plant Efficiency
Improvement by Optimizing Main Influential Control
Parameters”, Research & Knowledge, Vol. 1, No. 2, pp. 52-56.
Katejanekarn, T. and Prasartkaew, B. (2014), “Performance Test of a
Silica Gel Dehumidifier”, RMUTI Journal Science and
Technology, Vol. 8, No. 1 (Jan-Apr 2015), pp. 34-50. (อยู่ ใ นฐาน
TCI กลุ่ม 1)
Katejanekarn, T. and Pinpiti, W. (2014), “Optimum Green Building
Label for Buildings in Thailand”, RMUTI Journal Special Issue 1
2015, pp. 8-14. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
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Suksub, K. and Katejanekarn, T. (2014), “Performance Evaluation
Procedure for a Small Batch-Type Solid Desiccant
Dehumidifier”, RMUTI Journal Special Issue 1 2015, pp. 46-54.
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Chompoosang, C., Kaokhangplue, S., Pariwatnanont, C., and
Katejanekarn, T. (2 0 1 5 ) , “Comparison of the Worthiness
between Renting and Purchasing a Photocopier”, The Seventh
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon
Pathom – Phetburi, Thailand, July 30-August 2, 2015, Paper No.
ME E051, pp. 312-320.
Katejanekarn, T., Lumyim, P., and Thonglar, W. (2014), “A Survey on
Thermal Comfort of People in Industrial Factories”, The 5 th
TSME International Conference on Mechanical Engineering
(TSME-ICoME # 5 ) , The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand,
December 17-19, 2014, Paper No. ETM015, pp. 123 (10 p.).
Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014), “Optimum Thailand’s
Green Building Label for an Office Building in Thailand”,
International Conference and Utility Exhibition on Green Energy
for Sustainable Development (ICUE 2014), Jomtien Palm Beach
Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, 19-21 March
2014, Paper No. 182_E, pp. 57 (7 p.).
Prasartkaew, B. and Katejanekarn, T. (2013), “Actual Performance
Evaluation of a Solar-Biomass Hybrid Cooling System”, The 4th
TSME International Conference on Mechanical Engineering, Dusit
Thani Pattaya Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand, 16-18 October
2013, Paper No. ETM-1004, pp. 123 (5 p.).
Prasartkaew, B. and Katejanekarn, T. (2013), “Heat Losses Evaluation
of a Renewable Energy Based Air Conditioning System”, The
Fifth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand
Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6
September 2013, Paper No. MME07, pp. 27 (5 p.)
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ต้นน้้า สืบตระกูล รชต สุวรรณรินทร์ กฤตภาส เต็มสุขสวัสดิ์ วันเฉลิม มหาโภไคย
และ ทสพล เขตเจนการ (2557), “การศึ ก ษาสมรรถนะของเครื่ อ งดู ด
ความชื้ น ที่ ใช้ ส ารดู ด ความชื้ น ชนิ ด เหลวแบบเคลื่ อ นที่ ได้ ”, การประชุ ม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น , 15-17 ตุลาคม 2557, ETM268, หน้า 1375-1383.
กีรตา ปิ่นปฐม ณัฐนัย คชเสนี และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ การเลื อ กใช้ ย านพาหนะเชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ ก”, การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556: การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พระราชวั ง สนามจั น ทร์ จั ง หวั ด นครปฐม , 2-3
ธันวาคม 2556, O-03, หน้า 2 (17 หน้า).
ทวีป ศรีสมยง นิติภัทร บุญแก้ว และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “การใช้เทคนิค
CPM-PERT ในการวิ เคราะห์ จุ ด เหมาะสมในการเร่ ง รั ด โครงการ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี 2556: การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ยั่ ง ยื น , คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร พระราชวังสนามจั น ทร์
จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556, O-04, หน้า 3 (20 หน้า).
นันทวรรณ หิรัญญการ ลดาวัลย์ ตั้งวิชัย จันทกานต์ ประคองใจ นพดล กิตติวรรณ
โชติ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “การศึ ก ษาความคุ้ ม ค่ า ของการ
ก่อสร้างอาคารส้ านักงานให้ เป็น ไปตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย”, การ
ประชุมวิช าการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 27,
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี , 16-18 ตุลาคม 2556, ETM-2019,
หน้า 189-190 (12 หน้า).
ชาญวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณ เตชัส ห่อเพ็ชร์ ทิพยรัตน์ ธาวนพงษ์ และ ทสพล เขต
เจนการ (2556), “ผลกระทบของเฟรมกระจกที่ มีต่อคุณ สมบัติท างความ
ร้อนของระบบหน้าต่างและการใช้พลังงานในอาคาร”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, โรงแรมดุสิตธานี
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16-18 ตุลาคม 2556, ETM-2020, หน้า 191-192 (9
หน้า).
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
วทัญญู ลักษณะวิลัย อ้านาจ กัลยาพิเชฎฐ์ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ความคุ้มค่า
ของการผลิ ต กุห ลาบตัดดอกในโรงเรือนระบบปิ ดและการปลู กแบบกลางแจ้ง ”,
วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556), หน้า 218-221.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
615 231
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
615 331
การถ่ายเทความร้อน
615 442
การปรับอากาศ
615 533
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
615 591
สัมมนา
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
ระดับปริญญาโท
624 633
การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
624 634
การออกแบบระบบพลังงาน
641 624
การจัดการพลังงานในอาคาร
624 691
สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U., “Higher heating
value prediction of torrefaction char produced from non-woody
biomass”, Frontiers in Energy, Vol. 9 (4), December 2015, Pages
461-471. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
Soponpongpipat, N., and Sae-Ueng, U., “The effect of biomass bulk
arrangements on the decomposition pathways in the
torrefaction process”, Renewable Energy, Vol. 81, September
2015, Pages 679-684. (อยู่ในฐาน ISI)
Soponpongpipat, N., Sittikul, D., Comsawang, P., “Prediction model of
higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics
of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, In
Press, Corrected Proof, Available online 27 February 2015. (อยู่ใน
ฐาน ISI 1)
Nanetoe, S., and Soponpongpipat, N., “Optimum Design and Cost
Characteristic of Small Conveyor”, American Journal of Applied
Sciences, Vol.10 (1), 2013, Pages 15-23. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
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หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N., “Optimum Sizing of
Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by
Thermo-economics Analysis”, The Sixth International
Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VI), Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, 28-30 August 2014, Pages 202.
Tharawadee, N., and Soponpongpipat, N., “The Thermo-Economic
Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room”, 6th
International Conference of Science, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Siem Reap, Kingdom of
Cambodia, 28-30 August 2014.
Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N., “The Application of
Thermosyphon in Fixed-bed Oil Palm Drying”, The 11th
International Heat Pipe Symposium (11th IHPS), Beijing, China,
09-12 June 2013, Pages 227-230.
Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N., “Simulation of Fixed-Bed
Oil Palm Drying Furnace with Thermosyphon by Using Finite
Difference Method”, The Fifth International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB V), Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Page
83.
Tharawadee, N., and Soponpongpipat, N., ”Biomass Pellet Burner for
Aluminum Ladle Furnace”, 5th International Conference of
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB V), Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์. (2559). เครื่องพิมพ์ภาพงานศิลปะ [เครื่องพิมพ์ภาพ].
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
งานแปล
- ไม่มี –
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ภาคสถิตยศาสตร์, นครปฐม, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา
2556)
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 221
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 232
อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
615 301
กระบวนการผลิตส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
615 311
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
615 341
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
615 432
วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 211
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 411
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
623 545
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 2
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
กษมา ศิริสมบูรณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology
Thammasat University, Thailand (2008)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sirisomboon, K. and Jaroenporn, P. (2015), Effects of air staging on
emission characteristics in a conical fluidized-bed combustor
firing with sunflower shells, Journal of the Energy Institute
(Accepted: Article impress). (อยู่ในฐาน SCOPUS)
กษมา ศิริสมบูรณ์ และกรวรรณ พะนาวัน . (2559). “การศึกษาความคุ้มค่าในการ
ลงทุนของระบบเตาเผาและอบแห้งแผ่นยางพารารมควัน” วารสารวิศวกรรม
เชียงใหม่ ปีที่ 23 เล่มที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. pp. 15−24. (อยู่ใน
ฐาน TCI กลุ่ม 1)
กษมา ศิริสมบูรณ์ ภคพณ ทับทิม และ อัจฉรา นิลเขียว. (2559). “การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุม
ฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง ” วารสาร
วิ ศ วกรรมเชี ย งใหม่ ปี ที่ 23 เล่ ม ที่ 3, กั น ยายน-ธั น วาคม 2559. (ก้ า ลั ง
ด้าเนินการตีพิมพ์) (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
กษมา ศิริสมบูรณ์ จิดาภา นิ่มนวลพานิช . (2557). “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโรงไฟฟ้าพลังงานจากชานอ้อยส้าหรับโรงน้้าตาล,” วิศวสารลาดกระบัง
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3, กันยายน 2557, pp. 37−42. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
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หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Sirisomboon K and Kummun N. (2015). “Experimental investigation of
solid holdup in a twin-cyclone combustor,” The 7th
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July-2
August, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand.
Sirisomboon K and Loawthong P. (2014). “Empirical Models for
Predicting of CO and NO Emissions from a Swirling Fluidized-bed
Combustor,” The 6th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
VI), 28-30 August 2014, Apsara Angkor Resort & Conference,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia
Sirisomboon, K., Kumman N., and Wasananon, S. (2013).
Hydrodynamic Behavior in a Twin−cyclonic Combustor Using
Computational Fluid Dynamics, In proceedings of the
International Conference on Alternative Energy in Developing
Countries and Emerging Economies (2013 AEDCEE), 30–31 May
2013, Bangkok, Thailand, p. 861–866.
Sirisomboon, K., and Arromdee, P. (2013). Effects of Air Distributor
Systems on Flow Behaviors in a Twin-Cyclonic Fluidized-Bed
CombustorThe Fifth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
V), 4–6 September 2013, Laos.
กษมา ศิริสมบูรณ์ และปรเมศร์ อารมย์ดี. (2558). "ผลกระทบของจากความสูงของ
ทางออกอากาศที่มีต่อการกระจายความเร็วและอุณหภูมิภายในเตาเผาอิฐ
ทรงเจดีย์โดยใช้วิธีการค้านวณทางพลศาสตร์ของไหล (CFD)" การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, วันที่ 1-3
กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา, CST-22.
กษมา ศิ ริ ส มบู รณ์ และอ้ าพล ก้ าเหนิ ด สุ ข . (2558). “ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ลั กษณะการถ่ายเทความร้อนภายในเตาฟลู อิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบ
ไซโคลนแฝด,” การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, ฮอไรซันแอนด์รีสอร์ท
และสวนพฤกษาศาสตร์ท วีช ล จังหวัด เชีย งใหม่ , วั น ที่ 19 – 20 มี น าคม
2558, หน้า 126–131.
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ปรเมศร์ อารมย์ ดี กษมา ศิ ริ ส มบู ร ณ์ และสุ ป รี ช า หั ส ชู . (2558). “การศึ ก ษา
พฤติกรรมการเผาไหม้และไพโรไลซิสของกิ่งหม่อน,” การประชุมวิชาการ
เรื่ อ ง การถ่ า ยเทความร้ อ นและ มวลในอุ ป กรณ์ ด้ า นความร้ อ นและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14, ฮอไรซันแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล
จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 132–136.
ปรเมศร์ อารมย์ดี และกษมา ศิริสมบูรณ์. (2557). “การลดปริมาณก๊าซไนตริกออก
ไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาฟลูอิดไดซ์เบดโดยใช้เทคนิคการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเป็นขั้น ,” การประชุม วิชาการเรื่อง การถ่ายเทความ
ร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, โรงแรม
เจ้าหลาว คาร์บาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี, วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557,
หน้า 231–236.
กษมา ศิริสมบูรณ์ และณัฐชัย ค้า มั่น. (2557). “การถ่ายเทความร้อนในเตาเผาฟลู
อิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด,” การประชุมวิชาการเรื่อง การ
ถ่ายเทความร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่
13, โรงแรมเจ้าหลาว คาร์บาน่า รีส อร์ท จังหวัดจัน ทบุ รี, วัน ที่ 13 – 14
มีนาคม 2557, หน้า 353–358.
กษมา ศิริสมบูรณ์ และ ณัฐชัย ค้ามั่น. (2557). “ระบบท้าความเย็นเทอร์โมอิเลคท
ริ ค ส้ า ห รั บ ตู้ แช่ ผ ลไม้ ,” ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ ช าติ ท างด้ าน
วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยศิล ปากร, วัน ที่ 2-3 ธันวาคม 2556 ณ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หน้า 192–200.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ก ษ ม า ศิ ริ ส ม บู รณ์ . (2557). วิ ศ ว ก รรม โรงจั ก รต้ น ก าลั ง ค รั้ ง ที่ 1. ภ าค วิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล, คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 221
Mechanical engineering thermodynamics I
615 222
Applied thermodynamics
615 232
Thermodynamics for mechanical engineering I
615 321
Heat transfer
615 331
Heat transfer
615 432
Power plant engineering
615 536
Renewable energy resources
615 561
Selected topics in mechanical engineering I
615 584
Selected topics
615 591
Seminar
623 312
Heat exchanger business
ระดับปริญญาโท
624 672
Selected topics
624 636
Renewable energy resources and conversion technology

20

ธันวาคม

2559
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
ธีระศักดิ์ หุดากร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
T. Hudakorn, G. Boonyaaroonnate. (2013). “Thermal Performance of
Solar Water Heater Integrated Vacuum-tube Collector with Loop
Thermosyphon.” Journal of science and technology
Mahasarakham University, vol.32, no.1: pp.45-50. (อยู่ ใ นฐาน TCI
กลุ่ม 2)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014), “Thermal performance
investigation of a trapezoid corrugated solar collector with
internal baffles”, The Sixth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 2830 August 2014.
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Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013), “Thermal Performance
Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar
Water Heater”, The Fifth International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang,
Lao PDR, 4-6 September 2013.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
615 223
กลศาสตร์ของไหล 1
615 335
การสั่นสะเทือนทางกล
615 532
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
623 514
ธุรกิจหม้อไอน้้าและอุปกรณ์
ระดับปริญญาโท
624 601
คณิตศาสตร์ขั้นสูงส้าหรับวิศวกรรมพลังงาน
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
สาโรช พูลเทพ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Optoelectronics Engineering) Institut National Polytechnique de Toulouse,
Universitaire de Toulouse, France (2008)
วศ.ม (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
S. Pullteap, “Development of an Optical Fiber Based Interferometer
for Strain Measurements in Non-Destructive Application”,
Electrical Engineering, vol. 98, no. 3, pp. 1 - 8, 2016. (อยู่ในฐาน ISI)
S. Pullteap, “Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor
Applied for Mechatronic Engineering”, The Journal of Industrial
Technology, vol. 12, no. 2, pp. 62 - 76, 2016. (อยู่ ในฐาน TCI กลุ่ ม
1)
S. Pullteap and H. Seat, “An Extrinsic Fiber Fabry-Perot Interferometer
for Dynamic Displacement Measurement”, Photonic Sensors,
vol. 5, no. 1, pp. 50 - 59, 2015. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
S. Pullteap, “Development of a Hexapod Robot Controlling by Fuzzy
Logic Controller”, International Journal of Artificial Intelligence
and Mechatronics, vol. 1, no. 6, pp. 141 - 146, 2013. (อยู่ ใ น ฐาน
SCOPUS)
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S. Pullteap and M. Pathomsuriyaporn, “Study on Disaster Prevention
Plan for an Electronic Industry in Thailand”, International
Journal of Mechanical Science and Engineering, vol. 7, no. 11,
pp. 190 - 193, 2013. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
- ไม่มี ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
สาโรช พู ล เทพ (2558), การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส้ า หรั บ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
(Computer Programming for Mechanical Engineering), พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1,
นครปฐม, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี
ระดับปริญญาตรี
615 331
วิศวกรรมไฟฟ้าส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
615 333
การวัดทางวิศวกรรม
615 341
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
615 381
วิศวกรรมไฟฟ้าส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
623 211
การวัดทางวิศวกรรม
ระดับปริญญาโท
624 671
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
จารุตม์ คุณานพดล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Kunanoppadol, Jarut. (2015). “Effects of Intake Blades on Diesel
Engine Performance” Silpakorn University Science and
Technology Journal 9 , no. 1 (February 4, 2015): 17–27.
doi:10.14456/sustj.2015.4. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
Kunanoppadol, Jarut. (2 0 1 5 ).“Re-Engineering Process to Design of
Engine’s Cam” RMUTI Journal Special Issue, 1:107–13. (อยู่ในฐาน
TCI กลุ่ม 1)
Kunanoppadol, Jarut. (2015). “Satisfactions and Purchasing Factors of
Manufacturing Machines in Food Factories” Silpakorn University
Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 15, no. 2: 1–24.
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
Kunanoppadol, Jarut. (2014). “Are SMEs Ready for ASEAN Economic
Community (AEC) in the Coming Year 2015?” Silpakorn
University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 14,
no. 2: 129–40. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
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Kunanoppadol, Jarut. (2013). “The Concept to Measure the Overall
Car Performance.” Journal of Science and Technology MSU 32,
no. 1: 24–29. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Kunanoppadol, Jarut. (2016). "Doing Systematic Review in Business
Management Research". In Proceeding of an Eighth International
Conference on Science Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June,
15–17 2016.
Maitree, N, and Kunanoppadol, Jarut. (2014). “Design of Inertia
Dynamometer for Single-Cylinder Engine.” In Proceeding of a
Sixth International Conference on Science Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor
Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August,
28-30 2014.
Kunanoppadol, Jarut. (2013). “Students’ Satisfactions on Engineering
Business (EB) Course.” In Proceeding of a Fifth International
Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB V), LuangPrabang, Lao PDR.,
September, 4-6 2013.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
- ไม่มี งานแปล
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
- ไม่มี -
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 118
ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 203
สถิติส้าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 213
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
623 332
การวิจัยเชิงคุณภาพ
623 551
หัวข้อคัดเฉพาะ (SPSS)
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
พงษ์ศิริ จรุยนนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
- ไม่มี หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี Proceedings
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in
fresh market of NakhonSawan province, Thailand”, The Seventh
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon
Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No.
MEE061, pp. 388-395.
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of
Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal,
Special, Issue 1, pp. 15-24.
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Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy
efficiency review for the consumption reduction in fisheries”,
The Fifth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand
Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6
September 2013, No. MME55, pp. 292-302.
ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
(2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้ พ ลั ง งาน และเส้ น ท างการเดิ น เรื อ ป ระมง”, WMS Management
Research National Conference # 3: Innovation and Social
Enterprise, โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2
พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 301
กลศาสตร์ของไหล
615 221
กลศาสตร์ของไหล
615 223
กลศาสตร์ของไหล 1
615 302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 305
ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกล
615 311
เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
615 312
การออกแบบเครื่องจักรกล
615 321
กลศาสตร์ของไหล 2
615 451
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- ไม่มี ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
084 107
พลังงานในอาเซียน
614 202
กลศาสตร์ของแข็ง
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
615 301
กระบวนการผลิตส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
615 303
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 372
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 401
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 111
การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
623 211
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระดับปริญญาโท
624 691
สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
ปรเมศร์ อารมย์ดี
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International
Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2012)
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering Science)
The University of New South Wales, Australia (2006)
B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International
Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2005)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี –
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Kuprianov, V.I. and Arromdee, P. (2013). “Combustion of peanut and
tamarind shells in a conical fluidized-bed combustor: a
comparative study”, Bioresource Technology, Vol. 140, pp. 199–
210. (อยู่ในฐาน ISI)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี –
Proceedings
Arromdee, P. and Sirisomboon K. (2016), Experimental Study on
Combustion of Lead Tree Branch in a Bubbling Fluidized–Bed
Combustor (AEC-027), Presented at the Eighth International
Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17 June 2016, Myanmar
Engineering Society Yangon, Myanmar, pp. 95–101.
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Arromdee, P. and Jaipet, C. (2016), Combustion and Pyrolysis
Behaviours of Biomasses in a Thermogravimetric Analyser (AEC082), Presented at the Eighth International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VIII), 15–17 June 2016, Myanmar Engineering Society
Yangon, Myanmar, pp. 388–395.
Arromdee, P., Kuprianov, V.I. (2015), Semi-Empirical Modeling of CO
and NO Axial Profiles in a Fluidized-Bed Combustor Fired with
Pelletized Biomass Fuels (AEC011), In Proceedings of the Sixth
TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16–
18 December 2015, Regent Cha-Am Beach Resort Phetchaburi
Thailand, 6p.
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2015), Factors Affecting the
Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study
among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company
Limited, Presented at the 7th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VII), 30 July - 2 August, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi
,Thailand, 6p.
Arromdee, P. and Hussachu, S. (2014), Combustion and Emission
Performance of a Conical Fluidized-Bed Combustor Fired with
Thai Fuel Pellets from Agricultural Residues, Presented at The
Sixth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August
2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom
of Cambodia, 7p.
Arromdee, P. (2014), Factors Affecting Purchasing Decision on A Coffee
Machine in Nakhon Pathom City Municipality, Presented at The
Sixth International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August
2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom
of Cambodia, 6p.
Sirisomboon K. and Arromdee, P. (2013), Effects of Air Distributor
Systems on Flow Behaviors in a Twin-Cyclonic Fluidized-Bed
Combustor, Presented at The Fifth International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB V), 4–6 September 2013, Laos, 6 p.
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
- ไม่มี งานแปล (ถ้ามี)
- ไม่มี ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
- ไม่มี ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี
ระดับปริญญาตรี
614 301 กลศาสตร์ของไหล
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม
615 321 การถ่ายเทความร้อน
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง
615 591 สัมมนา
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
623 311 ธุรกิจอุปกรณ์การท้าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
วีระนุช อินทะกันฑ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ไม่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
Sakulchangsatjatai P., Intagun W., and Terdtoon P., Thermal
Characteristics of a Flattened Sintered-Wick Heat Pipe., Journal
of Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 39-44.,
2014. (อยู่ในฐาน SCOPUS)
Intagun W.,Terdtoon P., and Sakulchangsatjatai P., Flattening effect on
heat transfer characteristics of a sintered-wick heat pipe.,
American Journal of Applied Sciences 10 (7), pp.760-766., 2013.
(อยู่ในฐาน SCOPUS)
หนังสือรวมบทความวิจัย
- ไม่มี -
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Proceedings
Intagun, W., and Tharawadee, N. (2015), “The Effect of Particle Size on
the Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse
and Eucalyptus Bark”, The Seventh International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2
August 2015.
Thuchayapong, N., and Intagun, W. (2015), “The Physical Properties of
Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass
Briquette Stove”, The Seventh International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2
August 2015.
Intagun, W., and Soponpongpipat, N., Cost Model of Subsidization of
Gasifier Stove and Biomass Fuels for Community, The 6th
International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August
2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom
of Cambodia.
Tharawadee, N., Thuchayapong, N., and Intagun, W., Factors Affecting
the Service Selection of Motorcycle Repair Shop in
NakhonPathom, WMS Management Research National
Conference #3, Nakhorn Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014,
pp. 1606-1611.
Thuchayapong, N., Tharawadee, N., and Intagun, W., Satisfaction of
Service of State Railway of Thailand at Bangkok Railway Station,
WMS Management Research National Conference # 3, Nakhorn
Si Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1599-1605.
Intagun, W.,Thuchayapong, N., and Tharawadee, N., Effect of
Increasing of LPG Price on the Costs and Sales of Restaurants in
Municipality of NakhonPathom, NakhonPathom Province, WMS
Management Research National Conference # 3, Nakhorn Si
Thammarat, Thailand, 2 May 2014, pp. 1469-1475.
Promdan, S., Sakulchangsatjatai, P., Intagun, W.,Kammuang-lue, N.,
and Terdtoon. P., Effect of Working Fluid on Startup Condition
of Closed Loop Oscillating Heat Pipe., The Fifth International
Conference on Science Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB V), 2013, Lao PDR.
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
- ไม่มี งานแปล
- ไม่มี –
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
- ไม่มี ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี
ระดับปริญญาตรี
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
615 203
สถิติส้าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 535
วิศวกรรมท่อความร้อน
623 210
เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
623 213
เครื่องจักรกลของไหล
623 302
สถิติธุรกิจวิศวกรรม
623 411
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
623 431
การประมาณราคางานวิศวกรรม
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจานวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาฯ ได้ดาเนิน การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณ ฑิ ตที่มีต่อ บัณ ฑิ ตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตร โดยผลการดาเนินการสารวจข้อมูลเป็น ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตรฯปีการศึกษา 2555 – 2559
จากตารางที่ 1 และ รู ป ที่ 1-1 จะเห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2559 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคพิเศษจานวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 58.47
และเป็นนักศึกษาภาคปกติจานวน 478 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจาปีการศึกษา
2555 – 2559 (จาแนกตามประเภทการรับเข้า)
นักศึกษา
ปีที่เข้า จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
รวม
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
คน
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
2559
244
113
46.31
131
53.69
2
2558
185
70
37.84
115
62.16
3
2557
238
114
47.90
124
52.10
4
2556
316
106
33.54
210
66.46
5
2555
168
75
44.64
93
55.36
รวม
1,151
478
41.53
673
58.47

รูปที่ 1-1 จานวนนักศึกษาจาแนกตามประเภทการรับเข้าในปีการศึกษา 2555 - 2559
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ภาพรวมของภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในปีการศึกษา 2555 และมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ แล้วทั้งสิ้นจานวน 284 คน ได้แก่
ตารางที่ 2 จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บัณฑิตที่จบ บัณฑิต
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตฯ
ปีการศึกษา
การศึกษา คงเหลือ* ทางานแล้ว ร้อยละ
ยังไม่ได้
ร้อยละ ศึกษาต่อ
ที่จบ
ทางาน
2555
72
66
57
0
6
9.09
3
2556
120
113
106
93.81
2
1.77
5
2557
92
รวมทั้งสิ้น
284
179
163
91.06
8
4.47
8

ร้อยละ
4.55
4.42
4.47

* บัณฑิตคงเหลือ หมายถึง บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด ลบออกด้วยจานวนบัณฑิตที่ลาบวช เกณฑ์ทหาร และไม่ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าบัณ ฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีงานทาแล้วเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.06 ยังไม่ได้ทางาน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.47 และศึกษา
ต่อเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.47
2. การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บั ณ ฑิ ตส่วนใหญ่ เป็น หน่วยงานของเอกชน คิด เป็ น ร้อ ยละ 64.30 โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามด้วยผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70
ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิปริญญาเอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาคือ วุฒิปวส. และ
วุฒิมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 42.90 ตามลาดับ และวิธีคัดเลือกคนเข้าทางานในหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้วิธีสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00.โดยบัณ ฑิตที่ทาการสารวจเป็นบัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทั้งหมด
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างที่เป็นบัณฑิตของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ตัวเลือก (ข้อคาตอบ)
ประเภทของสถานประกอบการ
1) หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาล
2) หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
3) หน่วยงานของเอกชน
4) หน่วยงานอื่นๆ
ขนาดของสถานประกอบการ
1) ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน
2) ผู้ปฏิบตั ิงาน 25 – 199 คน
3) ผู้ปฏิบตั ิงาน 200 – 499 คน
4) ผู้ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาของพนักงาน
1) วุฒิมัธยมศึกษา

ค่าความถี่

ร้อยละ

1
1
9
3

7.10
7.10
64.30
21.40

5
1
1
7

35.70
7.10
7.10
50.00

6

42.90
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2) วุฒิ ปวช.
3) วุฒิ ปวส.
4) วุฒิปริญญาตรี
5) วุฒิปริญญาโท
6) วุฒิปริญญาเอก
วิธีคัดเลือกคนเข้าทางานในหน่วยงาน
1) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2) สอบสัมภาษณ์
3) อื่นๆ
จานวนทั้งหมด (N)

มคอ. 2

4
7
12
3
12

28.60
50.00
85.70
21.40
85.70

8
5
1
14

50.00
35.70
7.10
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าด้านที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ในระดับมาก
คือ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ในเรื่องของการมีวินัย ตรงต่ อเวลา รับ ผิด ชอบต่อ ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม, มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จะเป็นเรื่องของการรู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของลูกจ้างที่เป็นบัณฑิตจากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา ในเรื่องของความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาได้ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในเรื่องของสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย.พร้อมทั้งใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น ที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46 และ 3.31
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของลูกจ้างที่เป็นบัณฑิตของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พอใจ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของ
ระดับความ
3.92
0.28
ระบบคุณธรรม.จริยธรรม.เสียสละ.และซื่อสัตย์สุจริต
พึงพอใจมาก
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ระดับความ
4.00
0.71
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
พึงพอใจมาก
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม.สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง.ตามลาดับความสาคัญ.เคารพสิทธิและรับฟัง
ระดับความ
3.62
0.51
ความคิดเห็นของผู้อื่น.รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
พึงพอใจมาก
เป็นมนุษย์
1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรูต้ ่อ
ระดับความ
3.69
0.48
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
พึงพอใจมาก
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ.และมีความรับผิดชอบใน
ระดับความ
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
4.00
0.41
พึงพอใจมาก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2. ด้านความรู้ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน.วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือธุรกิจวิศวกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง.รวมถึง
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการทีส่ าคัญ.ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตั .ิ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
หรือธุรกิจวิศวกรรม
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน.ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาได้
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง.
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต.และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย.และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ.สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.2 สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม.พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึง
พอใจ

3.85

0.56

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.62

0.65

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.54

0.52

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.92

0.76

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.85

0.56

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.62

0.65

3.46

0.66

3.54

0.88

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.69

0.48

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.62

0.96

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.31

0.63

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

3.54

0.78

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.77

0.44

ระดับความ
พึงพอใจมาก

ระดับความ
พึงพอใจมาก
ระดับความพึง
พอใจปานกลาง
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4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม.สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ.ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ.สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน.และ
การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือเฉพาะทาง เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในที่เกี่ยวข้องได้
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึง
พอใจ

4.00

0.41

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.92

0.49

ระดับความ
พึงพอใจมาก

3.77

0.60

3.77

0.44

3.85

0.38

3.62

0.65

3.69

0.63

ระดับความ
พึงพอใจมาก
ระดับความ
พึงพอใจมาก
ระดับความ
พึงพอใจมาก
ระดับความ
พึงพอใจมาก
ระดับความ
พึงพอใจมาก

2.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้บั ณ ฑิ ตส่วนใหญ่ เป็ น หน่วยงานของเอกชน คิด เป็ น ร้อ ยละ 90.00 โดยมี
ผู้ปฏิบัติงาน 25 – 199 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามด้วยผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.00
ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 28.38 รองลงมาคือ วุฒิ ปวส. และ วุฒิมัธยม ศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 20.27 และ 19.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อหลักสูตรฯ
ตัวเลือก (ข้อคาตอบ)
ค่าความถี่
ประเภทของสถานประกอบการ
1) หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาล
0
2) หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
1
3) หน่วยงานของเอกชน
45
4) หน่วยงานอื่นๆ
4
ขนาดของสถานประกอบการ
1) ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน
12
2) ผู้ปฏิบตั ิงาน 25 – 199 คน
15
3) ผู้ปฏิบตั ิงาน 200 – 499 คน
8
4) ผู้ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
14
วุฒิการศึกษาของพนักงาน
1) วุฒิมัธยมศึกษา
29
2) วุฒิ ปวช.
22

ร้อยละ
0
2.00
90.00
8.00
24.00
30.00
16.00
28.00
19.60
14.87
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3) วุฒิ ปวส.
4) วุฒิปริญญาตรี
5) วุฒิปริญญาโท
6) วุฒิปริญญาเอก
จานวนทั้งหมด (N)
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30
42
20
5
50

20.27
28.38
13.51
3.38
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่าโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านเนื้อหาสาระของรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการเป็นประโยชน์
ต่อวิชาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.98 รองลงมา คือ เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูต รมีความทันสมัยและน่าสนใจใน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.96 และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุด ในเรื่องของจานวนรายวิชา
บังคับเหมาะสมสาหรับการวางพื้นฐานความรู้ที่จาเป็น และจานวนรายวิชาเลือกเหมาะสมสาหรับการหาความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสนใจของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 และ 3.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในด้านโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พอใจ
1. ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและ
3.88
0.53
พอใจมาก
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.2 หลักสูตรมุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพและความ
3.83
0.56
พอใจมาก
ต้องการของสังคม
1.3 หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ในเชิงประยุกต์
3.88
0.70
พอใจมาก
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 โครงสร้างของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.92
0.50
พอใจมาก
ของหลักสูตร
(0.50)
2.2 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่
3.85
0.58
พอใจมาก
ใช้ในการศึกษา
(0.58)
2.3 แผนการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
3.90
0.63
พอใจมาก
เรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร
2.4 โครงสร้างหลักสูตรมีความทันสมัย.สอดคล้องกับความ
3.81
0.64
พอใจมาก
ต้องการของผู้ประกอบการและสังคม
2.5 การจัดรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรโดยภาควิชาฯมีความ
3.85
0.58
พอใจมาก
ชัดเจนและเป็นไปตามแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
3. เนื้อหาสาระของรายวิชา
3.1 จานวนรายวิชาบังคับเหมาะสมสาหรับการวางพื้น
3.81
0.61
พอใจมาก
ฐานความรู้ที่จาเป็น
3.2 จานวนรายวิชาเลือกเหมาะสมสาหรับการหาความรู้
3.75
0.81
พอใจมาก
เพิ่มเติมตามความสนใจของผูเ้ รียน
3.3 เนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิการเป็น
3.98
0.57
พอใจมาก
ประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
3.4 เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ.ในหลักสูตรมีความทันสมัย
3.96
0.62
พอใจมาก
และน่าสนใจในการศึกษา
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จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการดาเนินการของหลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากหลักสูตรสอดแทรกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.29
รองลงมา คือ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่าสุด คือ หลักสูตรมีกิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพให้แก่บัณฑิต โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็น
คาถาม
1. มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน (เช่น นาส่วน
หนึ่งของงานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษา, นางานวิจัยมาเป็นโจทย์ในการ
ทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ)
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเข้ากับการ
เรียนการสอน (เช่น นาส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการมาเป็น
โจทย์ในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ)
3. การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
4. กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(เช่น
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ, การให้ความรู้เพิ่มเติมด้าน
บัญชีและด้านวิศวกรรม, การจัดค่ายผู้นา ฯลฯ)
5. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (เช่น มีชุมนุมกีฬา, มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในภาควิชาฯ เป็นประจาทุกปี ฯลฯ)
6. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการ
วิศวะบาเพ็ญ, ค่ายอาสาพัฒนา, ค่ายปลูกป่า ฯลฯ)
7. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (เช่น การประกาศ
เกียรติคณ
ุ /มอบเกียรติบตั รแก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี
ฯลฯ)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึง
พอใจ

4.19

0.61

เห็นด้วยมาก

4.06

0.67

เห็นด้วยมาก

4.10

0.83

เห็นด้วยมาก

4.29

0.77

เห็นด้วยมาก

3.88

0.82

เห็นด้วยมาก

4.02

0.91

เห็นด้วยมาก

4.23

0.88

เห็นด้วยมาก

ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นมีความคิ ดเห็น
เหมือนกัน คือ เห็นด้วยหากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒ นาความรู้อย่างต่อเนื่องและได้แสดงความคิดเห็นว่า
ความรู้ ในหนั งสื อ เป็ น เพี ยงความรู้ พื้ น ฐานในการต่ อ ยอดเท่ านั้ น หากมี ก ารท างานจริ งนอกจากทฤษฎี แ ละให้ มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะทาให้มีการต่อยอดความรู้ เกิดการประยุกต์ใช้ และทาให้มีความกระตือรือร้นในการ
หาความรู้ เพื่อผลิตผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น
2) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นเห็นด้วยหาก
หลักสูตรมีการกาหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน และวิทยานิพนธ์ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติได้จริง โดยแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันการนางานวิจัยมาใช้ประโยชน์มีน้อยมาก จึงควรสนับสนุน เนื่องจาก
การปฏิบัติงานได้จริง มีความสาคัญต่อผู้เรียน ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้มากขึ้น และช่วยทาให้มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ซึ่งต้องอาศัยความรู้ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ ทาให้มีประสบการณ์จากการทางานวิจัยมาเป็นตัวช่วย
ในการทางาน
3) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานเห็นว่ารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตร คือ การปฏิบัติ
ทางวิศวกรรม, ศาสตร์ทางกลที่เน้นการปฏิบัติการและการนาไปใช้, วิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมี
โปรแกรมการใช้งานหลากหลายโปรแกรม และวิชา Machine Design 1-2 ควรจะสอนเนื้อหาควบคู่กับการนาไปใช้
ประโยชน์จริงมากกว่านี้ ส่วนผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นเห็นว่าควรเพิ่มเติมรายวิชาในด้านของภาษา วิชา
จริยธรรม และควรมีหลักสูตรเกี่ยวกับ เรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน
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4) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นต้องการให้
ภาควิชาฯ ทางานวิจัยหรือโครงการบริการวิ ชาการแก่ชุมชน และสังคมในเรื่อง พลังงาน พลังงานทดแทนในชุมชน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องการบริหาร การวางพื้นฐานชีวิต
5) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานและผู้ใช้บัณ ฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นเห็นด้วยที่
ภาควิชาฯ ใช้ระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดยให้ความคิดเห็นว่า เป็นระบบการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ มี
ความสะดวก สามารถกลับมาย้อนดูทาความเข้าใจได้ตลอด และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ และให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่ควรมีชั้นเรียนที่มีอาจารย์เป็นผู้สอนด้วย เนื่องจากระบบ
E-Learning จะเป็ น ข้ อเสี ย ส าหรับ ผู้ ที่ ข าดวินั ย แต่ ผู้ที่ สนใจจะได้ ป ระโยชน์ ม าก และผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี บั ณ ฑิ ต ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานได้เสนอแนะว่า ควรให้ศิษย์เก่าเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้
6) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทางานต้องการให้ภาควิชาฯ เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ และให้มี
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นมากขึ้ น .ซึ่ งผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จากนิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่ น ต้ อ งการให้ ภ าควิ ช าฯ เน้ น ทั ก ษะด้ า น
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน รวมทั้ง การปฏิบัติงานได้จริง และเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
7) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลทางานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นมีความยินดีที่จะ
เข้าร่วมในการกาหนดทิศทางหรือพัฒนาหลักสูตร
8) ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี บั ณ ฑิ ต ของภาควิ ชาวิ ศ วกรรมเครื่อ งกลท างานต้ อ งการให้ ภ าควิ ชาฯ เน้ น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพิ่มการเรียน การลงมือปฏิบัติที่ใช้งานได้จริงในการทางาน ไม่ใช่แค่ทฤษฎี และการใช้อุปกรณ์ต่างๆใน
การทางานที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ส่วนผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นต้องการ ให้จัดการเผยแพร่ผลงาน เพื่อ
กระตุ้นผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดผลงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้มีการจัดการอบรม
หรือการศึกษานอกสถานที่ ในที่ที่บัณ ฑิตสามารถทางานได้จริง เพื่ อสร้างความคุ้นเคยและฝึกทักษะให้เกิดความ
ชานาญก่อนทางานจริง เป็นต้น
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คาสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ
และคาสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ

มคอ. 2
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

มคอ. 2
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มคอ. 2

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
(จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า)
30

72

6
120

โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
(จานวนหน่วยกิต (จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า)
ไม่น้อยกว่า)
30
9
9
9
3
3
3
12
114
43
62
9
6
150

30
9
9
9
3
3
3
12
114
62
43
9
6
150

จานวนหน่วย
กิตที่แตกต่าง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มขึ้น 19
ลดลง 19
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

197

มคอ. 2

2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป ที่กาหนดโดยคณะวิชา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
513 100 เคมีทั่วไป
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
615 101 พื้นฐานการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 102 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
เครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป ที่กาหนดโดยคณะวิชา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
513 100 เคมีทั่วไป
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม
615 203 สถิติสาหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 206 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรเครื่องกล

615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2

615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1

หมายเหตุ
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
หน่วยกิตเท่าเดิม
ปรับหน่วยกิต
ปรับหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา

ยกเลิก
ยกเลิก
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่ วิชาบังคับ
ตัดวิชาบังคับก่อน
เดิมรหัสวิชาเป็น
“615 301” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา และตัด
วิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนรหัสวิชา
เดิมรหัสวิชาเป็น
“615 212” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ

198
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครือ่ งกล
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล

615 231 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
620 101 วัสดุวิศวกรรม

มคอ. 2

หมายเหตุ
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่ วิชาบังคับ
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่ วิชาบังคับ และ
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่ วิชาบังคับ และ
ปรับหน่วยกิต
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่ วิชาบังคับ
เดิมรหัสวิชาเป็น
“615 304” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ และปรับหน่วย
กิต
ยกเลิก
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่ วิชาบังคับ และ
เปลี่ยนรหัสวิชา

กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาบังคับ
615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
615 203 สถิติสาหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่ งกล 2 เป ลี่ ย นวิ ช าบั งคั บ ก่ อ น
และคาอธิบายรายวิชา
615 212 กลศาสตร์ของแข็ง 1
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และเปลี่ยนรหัสวิชา
615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
615 301 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรเครื่องกล
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และเปลี่ยนรหัสวิชา
615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
เปลี่ยนรหัสวิชาและตัด
วิชาบังคับก่อน

199
หลักสูตรเดิม
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 304 การเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาหรั บ
วิศวกรรมเครื่องกล
615 305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกล
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล
615 321 การถ่ายเทความร้อน
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 333 การวัดทางวิศวกรรม
615 334 การค วบ คุ ม อั ต โน มั ติ ทางวิ ศ วกรรม
เครื่องกล
615 335 การสั่นสะเทือนทางกล
615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
615 371 การฝึกงาน
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
615 402 ปฏิบั ติการการออกแบบระบบทางความ
ร้อน
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
615 441 การทาความเย็น
615 442 การปรับอากาศ
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 473 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3
620 201 วัสดุวิศวกรรม
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หลักสูตรปรับปรุง
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชาและตัด
วิชาบังคับก่อน
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และเปลี่ยนรหัสวิชา
ยกเลิก
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ
ตัดวิชาบังคับก่อน
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
เปลี่ยนชื่อวิชา
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
615 221 การถ่ายเทความร้อน
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนวิชาบังก่อน
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก และเปลี่ยน
รหัสวิชา
615 333 การค วบ คุ ม อั ต โน มั ติ ทางวิ ศ วกรรม เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เครื่องกล
ตัดวิชาบังคับก่อน
615 431 การสั่นสะเทือนทางกล
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ตัดวิชาบังคับก่อน
615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปรับหน่วยกิต และตัดวิชา
บังคับก่อน
615 371 การฝึกงาน
เปลี่ยนจานวนชั่วโมง
หน่วยกิต
ยกเลิก
ยกเลิก
615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรม เครื่องกล รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
ตัดวิชาบังคับก่อน
615 441 การทาความเย็น
ตัดวิชาบังคับก่อน และ
ปรับหน่วยกิต
615 342 การปรับอากาศ
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ตัดวิชาบังคับก่อน
615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า แ ล ะ
คาอธิบายรายวิชา
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
เปลี่ยนรหัสวิชา
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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หลักสูตรปรับปรุง

กลุ่มวิชาเลือก
615 501 ระเบียบวิธไี ฟไนท์เอลิเมนท์สาหรับวิศวกร
615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2
615 512 กลศาสตร์ของวัสดุที่มีความต่อเนื่อง
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2
615 522 วิศวกรรมโรงจักรไอน้า

กลุ่มวิชาเลือก
615 501 ระเบียบวิธไี ฟไนท์เอลิเมนท์สาหรับวิศวกร
615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2

615 523 การออกแบบระบบความร้อน
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

หมายเหตุ

ยกเลิก
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2
615 522 วิศวกรรมไอน้า
615 523 การออกแบบระบบความร้อน
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับวิศวกร
เครื่องกล
615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
615 533 การวัดทางวิศวกรรม

615 541 เทคโนโลยียานยนต์

615 541 เทคโนโลยียานยนต์

615 542 กังหันก๊าซ
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พลังงาน
615 551 ระบบกาลังของไหล
615 552 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

615 542 กังหันก๊าซ
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พลังงาน
615 551 ระบบกาลังของไหล
615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

615 553 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ
615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1
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615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1

ยกเลิก
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ตัดวิชาบังคับก่อน
ตัดวิชาบังคับก่อน
ตัดวิชาบังคับก่อน

เดิมรหัสวิชาเป็น
“615 333” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ และปรับหน่วย
กิต
ปรับหน่วยกิตและตัดวิชา
บังคับก่อน
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
ปรับหน่วยกิต
ตัดวิชาบังคับก่อน
ยกเลิก
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ตัดวิชาบังคับก่อน
615 555 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2
615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2
เปลี่ยนรหัสวิชา
615 556 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคา 615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคา เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ทรอนิกส์
ทรอนิกส์
หน่วยกิต และตัดวิชา
บังคับก่อน
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
615 565 เผาไหม้และควบคุมมลพิษ
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
615 566 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุม
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
มลพิษ
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หลักสูตรปรับปรุง
615 567 การดูดความชื้นสาหรับอาคาร
615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ

615 571 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
615 571 สัมมนา
615 572 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ

615 571 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
615 571 สัมมนา
615 572 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
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รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ยกเลิก
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ยกเลิก
คงเดิม
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ยกเลิก
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ยกเลิก
คงเดิม

