หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่ งกลและยานยนต์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 ชื่อวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
3.2.3 ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.2.4 ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้ร่วมสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(CurriculumMapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์และการระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผล
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2.
3.
4.
5.
6.

การศึกษา (Transcript)
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ซึ่ งบั น ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลั กสู ต รเพื่ อ เผยแพร่ (Thai
Qualifications Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี
ภายในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. ครูผู้ช่วยสอน
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์
5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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9. ชื่อ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายจิตกร กนกนัยการ

ตําแหน่ง
อาจารย์

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
2551
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเทศไทย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 2530
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

เลขบัตรประชาชน
3100300512680

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย

2555
2552

1250100117208

นายจิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา อาจารย์

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

2556
2550

1169800015334

4

นายนิพนธ์ ชินชูศักดิ์

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย

2538
2535

3619900022288

5

นายณรงค์ศักดิ์ อาคมานนท์ อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
ประเทศไทย
2550
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเทศไทย

3489900039751

2

นายธนวัฒน์ โพธิ์งาม

3

อาจารย์

3
อาจารย์

ค.อ.ม.(เครื่องกล)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในระยะแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สั งคมไทยได้
อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปั จ เจก ครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม จนถึ ง ระดั บประเทศ ซึ่ ง ได้ มีส่ ว นเสริ ม สร้ างภู มิคุ้มกั นและช่ ว ยให้
สั ง คมไทยสามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คงท่ า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลง ดั ง นั้ น ในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทุกภาคส่วนในสังคมไทยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน
ในช่วงการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประเทศไทยจะต้ องเผชิ ญ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ าคั ญ ทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ส ามารถปรับ ตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้าต่อไปเพื่ อประโยชน์สุ ขที่ยั่ งยืน ของสังคมไทยตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงมุ่งส่งเสริมสร้างทุน
เศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิ
ปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศ การ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆบนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไม่ เ พี ย งแต่
มุ่งเน้น ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ก็มุ่งเน้นเน้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมควบคู่กันไปด้วย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งที่สําคัญ นอกเหนือการพัฒนาทางเศษฐกิจยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับครอบครัว ถึงชุมชน สามารถจัดการ
บริหารความเสี่ย งและปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมที่ เ ป็ น ฐานการผลิ ต ภาคเกษตร มุ่ งสู่ การพั ฒ นาเป็ น เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่ม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน
เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกในอัตราที่สูงขึ้น บุคลากรระดับปฏิบัติการในสายงานวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็ น หนึ่ ง ในบุ ค ลากรที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการนํ า ความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่ มีการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องมาใช้ในการออกแบบโครงสร้าง การผลิต และการบริหาร
จัดการคุณภาพในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่สามารถใช้งานเครื่องมือ
วัดต่างๆ และสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลระบบกระบวนการ
ผลิต เพื่อรักษาคุณภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต บุคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขานี้จึงเป็น
กําลังสําคัญในการผลักดันภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพโดยรวมของระบบ
การผลิต
ประกอบกับการเสริมด้วยแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาค
การผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นฐานการผลิตที่สามารถพึ่งพาในด้านปัจจัยยังชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
จะทําให้เกิดความมั่นคงของระบบการผลิตโดยรวม อันจะนําไปสู่การลดภาระพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
ที่นํ าเข้ าจากต่ างประเทศ ส่ งผลให้ เ กิด เสถี ยรภาพทั้งในภาพรวมของภาคเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ความแข็งแกร่ งของภาคการผลิ ต ภายในประเทศยั งเป็ น รากฐานที่ สํ าคั ญในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ มีศักยภาพและเป็นระดับแนวหน้าด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นรากฐานสําคัญของการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์เป็นหลักสูตร
ที่ได้มีการวางแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มี
ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ โดยเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ได้เรียนรู้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกตลอดจนการส่งเสริมและให้ความสําคัญต่อการทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยและตระหนักถึงการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อรองรั บการพั ฒ นา เศรษฐกิ จ และการบริ การสั งคม การพั ฒ นาหลั กสู ตรได้ ส อดคล้ องกั บ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ว่า "พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี "
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์เป็นหลักสูตร
ที่ ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและหลักการคํานวณเชิงตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์
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กับคณะอื่นๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไปที่ สนับสนุนการสอน
วิชาทางด้านภาษา โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐานและการเขียนแบบวิศวกรรม
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการคณะ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี แ ละอาจารย์ ผู้ แ ทนจากในคณะหรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องด้ า นเนื้ อ หาสาระ เพื่ อ
ดําเนินการประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเรียนรู้ คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงานสร้างเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีความสามารถในเชิงทักษะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นําและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาทางด้ า นอาชี พ ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความ
พร้อม ในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ประยุกต์ พัฒนา และรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการกํ า ลั ง คนของประเทศ ในด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ วิจัย พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยาน
ยนต์ให้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
และยานยนต์ให้ ได้มาตรฐานไม่
ต่ํา กว่าเกณฑ์ของ สกอ.กําหนด
สอดคล้ อ งกั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นสากล
แ ล ะ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่ วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
- จัดเวทีสัมมนาวิชาการร่วมกับ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า อื่ น ๆ แ ล ะ
ภาคเอกชนเพื่ อแลกเปลี่ ย นความ
7

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
ผู้ประกอบการ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญและ
รายงานการประชุม
- รายงานการสัมมนาและการ
แสดงผลต่างๆ

มคอ.2
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ภ า ค อุ ตส า ห กรร ม แล ะก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้

กลยุทธ์
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
- อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลั กสู ต รเบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บเทคนิ ค
การสอนการวัดและประเมินผล
- ส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ได้ รั บ การพั ฒ นา
ทักษะทางวิชาชีพ
- สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการ - จั ด ทํ า แผนการจั ด หาวั ส ดุ แ ละ
เรี ย นการสอนและสิ่ ง อํ า นวย ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน
และวิจัย
ความสะดวก
- จัดทําโครงการร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนที่ สามารถสนับสนุนใน
เรื่องการเรียนการสอนและวิจัย
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- หลั กฐานหรื อเอกสารแสดงผล
การดําเนินการ
- จํ า นวนอาจารย์ ที่ได้ รั บการ
พัฒนา
- แผนการจัดหาครุภัณฑ์
- โครงการร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน

มคอ.2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ร ะบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบต่างๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
สาขาช่างยนต์ เครื่องกล เครื่องต้นกําลัง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน เครื่องมือ
กล สาขาช่างยนต์ เครื่องกล เครื่องต้นกําลัง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2557
2558
2559
2560
2561
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

40
40
-

80
40
120
-

80
80
40
200
-

80
80
80
40
280
40

80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2557
1,120,000
400,000
1,520,000

2558
2,240,000
800,000
3,040,000

2559
3,360,000
1,200,000
4,560,000

2560
4,480,000
1,600,000
6,080,000

2561
4,480,000
1,600,000
6,080,000

2560

2561

2,920,000
970,000
-

3,600,000
980,000
-

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดรายจ่าย

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

1,090,000
860,000
-

1,660,000
910,000
-

2,270,000
950,000
-

1. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
2. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

13,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

รวมทั้งสิ้น

14,950,000 12,570,000 13,220,000 13,890,000 14,580,000

จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

40
373,750

120
104,750

200
66,100

หมายเหตุ (เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษาเต็มเวลาจํานวน 72,094 บาท)
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280
49,607

320
45,563

มคอ.2

รหัสวิชา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

วิชาบังคับ
ชื่อวิชา

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

วิชาเลือก

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
140103012 การอ่าน 1
(Reading I)
140103013 การอ่าน 2
(Reading II)
140103014 การเขียน 1
(Writing I)

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

140103015 การเขียน 2
(Writing II)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

3(3-0-6)

140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)

3(3-0-6)

140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
140103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)
140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1*
(Practical English I)
140103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2*
(Practical English II)

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)

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เปิดสอน
* เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
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มคอ.2
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday Life)

3(3-0-6)

140203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)

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

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
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เลือกเรียน 1 วิชา จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
140303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
140303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
140303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
140303604 บัณฑิตไทยในอุดมคติ
(Ideal Thai Graduate)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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)

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา

2

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน2 วิชาจากรายวิชาเปิดสอนต่อไปนี้
รหัสวิชา
140303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
140303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
140303503 แบดมินตัน
(Badminton)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
14
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140303504 ลีลาศ
(Dancing)
140303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
140303506 เทควันโด
(Taekwondo)
140303507 ฟุตบอล
(Football)
140303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
140303509 เปตอง
(Pétanque)
140303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)
140303511 หมากล้อม
(GO)
140303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หรือวิชาอื่นๆ กลุ่มวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
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รหัสวิชา
130113001
130113002
130203101
130203102
130203103
130313005
130313006
130313007
130313008

รหัสวิชา
120513201
120313107
120313108
120313109

2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ชื่อวิชา
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

111 หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ชื่อวิชา
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process Laboratory)

53
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
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1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

มคอ.2
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
(Fluid Mechanics I)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ
(Mechanics of Materials)
120513105 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
120513106 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(Machine Design I)
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control System)
120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
(Power Plant Engineering)
120513110 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
120513301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1
(Automotive and Mechanical Engineering
Technology Laboratory I)
120513302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2
(Automotive and Mechanical Engineering
Technology Laboratory II)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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(0-3-1)

1(0-3-1)

มคอ.2
120513202 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
(Mechanical and Automotive Engineering Technology
Seminar)
130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)

รหัสวิชา
120513111
120513112
120513113
120513114
120513115
120513116
120513203
120513204
120513205
120513206

1(0-3-1)

3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
31
หน่วยกิต
- แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
- วิชาบังคับ
25
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
กลศาสตร์ของไหล 2
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics II)
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Machine Design II)
การเผาไหม้
3(3-0-6)
(Combustion)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-4-2)
(Mechanical Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(0-6-3)
(Mechanical Engineering Project II)
ปฏิบัติงานระบบควบคุมและอัตโนมัติ
1(0-4-1)
(Automation and Control Systems Practices)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวิศวกรรม
1(0-4-1)
(Engineering Tool Practices)
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รหัสวิชา
120513136
120513137
120513138
120513139
120513140
120513207
120513208
120513209
120513210
120513211
120513212
120513303

- แขนงวิศวกรรมยานยนต์
- วิชาบังคับ
25
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พลศาสตร์ยานยนต์
3(3-0-6)
(Dynamics of Vehicles)
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์
3(3-0-6)
(Product and Automotive Part Design)
อากาศพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Aerodynamics)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Electrics and Electronics)
ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ยานยนต์
1(0-4-1)
(Automotive Engine Practice)
ปฏิบัติงานระบบแขวนล้อ บังคับเลี้ยวและเบรก
1(0-4-1)
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice)
ปฏิบัติงานระบบส่งกําลังและเกียร์อัตโนมัติ
1(0-4-1)
(Powertrain and Automatic Transmission Practice)
ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1(0-4-1)
(Automotive Electrics and Electronics Practice)
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
2(0-4-2)
(Automotive Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Automotive Engineering Project II)
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
1(0-3-1)
(Automotive Engineering Laboratory)
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- วิชาเลือกเฉพาะด้าน

6

หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 วิชาจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้
1. ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120413105 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
120513117 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Machinery)
120513118 ไตรโบโลยี
3(3-0-6)
(Tribology)
120513119 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
120513120 เทคโนโลยีกังหันก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine Technology)
120513121 การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
120513122 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics)
120513123 หุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
120513124 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Automations)
120513125 ทฤษฎีการรูปพลังงาน
3(3-0-6)
(Fundamental to Energy Conversion)
120513126 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Alternative and Renewable Energy Technology)
120513127 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(3-0-6)
(Application of Pneumatics and Hydraulics)
120513128 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
20
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120513129 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม
(Engineering Tool Design)
120513130 การออกแบบระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Condition System Design)
120513131 การออกแบบระบบท่อ
(Plumbing System Design)
120513132 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer-aided Engineering for Mechanical
Engineering)
120513133 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Application of Finite Element Method in Mechanical
Engineering)
120513134 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Measurement)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชาจากกลุ่มด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้
2. ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513141 เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Alternative Fuels for Vehicles)
120513142 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Automotive Engineering Fundamentals)
120513143 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3(3-0-6)
(Engine Technology)
120513144 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นยานยนต์
3(3-0-6)
(Fuel and Automotive Lubricant Technology)
120513145 การควบคุมมลพิษยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Pollution Control)
120513146 วิศวกรรมการบํารุงรักษายานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Maintenance Engineering)
120513147 การบริหารโรงงานและศูนย์บริการยานยนต์
3(3-0-6)
(Factory Management and Automotive Services
Center)
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120513148 การวัดในงานวิศวกรรมยานยนต์
(Automotive Measurements)
120513149 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์
(Automotive Sensoring and Display System)
120513150 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
(Electronics Controlled Unit for Automotive)
120513151 การออกแบบโครงสร้างยานยนต์
(Automotive Structural Design)
120513152 วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(Automotive Part Materials and Manufacturing)
120513153 ความปลอดภัยของยานยนต์
(Automotive Safety)
120513154 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Application of Finite Element Method in Automotive
Engineering)
120513155 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน
(Jig and Fixture Design)
120513156 คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบและการผลิตยานยนต์
(Computer-aided Design and Computer-aided
Manufacturing for Automoive)
120513157 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Computer-aided Engineering for Automotive
Engineering)
- กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
120513400 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

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)

6
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-540-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
22
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
130313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
13XXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(X-X-X)
(Science and Mathematics Elective Course)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
1403035XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
รวม

20(X-X-X)
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รหัสวิชา
120313107
130113001
130113002
130203102
130313007
130313008
140103002
1402039XX

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(X-X-X)
(Social Sciences Elective Course)
รวม

20(X-X-X)
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รหัสวิชา
120213600
120213402
120213500
120513101
120513102
120313108
120313109
130203103

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-1)
(Manufacturing Process Laboratory)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
รวม
20(X-X-X)
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ก. แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics I)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
13XXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(X-X-X)
(Science and Mathematics Elective Course)
1401030XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(X-X-X)
(Language Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
(Free Elective Course)
รวม

21(X-X-X)
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รหัสวิชา
120513105
120513106
120513107
120513112
120513115
120513301

140303XXX
1403035XX

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Machine Design I)
กลศาสตร์ของไหล 2
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics II)
การเผาไหม้
3(3-0-6)
(Combustion)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1
1(0-3-1)
(Automotive and Mechanical Engineering
Technology Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(X-X-X)
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
รวม

20(X-X-X)
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รหัสวิชา
120513109
120513113
120513110
120513114
120513202

120513203
120513302

120513206
1205131XX

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Machine Design II)
สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
1(0-3-1)
(Mechanical and Automotive Engineering Technology
Seminar)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-4-2)
(Mechanical Engineering Project I)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2
1(0-3-1)
(Automotive and Mechanical Engineering Technology
Laboratory II)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวิศวกรรม
1(0-4-1)
(Engineering Tool Practices)
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
3(X-X-X)
(Mecahnical and Automotive Engineering Technology
Elective Course)
รวม

20(X-X-X)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513400 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)

รวม

6(0-540-0)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513116 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control System)
120513205 ปฏิบัติงานระบบควบคุมและอัตโนมัติ
1(0-4-1)
(Automation and Control Systems Practices)
120513204 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(0-6-3)
(Mechanical Engineering Project II)
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
1401030XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(X-X-X)
(Language Elective Course)
1205131XX วิชาเลือกทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
3(X-X-X)
(Mecahnical and Automotive Engineering Technology
Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
(Free Elective Course)
รวม

20(X-X-X)
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ข. แขนงวิศวกรรมยานยนต์
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics I)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
120513136 พลศาสตร์ยานยนต์
3(3-0-6)
(Dynamics of Vehicles)
1401030XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(X-X-X)
(Language Elective Course)
13XXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(X-X-X)
(Science and Mathematics Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
(Free Elective Course)
รวม

21(X-X-X)
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รหัสวิชา
120513105
120513106
120513107
120513207
120513137
120513209
120513301

1403035XX
140303XXX

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Machine Design I)
ปฎิบัติงานเครื่องยนต์ยานยนต์
1(0-4-1)
(Automotive Engine Practice)
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engine)
ปฎิบัติงานระบบส่งกําลังและเกียร์อัตโนมัติ
1(0-4-1)
(Powertrain and Automatic Transimssion Practice)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1
1(0-3-1)
(Automotive and Mechanical Engineering Technology
Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(X-X-X)
(Humanities Elective Course)
รวม

19(X-X-X)
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รหัสวิชา
120513109
120513110
120513138
120513139
120513202

120513303
120513208
120513211
120513302

1205131XX

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์
3(3-0-6)
(Product and Automotive Part Design)
อากาศพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Aerodynamics)
สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
1(0-3-1)
(Mechanical and Automotive Engineering Technology
Seminar)
ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
1(0-3-1)
(Automotive Engineering Laboratory)
ปฏิบัติงานระบบแขวนล้อ บังคับเลี้ยวและเบรก
1(0-4-1)
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice)
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
2(0-4-2)
(Automotive Engineering Project I)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2
1(0-3-1)
(Automotive and Mechanical Engineering Technology
Laboratory II)
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
3(X-X-X)
(Mecahnical and Automotive Engineering Technology
Elective Course)
รวม

21(X-X-X)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513400 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)

รวม

6(0-540-0)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control System)
120513212 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Automotive Engineering Project II)
120513140 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Electrics and Electronics)
120513210 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1(0-4-1)
(Automotive Electrics and Electronics Practice)
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
1401030XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
1205131XX วิชาเลือกทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
3(X-X-X)
(Mecahnical and Automotive Engineering Technology
Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
(Free Elective Course)
รวม

20(X-X-X)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : : ไม่มี
การใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป โปรมแกรมสร้ า งเอกสาร โปรแกรมช่ ว ยการคํ า นวณ สร้ า ง
ความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการชนิดต่างๆ วินโดวส์ ยูนิกซ์ แนะนําการ
ใช้อินเตอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต จรรยาบรรณและ
จริยธรรมบนโครงข่ายสังคมอินเตอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2
หน่วยวัด ทางไฟฟ้า ตัว ต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํ า ตัวเก็ บประจุ การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้าใน
สถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส การคํานวณและลด
ค่ า ตั ว ประกอบกํ า ลั ง ทางไฟฟ้ า วงจรแม่ เ หล็ ก เบื้ อ งต้ น หม้ อ แปลงไฟฟ้ า และการใช้ ง าน
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับและการใช้งาน วิธีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
การใช้ เ ครื่ องมือวั ดทางไฟฟ้ าเบื้ องต้ น และการทดลองทางไฟฟ้ าที่ส นั บ สนุ น เนื้ อหาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้ อมู ล การออกแบบและขั้ นตอนการพั ฒนา
โปรแกรม ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูงองค์ประกอบของประโยคคําสั่ง ค่าคงที่ ตัวแปร เครื่องหมายกระทําการ การนิพจน์ ชนิด
ของข้อมูลแบบต่างๆ คําสั่งแบบตามลําดับ แบบกําหนดเงื่อนไข และแบบวนซ้ํา การประยุกต์ใช้
คอมพิ วเตอร์ ในงานต่ างๆ การฝึ กปฎิ บั ติเ กี่ ย วกับการใช้ เครื่องมื อในการพัฒ นาโปรแกรม การ
ตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
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120313107 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ างจุ ล ภาค คุ ณสมบั ติ ของวั ส ดุ กระบวนการผลิ ตและการ
ประยุกต์ใช้งานของวัสดุประเภทต่างๆ เหล็ก วัสดุเซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม แผนภาพ
สมดุลและการประมาณค่าแผนภูมิสามเฟส คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
120313108 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : 120313107 วัสดุวิศวกรรม หรือ เรียนร่วมกัน
ทฤษฎีและหลักการของกรรมวิธีการผลิตต่างๆ กระบวนการหล่อขึ้นรูป การตัดกลึง การไส
การตัด การเจาะ การเชื่อม และการเคลือบผิว ความสัมพันธ์ของการเลือกวัสดุกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการคิดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-1)
(Manufacturing Process Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313108 กรรมวิธีการผลิต หรือ เรียนร่วมกัน
ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้าง
ชิ้นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
120413105 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
หลั กการและแนวทางการประยุ กต์ ใช้ ค่ าของเงิ นตามเวลา ดอกเบี้ ยเชิ งเดี่ ยวและดอกเบี้ ย
เชิงซ้อน แฟคเตอร์ในการคํานวณดอกเบี้ยเชิงซ้อน การตัดสินใจเลือกโครงการภายใต้เงื่อนไข การ
เลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน วิธีเทียบเท่ารายปี และวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน
การคํานวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการ
วิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
ระบบของแรง ผลของแรงและความสมดุ ล สถิ ตยศาสตร์ ของของไหล จลนศาสตร์ ของ
อนุภาค การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ของวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ
นิวตัน งานและพลังงาน
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มคอ.2
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบั ติ และสถานะสารบริ สุ ทธิ์ กฎข้ อที่ ห นึ่ งของเทอร์ โ มไดนามิ กส์ กฎข้ อที่ ส องเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการแปลง
พลังงาน
120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต การลอยตัวและความเสถียร สมการควบคุมการไหลแบบ
ปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูลลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นระบบคงตัวที่
ไม่มีการอัดตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง การวัดความเร็ว
และอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน
120513104 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Material)
วิชาบังคับก่อน : 120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความเค้นในคาน ไดอะแกรมของ
โมเมนต์ดัดและแรงเฉือน การโก่งของคาน การบิด การโก่งงอของเสายาว วงกลมของโมร์ และการ
รวมความเค้น เกณฑ์ของจุดครากตัว
120513105 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 120513102 เทอร์โมไดนามิกส์ และ 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การนําความร้อนในวัสดุเนื้อสม่ําเสมอและเนื้อไม่
สม่ําเสมอ การพาความร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ
ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความ
ร้อน การแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น
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มคอ.2
120513106 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 หรือ 120513136 พลศาสตร์ยานยนต์
ระบบที่มีระดับความเสรีขั้นเดียว การสั่นสะเทือนแบบบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ
แบบบังคับ วิธีการสมดุลระบบ ระบบที่มีระดับความเสรีหลายขั้น วิธีการและเทคนิคในการลดและ
ควบคุมการสั่นสะเทือน
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Machine Design I)
วิชาบังคับก่อน : 120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
อย่างง่าย หมุดย้ํา การวิเคราะห์รอยเชื่อม สกรูและอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง
เฟือง สกรูส่งกําลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ โครงงานการออกแบบ
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control System)
วิชาบังคับก่อน : 120513106 การสั่นสะเทือนทางกล
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบต่างๆ
ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์เป็นต้น
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจําลองปริภูมิสเตท
ระบบควบคุมแบบปัจจุบันเบื้องต้น
120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 120513105 การถ่ายเทความร้อน
หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพพลังงานสูงสุด การวิเคราะห์วัฏ
จักรพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจักรไอน้ํา โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม
โรงจั ก รพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ โรงจั ก รพลั ง น้ํ า โรงจั ก รพลั ง งานลม เครื่ อ งมื อ และการควบคุ ม
เศรษฐศาสตร์โรงจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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มคอ.2
120513110 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : 120513105 การถ่ายเทความร้อน
ไซโครเมตริก คุณสมบัติของอากาศชื้น กระบวนการปรับอากาศ การคํานวณภาระความเย็น
อุปกรณ์ในการปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ การกระจายลมและการออกแบบท่อลม
การออกแบบระบบระบายอากาศ คุณสมบัติของสารทําความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารทํา
ความเย็น พื้นฐานการควบคุมระบบปรับอากาศ การป้องกันไฟไหม้ในระบบปรับอากาศ ปริมาณ
อากาศภายในอาคาร ประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศ
120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการ
เคลื่อนที่ และกฎข้ อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพั ลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ
120513112 กลศาสตร์ของไหล 2
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
การไหลแบบศักย์ สมการนาเวียร์-สโตคส์ คําตอบที่ถูกต้องแน่นอนบางตัวของสมการนา
เวียร์-สโตคส์ ทฤษฎีชั้นชิดผิว แรงต้าน แรงยก และการแยกตัว การไหลแบบปั่นป่วนเบื้องต้น การ
ไหลแบบอัดตัวได้ คลื่นช็อค การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยคํานวณด้านการไหล
120513113 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกเครื่องจักรกล เครื่องต่อ ชุดเฟืองและระบบ ลูกเบี้ยวและ
ตัวตาม การขจัดความเร็วและความเร่งในเครื่องจักร สมดุลของมวลที่เคลื่อนและหมุน ผลของไจโร
120513114 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Machine Design II)
วิชาบังคับก่อน : 120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
หลักการออกแบบขั้นสูงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การหล่อลื่น และเจอร์นอลแบริง ระบบ
ส่งกําลังโดยใช้เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและ
คลัตช์ เทคโนโลยี สมัยใหม่ของการออกแบบเครื่องจักรกล
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มคอ.2
120513115 การเผาไหม้
3(3-0-6)
(Combustion)
วิชาบังคับก่อน : 120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
การวิเคราะห์สตอยชิโอเมตริก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและอุณหภูมิ
สมบั ติ ท างกายภาพของเชื้ อเพลิ ง หั ว เผาสํ าหรั บ เชื้ อ เพลิ งที่ เ ป็ น ก๊ า ซและน้ํ ามั น การจุ ด ติ ด ไฟ
โครงสร้างของเปลวไฟแบบลามินาและเทอร์บิวเลนท์ เปลวไฟแบบดิฟฟิว ชันและแบบพรีมิคส์
ความเสถียรของเปลวไฟ การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้
120513116 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการออกแบบขอบเขตการใช้ ง าน และการเลื อ กใช้ ร ะบบ
CAD/CAM องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ข้อจํากัดของการใช้ระบบ CAD/CAM การ
สร้ า งภาพ 3 มิ ติ การสร้ า งรู ป ทรงพื้ น ผิ ว การสร้ า งรู ป ทรงตั น การส่ ง ถ่ า ยข้ อ มู ล ในระบบ
CAD/CAM การขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการทําโปรแกรม NC โพสต์โปรเซสเซอร์
และการขึ้นรูปชิ้นงานบนเครื่องซีเอ็นซี
120513117 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
เครื่องจักรของไหล สมการพื้น ฐานและความเกี่ยวพันกับ เครื่องจักรของไหล ปั๊มชั ก ปั๊ ม
เหวี่ยง และปั๊มแนวแกน พัดลม เครื่องเป่า คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปั๊มไฮดรอ
ลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ กลไกโฮดรอลิกส์เซอร์โวและการควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์
120513118 ไตรโบโลยี
3(3-0-6)
(Tribology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหล่อลื่น แรงเสียดทาน และการสึกหรอ ชนิดของการหล่อลื่น การหล่อลื่นแบบไฮโดร
ไดนามิกส์ การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกส์ และการหล่อลื่นแบบแห้ง คุณสมบัติของสาร
หล่ อลื่ น การแตะสั มผั ส ระหว่ างผิว ขรุขระ การออกแบบเพื่ อลดแรงเสีย ดทานและการสึ กหรอ
ภายใต้แรงและการหล่อลื่นแบบต่างๆ
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มคอ.2
120513119 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ วิธีปริมาตรจํากัดสําหรับการไหลแบบแพร่ วิธีปริมาตรจํากัด
สําหรับการไหลทั้งแบบพาและแบบแพร่ ขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ปัญหาการคู่ควบกันระหว่างความดัน
และความเร็ว ขั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้งและแบบคลุมเคลือ ความแม่น เสถียรภาพ เงื่อนไขขอบเขต
การพัฒนารหัสโปรแกรมสําหรับแก้ปัญหาอย่างง่าย การประยุกต์ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหล
เชิงคํานวณสําหรับการไหลภายในท่อและการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง
120513120 เทคโนโลยีกังหันก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine Technology)
วิชาบังคับก่อน : 120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
วั ฏ จั ก รกั ง หั น ก๊ า ซในอุ ด มคติ วั ฏ จั ก รกั ง หั น ก๊ า ซในทางปฏิ บั ติ วั ฏ จั ก รกั ง หั น ก๊ า ซที่ ใ ช้
ขับเคลื่ อนอากาศยาน วั ฏ จั กรความร้ อนร่ว ม ชุ ด อั ดอากาศ ระบบการเผาไหม้ ชุ ดกั งหั น การ
ทํานายสมรรถนะกังหันก๊าซอย่างง่าย
120513121 การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513105 การถ่ายเทความร้อน
การออกแบบระบบอุณหภาพ โดยการจําลองระบบและการออกแบบที่เหมาะสม การหา
สภาพการทํ า งานที่ เ หมาะสมของพั ด ลม ปั๊ ม เครื่ อ งอั ด อากาศ เครื่ อ งยนต์ กั ง หั น อุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน และการไหลของของไหลในท่อ
120513122 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางเครื่องกล หลักการทํางานของไดโอด แอลอีดี ทรานซิสเตอร์ หลักการ
เบื้องต้นของวงจรฟิลเตอร์ ไทม์เมอร์ คอมแพเรเตอร์และระบบดิจิทัล การอินเทอร์เฟสทรานสดิ้ว
เซอร์ การทํางานของเซอโวแมคคานิซึม หลักการทํางานของระบบต่าง ๆ ของโรบอติก
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มคอ.2
120513123 หุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ด้ า นหุ่ น ยนต์ การนํ า ไปใช้ ง านในด้ า นการผลิ ต
ส่ว นประกอบต่ างๆของหุ่ น ยนต์ การวิ เคราะห์ การเคลื่ อนที่ การควบคุ มและเซนเซอร์ ที่ใช้ กับ
หุ่น ยนต์ การใช้ โปรแกรมหุ่ น ยนต์ ภาษาที่ ใช้ กับหุ่ นยนต์ โครงสร้ างของหุ่ น ยนต์ คํ าสั่งที่ ใช้ กับ
หุ่นยนต์
120513124 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Automations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการการจัดการ การวางแผน การสั่งการและการควบคุม เทคนิคการจัดการทาง
อุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุม คุณภาพ การวิเคราะห์ ปัญหาและ
การแก้ปัญหาในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
120513125 ทฤษฎีการรูปพลังงาน
3(3-0-6)
(Fundamental to Energy Conversion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีและแหล่งที่มาของพลังงาน ประสิทธิภาพของระบบทางความร้อน คุณสมบัติทาง
เคมีความร้อนของสารทํางานของไหลและเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาเคมีความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน การโมเดลเครื่องยนต์ผลิตกําลัง ขีดจํากัดของวัฏจักรผลิตกําลัง วัฏจักรออตโต ดีเซล
เบรย์ตั้น เอลิคซัน แรงคิน สเตอร์ลิงค์ และวัฏจักรร่วมในการผลิตกําลัง หัวฉีดที่ใช้ในการขับเคลื่อน
กังหันลม เครื่องอัดก๊าซ พลังงานแสงอาทิตย์ การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการแปรรูปพลังงาน
120513126 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Alternative and Renewable Energy Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติและลักษณะของแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
พลั ง งานทางเลื อ กและพลั ง งานหมุ น เวี ย นและข้ อจํ า กั ด ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สําหรับการประเมินทรัพยากร แหล่งพลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีต่างๆ ครอบคลุมไปถึง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และ
พลังงานจากพลังน้ําขนาดเล็ก
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มคอ.2
120513127 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(3-0-6)
(Application of Pneumatics and Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม พื้นฐานอุปกรณ์ การจําลองสภาพการทํางานของ
ระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ การเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบนิวแมติกส์ การใช้ PLC
ควบคุมระบบนิวแมติกส์
120513128 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513105 การถ่ายเทความร้อน
การออกแบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ชนิด ต่างๆ รวมทั้ งการเลื อกอุ ปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ การ
คํานวณสมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบเพื่อให้ได้จุดเหมาะสม
120513129 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Tool Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน การจับยึดชิ้นงาน การใส่และถอดชิ้นงานจากอุปกรณ์จับยึด การ
กําหนดตําแหน่ง การเลือกพื้นผิวอ้างอิงของชิ้นงาน การรองรับและจับยึดชิ้นงาน ชนิดของการจับ
ยึด เครื่ องมื อกล ทฤษฎี การตัด เฉือนโลหะการออกแบบแม่ พิมพ์ ในงานขึ้ นรู ป โลหะแผ่ น การ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโลหะ มาตรฐานการวัดละเอียด
120513130 การออกแบบระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Refrigeration and Air Condition System Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513110 การปรับอากาศ
วัฏจักรทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัดไอ คุณสมบัติของสารทําความเย็น ชิ้นส่วน
ประกอบของระบบทําความเย็นและวิธีการเลือก คูลลิ่งทาวเออร์และวิธีการเลือก การคํานวณ
โหลดความเย็น พื้ นฐานการปรับ อากาศ ไซโครเมตริก การคํ านวณภาระการปรับอากาศ การ
ออกแบบท่อลมและการจ่ายลม การระบายอากาศ การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การ
ควบคุมระบบปรับอากาศ
120513131 การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
(Plumbing System Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
วิศวกรรมของระบบท่อ เกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อ ระบบระบายน้ํา อากาศ น้ําฝน
และระบบท่อน้ําดี การออกแบบระบบท่อดับเพลิง ระบบท่อสําหรับอาคาร การออกแบบท่อน้ํา
ร้อน ระบบท่อก๊าซ การคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา
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มคอ.2
120513132 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
(Computer-aided Engineering for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การทางคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในงานวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยใช้ ร ะบบ CAD ที่ มี
ส่ว นประกอบของ CAE ที่ส ามารถใช้ ประยุกต์ออกแบบชิ้น ส่ว นต่างๆของเครื่องกลและการ
ออกแบบพร้อมทั้งจําลองสถานการณ์ต่างๆภายใต้เงื่อนไขในการทํางานจริง
120513133 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Application of Finite Element Method in Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 120513104 กลศาสตร์วัสดุ
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยการใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์ ขั้นตอนเตรียมการ การ
กําหนดขอบเขตของเงื่อนไขและภาระ การประเมินผลลัพธ์ นิยามและทฤษฎีของพลศาสตร์ การ
วิเคราะห์รูปร่างโหมด การวิเคราะห์หาผลตอบสนองฮาร์โมนิค การวิเคราะห์หาผลตอบสนองชั่วครู่
ตัวอย่างการใช้ไฟไนต์วิเคราะห์โครงสร้างและวิเคราะห์เชิงความร้อน
120513134 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Mechanical Engineering Measurement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวัดเชิงมิติ เครื่องมือวัดเบื้องต้น เครื่องวัดพิกัดสามแกน ความคลาดเคลื่อนในการ
วัด การขยายตัวของความคลาดเคลื่อน หลักการของเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ การประยุกต์ใช้
งานเลเซอร์ การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
120513136 พลศาสตร์ยานยนต์
3(3-0-6)
(Dynamics of Vehicles)
วิชาบังคับก่อน : 120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
สมรรถนะในการเร่งและการเบรก ภาระจากถนนการเลี้ยวในสภาวะคงที่ การขับขี่ระบบ
บังคับเลี้ยว ระบบแขวนล้อ ยาง และการพลิกคว่ํา
120513137 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : 120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดและเครื่องยนต์อัด
ระเบิ ด เชื้ อ เพลิ ง และการเผาไหม้ ระบบการจุ ด ระเบิ ด วั ฏ จั ก รอากาศ-เชื้ อ เพลิ ง อุ ด มคติ
กระบวนการซูเปอร์ชาร์จเจอร์และกระบวนการกําจัดไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต์
สําหรับยานยนต์ การหล่อลื่น
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มคอ.2
120513138 การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์
3(3-0-6)
(Production and Automotive Part Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรม ขนาด รูปร่าง และรูปทรงเรขาคณิตที่
สั ม พั น ธ์ แ ละเกี่ ย วข้ องกั บ หน้ า ที่ การทํ า งานของชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ กระบวนการออกแบบและ
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ การเลือกกรรมวิธีการผลิตและเครื่องมือให้เหมาะสม การตรวจสอบและ
การประกอบชิ้นส่วนทางวิศวกรรมเบื้องต้น กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
สร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120513139 อากาศพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Aerodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
อากาศพลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืด อากาศพลศาสตร์ของปีกและแพนอากาศ
การไหลแบบโพเทนเชียล ทฤษฎีแพนอากาศที่ความเร็วเหนือเสียงและความเร็วเหนือกว่าความเร็ว
เสียงมากกว่าห้าเท่า การไหลแบบมีความหนืด ชั้นการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลที่ไม่
เสถียรและการเกิดการแยกตัวในระหว่างการไหล ผลกระทบของรูปทรงของปีกที่มีผลกระทบต่อ
แรงยกและแรงต้ า น ทฤษฎี ใ นการออกแบบปี กเบื้ อ งต้ น วิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลขในการคํ า นวณอากาศ
พลศาสตร์
120513140 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Electrics and Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งกําเนิดไฟฟ้า รูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า แรงดัน กระแสและความต้านทานไฟฟ้า
สัญลั กษณ์ ไฟฟ้าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ย านยนต์ ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ควบคุ มเครื่องยนต์ ระบบ
เชื้อเพลิง ระบบควบคุมมลพิษ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้า ความ
ต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ รีเลย์และเซ็นเซอร์ยานยนต์ และการวินิจฉัยเครื่องยนต์
ขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
120513141 เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Alternative Fuels for Vehicles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ ก แอลกอฮอล์ ก๊ า ซธรรมชาติ อั ด ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว ก๊ า ซ
ธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซโซฮอลล์ ไบโอดีเซล ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงคู่ และ
พลังงานไฟฟ้า
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มคอ.2
120513142 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Automotive Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาวิชาทางวิ ศ วกรรมยานยนต์ ภาพรวมของวิ ช าวิ ศ วกรรมยานยนต์ ชนิดของ
เครื่องยนต์ และชิ้ น ส่ว น ตั วถั งและแชสซี ระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ย านยนต์ ระบบส่ งกําลัง ระบบ
รองรั บ ระบบบั งคั บ เลี้ ย ว ยางและล้ อ เสถี ย รภาพการบั งคั บ ล้อการใช้ อุ ป กรณ์ และเครื่องมื อ
สําหรับงานซ่อมบํารุง
120513143 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3(3-0-6)
(Engine Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องยนต์ เผาไหม้ภายใน เครื่ องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเ ซล 2 และ 4 จั งหวะ
เครื่องยนต์หลายสูบและการจัดวางสูบเครื่องยนต์ ระบบของเครื่องยนต์ในยานยนต์ ระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิง ระบบไฟจุดระเบิด ระบบไอดีและไอเสีย ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อลื่นและเครื่องยนต์
สมัยใหม่ เครื่องยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์ ยานยนต์ไฮบริด ระบบเทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิง ระบบเทคโนโลยีก๊าซ
120513144 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นยานยนต์
3(3-0-6)
(Fuel and Automotive Lubricant Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เชื้อเพลิง โครงสร้างอะตอมของสารไฮโดรคาร์บอน การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติ
ของเชื้อเพลิง ผลิตผลจากกระบวนการกลั่นและการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน คุณสมบัติมาตรฐานของ
เชื้อเพลิง การเพิ่มคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ประเภทสารหล่อลื่น คุณสมบัติของสารหล่อลื่น การเพิ่ม
คุณสมบัติของสารหล่อลื่น เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
120513145 การควบคุมมลพิษยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Pollution Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มลพิษจากเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยความดัน
ผลกระทบของมลพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม
ก๊าซมลพิษยานยนต์ เครื่องมือวัดและเทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ เทคโนโลยีแคทาลิสต์สําหรับยาน
ยนต์ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ด้ า นการควบคุ มมลพิ ษ จากยานยนต์ การวิ จั ยและพั ฒ นาในปั จ จุ บั น
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
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มคอ.2
120513146 วิศวกรรมการบํารุงรักษายานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบํารุง การปฏิบัติซ่อมบํารุง
ยานยนต์ขั้นต้น การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง การหล่อลื่นระบบช่วงล่าง การตรวจสอบและการ
หมุนล้อ การซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์อัตโนมัติและเพลาส่งกําลัง ระบบเกียร์ธรรมดาและ
เพลาส่ ง กํ า ลั ง ระบบรองรั บ น้ํ า หนั ก และระบบบั ง คั บ เลี้ ย ว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทําความเย็นและความร้อน ลําดับขั้นตอนการเรียกคืนสถานะหลอดไฟแจ้ง
เตือนและการเรียกข้อมูลรหัสปัญหาจากระบบประมวลผลวิเคราะห์ปัญหาการทํางานของรถยนต์
120513147 การบริหารโรงงานและศูนย์บริการยานยนต์
3(3-0-6)
(Factory Management and Automotive Services Center)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์พื้นฐานภายในศูนย์บริการยานยนต์ ขั้นตอน
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ก ารทํ า งานของเครื่ อ งยนต์ แ ละระบบต่ า งๆในรถยนต์ การโอเวอร์ ฮ อล
เครื่ อ งยนต์ การตรวจสอบตามระยะทาง การบริ ห ารงานศู น ย์ บ ริ การยานยนต์ การวางแผน
ปฏิบั ติงาน การคํานวณชั่ว โมงทํ างานเพื่อการซ่ อมบํารุงและการซ่ อมแซม การวางแผนการใช้
ทรัพยากรและการจั ดการคลั งสิ น ค้ า ลั กษณะทั่ ว ไปของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ วงจรชี วิ ตของ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารห่วงโซ่อุปสงค์ วัฏจักรการควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
120513148 การวัดในงานวิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Measurements)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวัดเชิงมิติ เครื่องวัดพิกัดสามแกน การวัดความหยาบผิว การวัดปริมาณที่ใช้ใน
งานวิ ศวกรรมยานยนต์ ความดัน อุณหภูมิ อั ตราไหลไอดีและไอเสีย การพิจ ารณาเลือกระบบ
งานวัดที่เหมาะสม
120513149 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Sensoring and Display System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบเครื่องวัดที่ใช้ในยานยนต์ เครื่องวัดในระบบการจ่ายเชื้อเพลิง เครื่องมือวัดในระบบ
ส่งกําลัง เครื่องวัดในระบบการปรับอากาศ ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ ระบบตรวจจับการห้ามล้อ
ระบบการแสดงผลและการแจ้งเตือนในยานยนต์ ระบบการป้องกันความเสียหายจากการทํางาน
ผิดพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า
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มคอ.2
120513150 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
3(3-0-6)
(Electronics Controlled Unit for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : 120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
หน่ ว ยควบคุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เซนเซอร์ ที่ จํ า เป็ น ในการควบคุ ม การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ของ
เซนเซอร์และระบบควบคุม ตรรกของการควบคุมระบบยานยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการ
ควบคุมยานยนต์ ระบบกระตุ้นทางกล ระบบกระตุ้นทางไฟฟ้า ระบบการป้อนกลับการควบคุมใน
ยานยนต์
120513151 การออกแบบโครงสร้างยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Structural Design)
วิชาบังคับก่อน : 120513104 กลศาสตร์วัสดุ
ส่วนประกอบและชนิดของโครงสร้างยานยนต์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิตโครงสร้างยาน
ยนต์ แรงและผลของแรงที่กระทํากับโครงสร้างยานยนต์ การออกแบบและคํานวณโครงสร้างยาน
ยนต์ มาตรฐานและการทดสอบโครงสร้างยานยนต์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
120513152 วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Part Materials and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 120513104 กลศาสตร์วัสดุ
เทคโนโลยีของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วน การจําแนกวัสดุทางวิศวกรรมสําหรับการสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคในชิ้นส่วนจากกระบวนการผลิตและชิ้นส่วนที่มาจากการให้บริการ การวิเคราะห์
ต้นแบบชิ้นส่วนหลักและย่อย กระบวนการประกอบและรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันระหว่างการผลิต
ยานยนต์ การออกแบบในอุตสาหกรรมการผลิต คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการผลิต เทคโนโลยี
การขึ้นรูปทีละชั้น เทคโนโลยีการรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันและการประกอบชิ้นส่วนเสมือนจริง
120513153 ความปลอดภัยของยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Safety)
วิชาบังคับก่อน : 120513104 กลศาสตร์วัสดุ
การออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย การออกแบบเพื่อรับการชนด้านหน้า การชน
ด้านข้ าง การชนด้ านหลัง การพลิ กคว่ํา การออกแบบระบบป้อนเชื้ อเพลิงให้ป ลอดภัย ภายใต้
อุบัติเหตุ การออกแบบอุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อเสริม
ความปลอดภัย
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มคอ.2
120513154 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
(Application of Finite Element Method in Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 120513104 กลศาสตร์วัสดุ และ 120513105 การถ่ายเทความร้อน
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การแบ่งโดเมนเป็นเอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอลิ
เมนต์ การรวมสมการของเอลิเมนต์ การประยุกต์ ใช้ วิ ธีไฟไนต์ เอลิ เมนต์สํ าหรั บ ปัญ หาในเรื่ อง
กลศาสตร์วัสดุ การถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
120513155 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและการจับยึดชิ้นงาน
(Jig and Fixture Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบเครื่องมือ การกําหนดตําแหน่งและเลือกพื้นผิวชิ้นงาน การใส่และถอด
ชิ้ น งานจากอุ ป กรณ์ จั บ ยึ ด ความคลาดเคลื่ อนของรู ป ทรงเรขาคณิ ต การเลื อกวั ส ดุ สํ า หรั บ
เครื่องมือ ชนิดของการจับยึด หลักการของวิธีการการจับยึด
120513156 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตยานต์ยนต์
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing
for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและสร้างแบบจําลองสามมิติของชิ้นส่วนยานยนต์โดยคอมพิวเตอร์การใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการของการผลิตต่อเนื่องจากข้อมูลทางเรขาคณิต มิติ การ
สร้างรูปทรงพื้นผิว การสร้างรูปทรงตัน การส่งถ่ายข้อมูลในระบบ CAD/CAM การขึ้นรูปชิ้นงาน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการทําโปรแกรม NC โพสต์โปรเซสเซอร์และการขึ้นรูปชิ้นงานบนเครื่อง
ซีเอ็นซี
120513157 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
3(2-2-5)
(Computer-aided Engineering for Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางคอมพิวเตอร์ช่วยในงานด้านวิศวกรรม โดยใช้ระบบ CAD ที่มีส่วนประกอบ
ของ CAE ที่สามารถใช้ประยุกต์ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆของยานยนต์และการออกแบบพร้อมทั้ง
จําลองสถานการณ์ต่างๆภายใต้เงื่อนไขในการทํางานจริง
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานงานเขียนแบบและมาตรฐานการเขียนแบบ การฉายภาพ ภาพฉายและ การเขียน
ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพด้วยมือเปล่า
การเขียนแบบภาพประกอบแยกชิ้นและภาพประกอบร่วม ภาพคลี่ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการเขียนแบบ
50

มคอ.2

120513202 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
1(0-3-1)
(Mechanical and Automotive Engineering Technology Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์
โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ
120513203 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-4-2)
(Mechanical Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทําโครงงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่นักศึกษาสนใจ หรือทางภาควิชากําหนด
เพื่ อฝึ กให้ นักศึ กษามี ประสบการณ์เ กี่ ยวกับการค้นคว้า การเตรี ย มรายงานโครงร่ างที่ แสดงถึ ง
วัตถุ ประสงค์ แนวความคิด วิ ธีการศึ กษา แผนการทํ างาน และงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้ ง
นําเสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์
120513204 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(0-6-3)
(Mechanical Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 120513203 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
ดําเนินงานตามโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 โดยนักศึกษา ออกแบบสร้าง และทดสอบ
เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ต้องมีการสอบปากเปล่านําเสนอปริญญานิพนธ์
120513205 ปฏิบัติงานระบบควบคุมและอัตโนมัติ
1(0-4-1)
(Automation and Control Systems Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชาระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
120513206 ปฏิบัติงานเครื่องมือวิศวกรรม
1(0-4-1)
(Engineering Tool Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบั ติงานเครื่องมื อกล กับเครื่องกลึง เครื่ องเจาะ เครื่ องกัด เครื่ องไส เครื่ องเจี ยระไน
เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดและการร่างแบบชิ้นงาน การปฏิบัติงานเครื่องมือกลที่
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน งานเชื่อมโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า งานเชื่อมมิกส์และ งาน
เชื่อมติ๊ก
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120513207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ยานยนต์
1(0-4-1)
(Automotive Engine Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานวินิจฉัย ถอด ประกอบ ตรวจสอบ แก้ไขและปรับตั้งระบบเครื่องยนต์ งานถอดและ
งานติดตั้งเครื่องยนต์กับตัวรถ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมของระบบฉีดน้ํามันเบนซิน งานตรวจตั้ง
ความดั น หั ว ฉี ด งานตรวจซ่ อมปั๊ ม ส่ งน้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง ปั๊ ม หั ว ฉี ด อุ ป กรณ์ ป รั บ เวลาจ่ ายน้ํ ามั น
เชื้อเพลิง งานตรวจตั้งปริมาณฉีด อุปกรณ์ฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
120513208 ปฏิบัติงานระบบแขวนล้อ บังคับเลี้ยวและเบรก
1(0-4-1)
(Automotive Suspension Steering and Brake Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานวินิจฉัย ถอด ประกอบ ตรวจสอบ แก้ไขและปรับตั้งระบบแขวนล้อ ระบบบังคับเลี้ยว
และระบบเบรก สปริง ช๊อคแอบซอบเบอร์ คานล้อ ปีกนก ล้อ ยางรถยนต์ มุมล้อ กระปุกเกียร์
พวงมาลัย ชิ้นส่วนระบบเบรก งานสมดุลล้อ
120513209 ปฏิบัติงานระบบส่งกําลังและเกียร์อัตโนมัติ
1(0-4-1)
(Powertrain and Automatic Transmission Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานวินิจฉัย ถอด ประกอบ ตรวจสอบ แก้ไขและปรับตั้งระบบส่งกําลัง คลัตช์ ทอร์กคอน
เวอร์เตอร์ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติและเกียร์ทด ข้อต่อ เพลาส่งกําลัง เฟืองท้ายและเพลาขับ
ล้อ
120513210 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1(0-4-1)
(Automotive Electrics and Electronics Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานวินิจฉัย ถอด ประกอบ ตรวจสอบ แก้ไขและปรับตั้งระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ งานบัดกรีสายไฟและขั้วสาย งานต่อวงจรไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ งานต่อวงจรไฟฟ้า
อํานวยความสะดวก งานถอดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ งานต่อ
วงจรระบบไฟจุดระเบิดชนิดต่างๆ งานต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตัล งานวินิจฉัยและปรับปรุง
แก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเชื้อเพลิงและมลพิษ งานตรวจสอบการทํางานเครื่องยนต์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบ
แขวนล้อ ระบบเบรก
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120513211 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
2(0-4-2)
(Automotive Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทําโครงงานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่นักศึกษาสนใจ หรือทางภาควิชากําหนด
เพื่ อฝึ กให้ นักศึ กษามี ประสบการณ์เ กี่ ยวกับการค้นคว้า การเตรี ย มรายงานโครงร่ างที่ แสดงถึ ง
วัตถุ ประสงค์ แนวความคิด วิ ธีการศึ กษา แผนการทํ างาน และงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้ ง
นําเสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์
120513212 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Automotive Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 120513211 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
ดําเนินงานตามโครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 โดยนักศึกษา ออกแบบสร้าง และทดสอบ
เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ต้องมีการสอบปากเปล่านําเสนอปริญญานิพนธ์
120513301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 1
1(0-3-1)
(Automotive and Mechanical Engineering Technology Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 120513104 กลศาสตร์วัสดุ
120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 หรือ 120513136 พลศาสตร์ยานยนต์
การปฏิ บั ติ การทางวิ ศวกรรมทางการวั ดทางวิศวกรรม การคํ านวณและวิ เคราะห์ ความไม่
แน่นอน การใช้เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ และความเครียด การทดสอบสมบัติวัสดุวิศวกรรม
การหาค่าแรงบิด การหาค่าแรงเฉือน การทดสอบความล้าของวัสดุ การทดลองทางพลศาสตร์ การหา
ค่าการสมดุลเพลา การหาค่าการสั่นสะเทือนทางวิศวกรรม
120513302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 2
1(0-3-1)
(Automotive and Mechanical Engineering Technology Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
120513105 การถ่ายเทความร้อน
การปฏิ บั ติ การทางด้ านอุ ณหพลศาสตร์ การถ่ ายเทความร้ อนและการกลศาสตร์ ของไหล
วัฏจักรการปรับอากาศ การทดสอบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบลูกสูบ การนําความร้อน การพา
ความร้อนแบบอิสระและบังคับ การแผ่รังสีความร้อน การไหลภายในท่อ การทดสอบประสิทธิภาพ
การทํางานของปั๊มน้ํา
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120513303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
1(0-3-1)
(Automotive Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทดลอง สรุป วิเคราะห์และเขียนรายงานเกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์ การเผาไหม้และ
สมรรถนะเครื่องยนต์ การส่งกําลังในระบบเกียร์ สมรรถนะการเร่งและการเบรก การสั่นสะเทือน
ของระบบแขวนล้อ มิติและการเคลื่อนที่ในระบบบังคับเลี้ยว การตั้งศูนย์และการสมดุลล้อ วัฏจักร
การทําความเย็นในระบบปรับอากาศ
120513400 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สหกิ จ ศึ กษา เป็ น วิ ช าฝึ ก งานร่ ว มกั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และเอกชนในสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะเข้าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือหน่วยงาน หรือ
สถานประกอบการจริง โดยมี ระยะเวลาการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา การทํางานจะอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลและให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาต้นสังกัด
และผู้ ประกอบการภายหลัง เสร็จ สิ้น การทํ างาน นักศึกษาจะต้องรายงานการปฏิบั ติง านเสนอ
ภาควิ ช าต้ นสั งกัด เพื่ อใช้ ประกอบการประเมิน นักศึกษาต้ องเข้าอบรมการเตรี ย มสหกิ จ ศึกษา
จํานวน 30 ชั่วโมง ตามที่ภาควิชาจะได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา
130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมและการ
จั ด เรี ย งอิ เ ล็ ก ตรอน ตารางธาตุ แ ละสมบั ติ ต ามตารางธาตุ ธาตุ เ รพรี เ ซนเทที ฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิชั่น พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลอิออน เคมีไฟฟ้า
130113002 ปฎิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineer)
วิชาบังคับก่อน : 130113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ เรียนร่วมกัน
ปฎิ บั ติ ก ารต่ า งๆมี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นการบรรยายรายวิ ช า
130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
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130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรงและ
ระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชันค่าจริงของ
หนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบยังไม่กําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิง
ตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชั่น
มูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์
เจาะจงพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชั่นค่าจริง
ของหลายตัวแปร และการประยุกต์
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์
เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้นอินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
สมการเชิ งอนุ พัน ธ์ เ ชิ งเส้ น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิ งอนุ พัน ธ์ เ ชิ งเส้ น คํ าตอบแบบ
อนุกรม
130313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์
การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก
บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่ง
การหมุน ทอร์ก โมเมนตั มเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติ ของสสาร การ
ส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการ
แบร์นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล
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มคอ.2
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313005 ฟิสิกส์ 1
130313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทาง
เรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัว
เก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์-สวาร์ท กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวนํา ตัวเหนี่ยวนํา สารแม่เหล็กวงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของ
วัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงแบบคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภาค
อะตอมหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริย า
นิวเคลียร์
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313007 ฟิสิกส์ 2
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบการทํางานของส่วนต่างของร่างกายเบื้องต้น ระบบการเคลื่อนไหว ระบบ
หัวใจ ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธ์ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างง่าย
130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานทางสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็น ค่า
คาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด สถิติ
อนุ ม าน การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
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มคอ.2
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ตประจํ า วั น โดยคํ า นึ งถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของการใช้ ภ าษา ผ่ านการเรี ย นรู้
คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
และย่ อ หน้ า ที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ ซั บ ซ้ อ น ตลอดจนการฝึ ก ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ บบ
พึ่งตนเอง
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ตประจํ า วั น โดยคํ า นึ งถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของการใช้ ภ าษา ผ่ านการเรี ย นรู้
คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่
มี โครงสร้าง ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
3(3-0-6)
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยอาศั ย เทคนิ ค ต่ า งๆในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เช่น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การ
จดบั น ทึ ก ย่ อ และการย่ อ ความ การจั ด ระเบี ย บตนเองในการเรี ย น เช่ น การวางแผน การ
ตรวจสอบ และการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องตนเอง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
3(3-0-6)
140103012 การอ่าน 1
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
กลวิธีการอ่าน เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และการเดา
ความหมายโดยอาศั ย บริ บ ท เพื่ อประยุ กต์ ใช้ ในการอ่ า นและการสร้ างความเข้ า ใจด้ ว ยตนเอง
พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
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มคอ.2
140103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
วิชาบังคับก่อน : 140103012 การอ่าน 1
กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา เช่น การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการใช้
กลวิธีที่ได้ศึกษาจากวิชาการอ่าน1ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่าน
และการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดใน
ชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และสรุปประเด็นสําคัญในการอ่าน
140103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคต่าง ๆ เช่น ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความรวม
และประโยคใจความซ้ อน การเขียนโครงร่าง การเขี ย นย่ อหน้ า และการเขี ย นลํ าดั บเรื่ องโดย
เลือกใช้คําศัพท์ ที่สอดคล้องกับบริบท
140103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 140103014 การเขียน 1
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ประโยคใจความรวม การเขียนความ
เรียงประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนอธิบายและการเขียน
รายงาน
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
3(3-0-6)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ แ บบเตรี ย มตั ว และแบบไม่ เ ตรี ย มตั ว เช่ น การสมั ค รงาน การทํ า งาน และเพื่ อ
จุดประสงค์ทางวิชาการ
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มคอ.2
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ บันทึกต่างๆ
การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายทางโทรศัพท์ การต้อนรับผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การอธิบาย
ตําแหน่งหน้าที่การงาน และสินค้าของบริษัท การเขียน การนําเสนอและการประเมินผลโครงการ
140103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ การเขี ย นรายงานการทดลองโดยใช้
เอกสารอ้างอิง การนําเสนอผลงาน
140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูร ณาการทักษะทั้ งสี่ การฝึ กฝนด้านการอ่ านและเขี ยน ประกอบด้วยโครงสร้างรู ป
ประโยคพื้นฐาน คําศัพท์และการอ่านบทความสั้นๆ รวมทั้งทักษะการสื่อสารพื้นฐานที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน
140103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
การพัฒนาทักษะทั้งสี่ การอ่านบทความจากตํารา นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ที่มีความยาว
มากขึ้น รวมทั้งการเขียนประโยคที่ซับซ้อน และงานเขียนที่มอบหมาย การฝึกฝนทักษะด้านการ
สื่อสารในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
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มคอ.2
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของมรดกและอารยธรรม อารยธรรมรูปแบบต่าง ๆ อารยธรรมมรดกโลก
อารยธรรมที่เป็นมรดกของชาติไทย โดยเฉพาะโบราณสถาน ทักษะการดูอย่างเข้าใจ การรู้จัก
คุณค่าและการอนุรักษ์
3(3-0-6)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(Social, Economics and Politics Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จริยธรรมกับการดํารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
140203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ การบริโภค การลงทุน
เงินเฟ้ อ เงิน ฝืด สถาบันการเงิ น ภาษี อากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เข้าใจ
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสังคม
140203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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มคอ.2
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม รูปแบบความ
เป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และรับรู้ของบุคคล เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพและการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมและการปรับตัวอยู่ในสังคม
140303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมมนุ ษย์เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ในสังคม การอบรมขัดเกลาทางสังคม การสื่อสาร
ระหว่ า งบุ ค คล เจตคติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ การรั บ รู้ ท างสั ง คม แรงจู ง ใจทางสั ง คม
พฤติกรรมเอื้อเฟื้อ การคล้อยตาม การแข่งขัน การก้าวร้าว ความขัดแย้ง กระบวนการกลุ่มและ
ความเป็นผู้นํา
3(3-0-6)
140303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผลและ
การแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอ
และความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การ
เอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา การนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจูง
ใจ การตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการทํ างาน การสร้ า งที ม งาน พฤติ กรรมกลุ่ ม
การมอบหมายงาน การสอนงานและการสื่อสารในที่ทํางาน
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มคอ.2
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมการ
พูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาส ต่าง ๆ การ
ประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
140303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มีทักษะ
พื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์
และทัศนคติที่ดี
140303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และเทคนิคการเล่น กฎ กติกา และ
สัญญาณ การตัดสิน เตรียมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การ
เตรี ย มอุ ป กรณ์ เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมและสามารถนํ า ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ไปใช้ ใ นการเล่ น
แบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติของการลีลาศ ทักษะเบื้ องต้น ของการลี ลาศ มารยาทของการลีล าศ การปลูกฝั ง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การ
จัดงานลีลาศ
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มคอ.2
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม สามารถ
นําทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชมที่ดี
140303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ และพั ฒนาการของการต่ อสู้ ป้องกั นตั วในรู ปแบบของวิช าเทควันโด ฝึ กการต่อสู้
ป้องกันตัว ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นขึ้นสายสีเหลืองขั้น 1 รวมทั้ง กฎ กติกา มารยาท
และบทบัญญัติของวิชาเทควันโดไปใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจําวันได้
140303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล เข้าใจกฎ
กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
140303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak–Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาตะกร้อ ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้นของการเล่น เข้าใจ
กฎ กติ กา และมารยาทของผู้ เ ล่ น และผู้ ช มที่ ดี สามารถนํ าความรู้ ทั กษะและเทคนิ คไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
1(0-2-1)
140303509 เปตอง
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะ
พื้นฐาน ได้แก่ การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนนการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขัน
กีฬาภายในชั้นเรียน
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มคอ.2
140303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับไท้จี๋/ไท้เก๊ก ประวัติและวิวัฒนาการของไท้จี๋/ไท้เก๊ก
การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การทรงตัว การเคลื่อนที่ ของเท้า
และลําตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้เก๊ก 18 ท่า และการฝึกมวยไท้จี๋/ไท้เก๊ก ขั้นที่ 1
1(0-2-1)
140303511 หมากล้อม
(GO)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของหมากล้ อ ม กฎ กติ ก า มารยาท
วัตถุประสงค์พื้นฐานของการเล่นหมากล้อม ทักษะทางปัญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ
เทคนิคในการเล่นของหมากล้อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างเกม คุณค่าของหมากล้อมและ
การนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
1(0-2-1)
140303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาฟีบ้า 33 (FIBA 33 : Federation International Basketball 33) กฎ กติกา
มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การถือลูกบอล การส่ง
การเลี้ยง การยิงประตู การป้องกัน การบันทึกคะแนน การจัดการแข่งขัน และการแข่งขันภายใน
ชั้นเรียน
3(3-0-6)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการและทฤษฎี ว่าด้ ว ยพฤติ กรรมของบุ คคล การเข้ าใจตนเองและผู้อื่น การพั ฒ นา
ตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและการทํางานร่วมกัน การบริหาร
ความขัดแย้ง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
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มคอ.2
140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดและ
หลั กธรรมทางศาสนา หลักเกณฑ์ และการตัด สิ นคุ ณค่ าทางจริ ย ธรรม การคิ ดเชิ งบวก การคิ ด
วิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การบริหารเวลา การเรียนรู้บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคลต่อครอบครัวและสังคม กระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
140303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพของตนเองและปรับปรุงให้
เหมาะสม การเสริมสร้างบุ คลิ กภาพที่ ดี สุ ขภาพจิ ต การปรั บตั วในสังคม การพูด การฟั ง การ
แสดงออกที่เหมาะสมและการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
3(3-0-6)
140303604 บัณฑิตไทยในอุดมคติ
(Ideal Thai Graduate)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของบัณฑิตไทยที่สังคมปรารถนาทั้งลักษณะร่างกาย อารมณ์ สังคม เชาวน์ปัญญา
จริยธรรม และคุณธรรม มุ่งให้เกิดความเข้าใจ มนุษย์ สังคม โลกาภิวัตน์ และธรรมชาติ ปลูกฝังให้
มีคุณ ธรรมและจริ ย ธรรมไทย รู้ จั กแก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยวิ ถีไทย มี วิ สั ย ทั ศน์ ที่เหมาะสมเป็ น ผู้ นํ าใน
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทํางานของสมอง ความสําคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมอง ซีกซ้าย
และซี ก ขวา ความหมายของการคิ ด เชิ ง ระบบ ลั ก ษณะของการคิ ด เชิ ง ระบบ คุ ณ ลั ก ษณะ
ของนักคิดเชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบ ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะพิเศษ
ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์
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มคอ.2
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน การปฏิบัติตน
เพื่อให้เป็นที่รักของผู้อื่น การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อความสําเร็จในหน้าที่การงาน
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3.2.2. อาจารย์ผู้ร่วมสอน
ลํา
ดับ
ที่
1.

69

2.

3.

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
สถาบัน

ปี

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
The University of Birmingham, UK
นายกัมปนาท เทียนน้อย Ph.D. (Mechanical
2551
ศาสตราจารย์
3249900387026
Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545
ประเทศไทย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย 2542
นายบุญลือ สวัสดิ์มงคล Ph.D. (Mechanical
Engineering)
3220300763801
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
นายธวัชชัย วงศ์ช่าง ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล)
3210300127076
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

The University of Birmingham, UK

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ใหม่
6
9

2555

อาจารย์

รายละเอียด
หน้า 74

6

9

2544
2542
2555

อาจารย์

รายละเอียด
หน้า 74

6

9

2544
2542
มคอ.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย

ผลงานทาง
วิชาการ
(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่ง
ตํารา)
รายละเอียด
หน้า 72

ลํา
ดับ
ที่

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
สถาบัน

ปี

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทาง
วิชาการ
(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่ง
ตํารา)
รายละเอียด
หน้า 75

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ใหม่
6
9

4. นางสาวธัญวรรณ ชาญพานิชย์วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ 2554
นครเหนือ ประเทศไทย
1219900023257 อุตสาหการ)
2549
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเทศไทย

อาจารย์

2549

อาจารย์

รายละเอียด
หน้า 76

6

9

อาจารย์

รายละเอียดหน้า
76

6

9

อาจารย์

รายละเอียด
หน้า 77

6

9

5.
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2547
2552
2556
2549
2546
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นายภัทรวิทย์ ศรีเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
3339900211881
นครเหนือ ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
6. นายปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
เหนือ ประเทศไทย
3549900112733
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
M.Sc.(Chemical and
นครเหนือ ประเทศไทย
Process Engineering)
7.
นางสาวณฐพร โสวสด ปร.ด. (วิทยาศาสตร์นาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
3210100650255 และเทคโนโลยี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ประเทศ
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ไทย

ลํา
ดับ
ที่
8.
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ผลงานทาง
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
ตําแหน่งทาง (การค้นคว้าวิจัย
ที่จะมีใน
วิ
ช
าการ
ที
ม
่
อ
ี
ยู
่
หรือการแต่ง
สถาบัน
ปี
หลักสูตร
แล้
ว
ใหม่
ตํารา)
Jönköping University Sweden
งานตีพิมพ์
2555
อาจารย์
6
9
- การคาดการณ์
และ การหาวิธีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ 2552
การป้องกันการ
นครเหนือ ประเทศไทย
กัดกร่อน ของข้อ
งอในระบบขน
ถ่ายวัสดุด้วยลม"
นิตยสารเทคนิค
2555
“ผลกระทบการ
ขยายข้องอเพื่อ
การทํานายการ
กัดกร่อนในท่อ
ขนถ่ายวัสดุด้วย
ลม”, นิตยสาร
เครื่องกล 2553
สําเร็จการศึกษาจาก

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

นายสุภัทรชัย สุดสวาท
1640100031652

M.Sc.(Product
development and
Materials Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมขนถ่าย
วัสดุ)
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
3.3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
นายธนวัฒน์ โพธิ์งาม
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Thanawat Pongam, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2012) Manufacturing
Process Identification for the Reheating Furnace Walking Hearth Type using Genetic
Algorithm. International Journal Modeling and Optimization, Vol.2 (2), pp.114-118.
2. Thanawat Pongam, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2013) “PI Controller
Design for Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth Type in Setting
Up Process”, Advanced Materials Research, Vol.780, pp.801-806.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Thanawat Pongam, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2012) Open-loop
Identification of the Mathematical Model of the Reheating Furnace Walking Hearth
Type in Manufacturing Process. International Conference on System Modeling and
Optimization, Hong Kong, China, February 17-18, 2012, pp.24-30.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. Thanawat Pongam, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2012) Mathematical
Model between Fuel Flow Rate and Temperature Zone of Reheating Furnace Walking
Hearth Type in Manufacturing Process. The 26th National Mechanical Engineering
Conference, Chiang Rai, Thailand, October 24-27, 2012.
นายจิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา
งานวิจัยที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา, กุลยา กนกจารุวิจิตร และ ภาณุ พุทธวงศ์. (2554). Study of Blood Flow
Through a Coronary Artery Using Finite Element Method. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (หน้า 273). กระบี่: โรงแรมอ่าวนางวิลลารีสอร์ท.
3.3.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
นายกัมปนาท เทียนน้อย
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Wongwatcharaphon K., and Theinnoi K. (2013) Effect of physical properties of porous
combustor on radiant output and fuel-preheated efficiency of a non-sprayed porous
burner, Applied Mechanics and Materials (ISSN:1660-9336) (in press.)
2. Theinnoi K., Tsolakis A., Sawatmongkhon B. and Chuepeng S. (2013) A Study of
hydrogen addition on diesel oxidation catalyst activities under the real diesel engine,
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME), 1 (3), 29-32.
3. Khunaphan S., Wetwatana H.U., and Theinnoi K. (2013) Characterization and Potential
of Dimethyl Ether (DME) as Dual Fuel Combustion in a Compression Ignition Engine,
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International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), 2 (3),
79-85.
4. Sittichompoo S., Theinnoi K., and Sawatmongkhon B. (2013) Design and development
of electronic fuel injection control system program for single cylinder diesel engine,
The Asian International Journal of Science and Technology in Production and
Manufacturing Engineering (AIJSTPME), 6 (1), 11-17.
5. Sukjit E., Herreros J.M., Dearn K.D., Tsolakis A. and Theinnoi K. (2013), Effect of
hydrogen on butanol–biodiesel blends in compression ignition engines, International
Journal of Hydrogen Energy, 38 (3), 1624–1635.
6. Theinnoi K., Gill S.S., Tsolakis A., York A.P.E., Megaritis A., and Harrison R. (2012) Diesel
particulate filter regeneration strategies: study of hydrogen addition on biodiesel
fuelled engines, Energy & Fuels, 26 (2), 1192–1201.
7. Sawatmongkhon B., Tsolakis A., Theinnoi K., York A.P.E., Millington P.J. and Rajaram
R.R. (2012) Microkinetic modelling for selective catalytic reduction (SCR) of NOx by
propane in a silver-based automotive catalytic converter, Applied Catalysis B:
Environmental, 111-112, 165–177.
8. Chong J.J., Tsolakis A., Gill S.S., Theinnoi K. and Golunski S.E. (2010) Enhancing the
NO2/NOx ratio in compression ignition engines by hydrogen and reformate
combustion, for improved aftertreatment performance, International Journal of
Hydrogen Energy, 35(16), 8723-8732.
9. Theinnoi K., Tsolakis A., Sitshebo S., Cracknell R.F. and Clark R.H. (2010) Fuels
combustion effects on a passive mode silver/alumina HC-SCR catalyst activity in
reducing NOx, Chemical Engineering Journal, 158(3), 468-473.
10. Sitshebo S., Tsolakis A., Theinnoi K., Rodríguez-Fernández J., and Leung P. (2010)
Improving the Low Temperature NOx Reduction Activity over a Ag-Al2O3 Catalyst,
Chemical Engineering Journal, 158(3), 402-410.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Sittichompoo S., Theinnoi K. (2012) Development of Injection Rate Control Program
with High Pressure Common Rail Injection System for Single Cylinder Diesel Engine.
The 1st International Conference of Multi Disciplines of Engineering on Advanced
Technology and Environmentalism Design, Pattaya, Thailand, 6-8 March.
2. Sukjit E., Herreros J., Dearn K., Theinnoi K., Tsolakis A. (2012) Effect of Hydrogen on
Butanol-Biodiesel Fuel Blends. The 1st International Conference of Multi Disciplines of
Engineering on Advanced Technology and Environmentalism Design, Pattaya,
Thailand, 6-8 March.
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3. Sawatmongkhon B., Tsolakis A., York A.P.E, and Theinnoi K., (2011) Microkinetic
Modelling for PropanenOxidation in Channel Flows of a Silver-Based Automotive
Catalytic Converter. JSAE, Paper No. 201109249 & SAE, Paper No.2011-01-9249.
4. Theinnoi K., Gill S.S., Tsolakis A., York A.P.E, and Megaritis A., (2011) Diesel particulate
filter regeneration strategies: the study of hydrogen addition. The 23rd JUMV
International Automotive Conference with Exhibition SCIENCE AND MOTOR VEHICLES
2011, Belgrade, 19-21 April 2011.
5. Tira H.S., Gill S.S., Theinnoi K., Shenkera J., Lau C., Tsolakis A., Dearn K.K., Turner D.,
and Wyszynski M.L. (2010) The study of simulated biogas on combustion and
emission characteristics in compression ignition engines. 8th International Scientific
Conference - GAS ENGINES 2010, Hucisko, Poland, 20-23 June 2010,Paper No.2010SS2-207.
6. Theinnoi K., Gill S.S., Tsolakis A., Wyszynski M.L., Megaritis A., Yang C. and Harrison R.
(2010) Fuel efficient, continously regenerating diesel particulate filter with on-board
hydrogen production: towards a fuel reformer – diesel engine aftertreatment system.
FISITA 2010 World Automotive Congress, Budapest, Hungary, 30 May - 4 June 2010.
7. Megaritis A., Yang C., Theinnoi K., Tsolakis A., and Zhao H. (2010) Periodically
regenerating diesel particulate filter with hydrogen addition: towards a fuel reformer diesel engine aftertreatment system. FISITA World Automotive Congress, Budapest,
Hungary, 30 May - 4 June 2010. (Poster)
นายบุญลือ สวัสดิ์มงคล
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Theinnoi K., Tsolakis A., Sawatmongkhon B. and Chuepeng S. (2013) A Study of
hydrogen addition on diesel oxidation catalyst activities under the real diesel engine,
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME), 1 (3), 29-32.
2. Sittichompoo S., Theinnoi K., and Sawatmongkhon B. (2013) Design and development
of electronic fuel injection control system program for single cylinder diesel engine,
The Asian International Journal of Science and Technology in Production and
Manufacturing Engineering (AIJSTPME), 6 (1), 11-17.
3. Sawatmongkhon, B., Tsolakis, A., Theinnoi, K., York, A. P. E., Millington, P. J. & Rajaram,
R. R. (2012) “Microkinetic modelling for selective catalytic reduction (SCR) of NOx by
propane in a silver-based automotive catalytic converter,” Applied Catalysis B:
Environmental, 111-112, 165-177.
4. Sawatmongkhon, B., Tsolakis, A., York, A. P. E. and Theinnoi, K. (2011) “Microkinetic
modelling for propane oxidation in channel flows of a silver-based automotive
catalytic converter,” SAE, Paper No. 2011-01-2094.
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5. Sawatmongkhon, B., Tsolakis, A., Sitshebo, S., Rodríguez-Fernández, J., Ahmadinejad,
M., Collier, J. and Rajaram, R. R. (2010) “Understanding the Ag/Al2O3 hydrocarbon-SCR
catalyst deactivation through TG/DT analyses of different configurations,” Applied
Catalysis B: Environmental, 97, 373-380.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Theinnoi K., Tsolakis A., Sawatmongkhon B. and Chuepeng S. (2012) A Study of
hydrogen addition on diesel oxidation catalyst activities under the real diesel engine,
Proceedings of the 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering,
Chiang Rai, Thailand, October 24-27.
นายธวัชชัย วงศ์ช่าง
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2012. “Temperature Impact
on Reforming of Wood Derived Pyrolysis Gas for Hydrogen Production and Tar
Reduction”. Journal of Biobased Materials and Bioenergy. In press.
2. Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2012. “Analysis of Wood
Pyrolysis Tar from High Temperature Thermal Cracking Process”. Energy Sources, Part
A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. In press.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2012. Temperature Impact on
Reforming of Wood Derived Pyrolysis Gas for Hydrogen Production and Tar Reduction.
The 2012 International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering
(ICAFBE 2012). Nanyang King's Gate Hotel (Guangdong): Guangzhou, China. 11-13 May
2012.
2. Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2011. “Hydrogen Production
from Biomass Pyrolysis Gas via High Temperature Steam Reforming Process”.
International Conference on Innovation for Renewable Energy, IRE2010. Hanoi
University of Science and Thangloi Hotel. 20-23 September 2010.
3. Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2011. “An Investigation of
Wood Pyrolysis Tar from High Temperature Thermal Cracking Process”. 4th
International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2011) : A
Paradigm Shift to Low Environment Society. Centara Grand & Bangkok Convention
Centre at CentralWorld Bangkok, Thailand. 27-29 February 2012
นางสาวธัญวรรณ ชาญพานิชญ์
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
1. The Application of work study and quality control circle for productivity improvement
in process of wiring harness on automotive ,Master project in industrial engineering
,King Mongkut's University of Technology North Bangkok,2010
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อาจารย์ ภัทรวิทย์ ศรีเมือง
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. กุศล พิมาพันธุ์ศรี อนุชา จําปาทิพย์วงศ์ และภัทรวิทย์ ศรีเมือง. “การเพิ่มประสิทธิภาพแผนงานการ
ซ่ อ มบํ า รุ ง อากาศยาน กรณี ศึ ก ษา ฝ่ า ยซ่ อ มใหญ่ อ ากาศยานอู่ ต ะเภา บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน).” การประชุมวิชาการข่ายงาน (IE Net 13) วิศวกรรมอุตสาหการ, โรงแรมสุนีย์แกรนด์
อุบลราชธานี. 13-15 ตุลาคม 2553.
2. กุศล พิมาพันธุ์ ศรี อนุชา และภัทรวิทย์ ศรี เมือง."การจั ดลําดั บงานซ่อมบํารุ งอากาศยานด้ วยตาราง
เมตริกซ์โครงสร้างการออกแบบ." การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาดําเนินงานทางอุตสาหกรรมครั้งที่
3 (CIOD 2012), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ . 26 เมษายน 2555.
3. A Sequencing of Aircraft Maintenance Using Design Structure Matrix. Master project
industrial engineering ,King Mongkut's University of Technology North Bangkok,2011
นายปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Phavanee Narataruksa, Sabaithip Tungkamani, Karn Pana-Suppamassadu, Phongsak
Keeratiwintakorn, Siriluck Nivitchanyong, Piyapong Hunpinyo, Hussanai
Sukkathanyawat, Prayut Jiamrittiwong, Visarut Nopparat, "Conversion enhancement of
tubular fixed-bed reactor for Fischer-Tropsch synthesis using static mixer", Journal of
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการ
ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แต่เพื่อให้จัดการหลักสูตรเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจึงกําหนดให้
รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นทางเลือก โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเลือก
เฉพาะสาขาลดลง เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้าฝึกภาคสนามกับสถานประกอบการอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ต้องเผื่อวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อนเผื่อกรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์สหกิจ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม โดยใช้ทักษะการบริหาร
จัดการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ของแต่ละแขนงวิชา เป็นโครงงาน
สําหรับนักศึกษาที่ มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 60% ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร และเป็น
การนําเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยอาจมีความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนําเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลดําเนินงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาจะต้องออกแบบ สร้างและทดสอบเพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม และนําเสนองานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์
5.3 ช่วงเวลา
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 อยู่ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 อยู่ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 อยู่ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2 อยู่ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 จะมีจํานวนหน่วยกิต 2(0-4-2)
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โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 จะมีจํานวนหน่วยกิต 2(0-4-2)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 จะมีจํานวนหน่วยกิต 3(0-6-3)
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2 จะมีจํานวนหน่วยกิต 3(0-6-3)
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานจัดนําเสนอระเบียบและขั้นตอนการทําโครงงาน พร้อมทั้งอธิบาย
วิธีการทําเล่มปริญญานิพนธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
(2) มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการให้ คํ า ปรึ ก ษาโดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และมี ก ารจดบั น ทึ ก การให้
คําปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน การนําเสนอโครงงาน และความสามารถในการ
ทํางานของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในโครงงาน พร้อมกับดูความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ โดยมีอาจารย์สอบ
ไม่ต่ํากว่า 3 คนเป็นกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มี คุณธรรม จริ ย ธรรม มี สั มมาคารวะ
รู้จักกาลเทศะและทํ าหน้าที่เป็ นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
(2)มี ค ว ามรู้ ใ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ ดั ง กล่ า วอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ การ
ประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
( 3 ) มี ค ว า ม ใ ฝ่ รู้ ใ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ ตนมี
อยู่ให้สูงขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติรวมถึงมีการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ทางด้ า นเทคโนโลยี กับ
สถาบันหรือหน่วยงานภายนอก
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถใน
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการ
ทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการ
การทํ างานได้อย่ างเหมาะสม และเป็น ผู้ มี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
(5)มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และใช้ภ าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
(6) รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(7) มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ อ อกแบบ
พั ฒ น า ติ ด ตั้ ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) การสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพเช่นการใช้สินค้ามีลิขสิทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงานผู้อื่นการประกอบวิชาชีพที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
(2)การเรี ย นการสอนในภาคปฏิ บั ติ จ ากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี
(1) การมอบหมายงานที่ มี ลั ก ษณะให้ มี ก ารค้ น คว้ า เพื่ อ จะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(2) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

(1) การปฏิบั ติกิจกรรมของนั กศึ กษาโดยมีการมอบหมายงาน
เป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
(3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน
(1) การมอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารนํ า เสนอในลั ก ษณะการ
บรรยายประกอบสื่ อ ในชั้ น เรี ย นและมี ก ารสื่ อ สารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จั ด โครงการเสริ ม สร้ า งภาษา เช่ น โครงการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น
การมอบหมายงานที่ ต้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ หรือนําเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการ
จริง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริย ธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒ นาคุ ณธรรม จริ ยธรรมไปพร้ อมกั บวิทยาการต่ างๆ ที่ศึกษา รวมทั้ ง
อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) เข้าใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่
จําเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนสําเร็จการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและยานยนต์ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดจน
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้ นหลั กการทางทฤษฎี และประยุกต์ ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได้ โ ดยพึ่ ง ตนเองได้ เ มื่ อ สํ า เร็ จ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้อง
เน้นให้ นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง
ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
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(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญ หาด้ า นวิ ศวกรรมได้ อย่ างมี ระบบ รวมถึ งการใช้ ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรับใช้องค์ความรู้ ที่เ กี่ ยวข้ องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการ
เลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
(3) กําหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทํารายงานกลุ่ม
(4) กําหนดงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษาและมีการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดย การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มาไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามต่างๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และ
คนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้
นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เครื่องมื อการคํ านวณและเครื่ องมือทางวิ ศ วกรรม เพื่ อประกอบวิ ช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลอง และ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
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สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่น จัดทํา E-mail group ของนักศึกษา เพื่อการสื่อสาร การส่งรายงาน
และการประสานงาน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคํานวณ
(3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิ เคราะห์ และประเมิ นผลกระทบจากการใช้ความรู้ ทางวิ ศวกรรมต่อบุ คคล องค์ กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญ หาด้ า นวิ ศวกรรมได้ อย่ างมี ระบบ รวมถึ งการใช้ ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เครื่องมื อการคํ านวณและเครื่ องมือทางวิ ศ วกรรม เพื่ อประกอบวิ ช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
คําชี้แจง เครื่องหมาย  ความรับผิดชอบหลัก หรือ  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3(3-0-6)





มคอ.2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
English I
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
English II
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
140103012 การอ่าน 1
(Reading I)
140103013 การอ่าน 2
(Reading II)
140103014 การเขียน 1
(Writing I)
140103015 การเขียน 2
(Writing II)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

2

2. ความรู้

ในช่องผลการเรียนรู้ที่ตรงกับรายวิชา

รายวิชา

89

1

2

3



4

1

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2




3


  

4

5

1

2

3

4

 








      

      

 


 


 





     





       

      

 

   

      

  

 



     

 

  



 



5

   

               




2

 
 



5

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

 

   


     

      

 



มคอ.2

140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
140103019 ภาษาอังกฤษสําหรับ
3(3-0-6)
นักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
3(3-0-6)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
(Human Body and Health)
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
140203901 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ 3(3-0-6)
(National Heritage and
Civilization)
3(3-0-6)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง
(Social, Economics and Politics
Dimension)
3(3-0-6)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law in Everyday Life)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

90

3(3-0-6)
140203906 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday Life)
140303102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)
(Economics for Individual
Development)
3(3-0-6)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
3(3-0-6)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
3(3-0-6)
140303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
3(3-0-6)
140303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการ
ดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
3(3-0-6)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
3(3-0-6)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
3(3-0-6)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
3(3-0-6)
140303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
3(3-0-6)

2

3

4

5

1

2

      

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

  

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

            



   





   



 





   





   



 





   





   



 





   





   



 















   







 







     











 














   

   

  



   

   

   





 




มคอ.2

140303604 บัณฑิตไทยในอุดมคติ
(Ideal Thai Graduate)

1

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

91

1

2

 

3

4

5

2. ความรู้
1

2

 

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

 

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

  



                        

 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



มคอ.2

140303606 การคิดเชิงระบบและความคิด 3(3-0-6)
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
1(1-0-2)
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1(1-0-2)
140303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
1(1-0-2)
140303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
1(1-0-2)
140303503 แบดมินตัน
(Badminton)
1(1-0-2)
140303504 ลีลาศ
(Dancing)
1(1-0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
1(1-0-2)
140303506 เทควันโด
(Taekwondo)
1(1-0-2)
140303507 ฟุตบอล
(Football)
1(1-0-2)
140303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
1(1-0-2)
140303509 เปตอง
(Pétanque)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

92

1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

 







  



 







  



 







  











  



 





   

    

 



  



   

    

 



  



   

    

 



  

             

        

             

        

             

        

มคอ.2

1(1-0-2)
140303510 ไท้จ/๋ี ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)
1(1-0-2)
140303511 หมากล้อม
(GO)
1(1-0-2)
140303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
3(3-0-6)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
3(3-0-6)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
3(3-0-6)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
3(3-0-6)
130313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
1(0-2-1)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
3(3-0-6)
130313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

93

2

3

1

2

3

4

5

1

2

     

3

4

5

1

2

3

4

5

        







                        

3(3-0-6)
1(0-3-1)

5

             

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

4

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

   
 

  

 

 





 

 

 
  

3(3-0-6)



 

  

   

  

3(3-0-6)



 

  

   

 



 

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)





1(0-3-1)





3(3-0-6)





 

  

 

  















   

  

มคอ.2

ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
120313107 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
120313108 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
120313109 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process
Laboratory)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
(Fluid Mechanics I)

1(0-2-1)

1

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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120513104 กลศาสตร์วสั ดุ
(Mechanics of Materials)
130503011 สถิติสาํ หรับวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and
Scientists)
120513105 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
120513106 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(Machine Design I)
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control System)
120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
(Power Plant Engineering)
120513110 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)

3(3-0-6)

1

2

3

4


5

2. ความรู้
1

2

 

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

  

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

   

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 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)

 



 

  

 

มคอ.2

120513301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1)
เครื่องกลและยานยนต์ 1
(Automotive and Mechanical
Engineering Technology
Laboratory I)



1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

95

120513302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1)
เครื่องกลและยานยนต์ 2
(Automotive and Mechanical
 
Engineering Technology
Laboratory II)
สั
1(0-3-1)
120513202 มมนาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เครื่องกลและยานยนต์

(Mechanical and Automotive
Engineering Technology Seminar)
ค. กลุ่มวิชาวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
3(3-0-6)
120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2

(Engineering Mechanics II)
3(3-0-6)
120513112 กลศาสตร์ของไหล 2

(Fluid Mechanics II)
3(3-0-6)
120513113 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)

120513115 การเผาไหม้
(Combustion)

3(3-0-6)

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

3

4

5

 

 



 

 

  

 

  

   

  

 

  

   

  

 

  

   

  

 

  

   

  

     

 

2

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5



  





 







มคอ.2

120513116 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3(2-2-5)
และการผลิต
(Computer-aided Design and
Computer-aided Manufacturing)



5

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

96

1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 





 









 

  

   

  



 

  

   

  



 

  

   

  



 

  

   

  



 

  

   

  



  

 



 

  







  

 



 

  





มคอ.2

3(3-0-6)
120513205 ปฏิบัติงานระบบควบคุม
และอัตโนมัติ
(Automation and Control Systems
Practices)
120513206 ปฏิบัติงานเครื่องมือวิศวกรรม 1(0-4-1)
(Engineering Tool Practices)
3(3-0-6)
120413105 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
3(3-0-6)
120513117 เครื่องจักรกลของไหล
(Fluid Machinery)
3(3-0-6)
120513118 ไตรโบโลยี
(Tribology)
120513119 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 3(3-0-6)
เบื้องต้น
(Introduction to Computational
Fluid Dynamics)
เทคโนโลยี
กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
120513120
(Gas Turbine Technology)
120513121 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)
(Thermal System Design)
3(3-0-6)
120513122 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
(Introduction to Mechatronics)
3(3-0-6)
120513123 หุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

97

1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5



 

  

   

  



 

  

   

  



 

  

   

  

 



 

  

     









   



  

 

  





  

     







     







มคอ.2

3(3-0-6)
120513124 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
(Industrial Automations)
3(3-0-6)
120513125 ทฤษฎีการรูปพลังงาน
(Fundamental to Energy Conversion)
120513126 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
และพลังงานหมุนเวียน
(Alternative and Renewable Energy
Technology)
120513127 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ 3(3-0-6)
และไฮดรอลิกส์
(Application of Pneumatics and
Hydraulics)
120513128 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยน 3(3-0-6)
ความร้อน
(Heat Exchanger Design)
120513129 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม 3(3-0-6)
(Engineering Tool Design)
120513130 การออกแบบระบบทําความเย็น 3(3-0-6)
และปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Condition
System Design)
120513131 การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
(Plumbing System Design)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
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1

2

3

4


5

2. ความรู้
1

2
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4

3. ทักษะทางปัญญา
5
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5

1
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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120513132 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer-aided Engineering for
Mechanical Engineering)
120513133 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)
สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Application of Finite Element Method
in Mechanical Engineering)
3(3-0-6)
120513134 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering
Measurement)
120513203 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-4-2)
(Mechanical Engineering Project I)
3(0-6-3)
120513204 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Project II)
3(3-0-6)
120513136 พลศาสตร์ยานยนต์
(Dynamics of Vehicles)
3(3-0-6)
120513137 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
(Internal Combustion Engines)
120513138 การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน 3(3-0-6)
ยานยนต์
(Product and Automotive Part Design)
3(3-0-6)
120513139 อากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
120513140 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 3(3-0-6)
(Automotive Electrics and Electronics)
120513207 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ยานยนต์ 1(0-4-1)
(Automotive Engine Practice)
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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120513208 ปฏิบัติงานระบบแขวนล้อบังคับ 1(0-4-1)
เลี้ยวและเบรก
(Automotive Suspension Steering
and Brake Practice)
120513209 ปฏิบัติงานระบบส่งกําลังและเกียร์ 1(0-4-1)
อัตโนมัติ
(Powertrain and Automatic
Transmission Practice)
ปฏิ
120513210 บัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-4-1)
ยานยนต์
(Automotive Electrics and Electronics
Practice)
2(0-4-2)
120513211 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
(Automotive Engineering Project I)
3(0-6-3)
120513212 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2
(Automotive Engineering Project II)
1(0-3-1)
120513303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
(Automotive Engineering Laboratory)
120513141 เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์ 3(3-0-6)
(Alternative Fuels for Vehicles)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3(3-0-6)
120513142 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น
(Automotive Engineering
Fundamentals)
3(3-0-6)
120513143 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
(Engine Technology)
3(3-0-6)
120513144 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่นยานยนต์
(Fuel and Automotive Lubricant
Technology)
3(3-0-6)
120513145 การควบคุมมลพิษยานยนต์
(Automotive Pollution Control)
120513146 วิศวกรรมการบํารุงรักษายานยนต์ 3(3-0-6)
(Automotive Maintenance
Engineering)
120513147 การบริหารโรงงานและศูนย์บริการ 3(3-0-6)
ยานยนต์
(Factory Management and
Automotive Services Center)
120513148 การวัดในงานวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 
(Automotive Measurements)
3(3-0-6)
120513149 ระบบตรวจจับและแสดงผล
ในยานยนต์
(Automotive Sensoring and Display
System)

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
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3(3-0-6)
120513150 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ของยานยนต์
(Electronics Controlled Unit for
Automotive)
120513151 การออกแบบโครงสร้างยานยนต์ 3(3-0-6)
(Automotive Structural Design)
120513152 วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วน 3(3-0-6)
ยานยนต์
(Automotive Part Materials and
Manufacturing)
3(3-0-6)
120513153 ความปลอดภัยของยานยนต์
(Automotive Safety)
120513154 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)
สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Application of Finite Element
Method in Automotive Engineering)
3(3-0-6)
120513155 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต
และจับยึดชิ้นงาน
(Jig and Fixture Design)
120513156 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3(2-2-5)
และการผลิตยานยนต์
(Computer-aided Design and
Computer-aided Manufacturing for
Automoive)

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
120513157 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Computer-aided Engineering for
Automotive Engineering)
ง. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-540-0)
120513400 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

1. คุณธรรม จริยธรรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาและมีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดังนี้
1) สาขาวิชาฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาจากคณาจารย์ภายใน
และภายนอกสาขาวิชาฯ ว่ามีระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการเรียนรู้หรือไม่
2) การประเมิ น ผลของแต่ ล ะรายวิ ช าจะต้ องผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ แต่ งตั้ ง จาก
สาขาวิชาฯ
3) การประเมินผลการฝึกงานจะถูกประเมินโดยสถานประกอบการจากรายงานการฝึกงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อนํามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้ ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตําแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ทําผลงานทางวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานหลักสูตร ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรคืออาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คนและ
ผู้บริหารหลักสูตร คือ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะดําเนินการวางแผนการจัดเรียนการสอน
ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารสาขาวิ ช าและอาจารย์ ผู้ ส อน ประสานงาน ติ ดตามและรวบรวมข้ อมู ล สํ า หรั บใช้ ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าสาขาวิชาทําหน้าที่กํากับดูแล แนะนําและกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
(1) มีการจัดสรรงบประมาณสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2) มีระบบบริการการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
(3) การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดินในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่จําเป็น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนั งสือด้ านการบริ หารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมู ลที่จ ะให้สื บค้น ส่วนที่วิทยาเขตระยอง มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้วิทยาเขตระยอง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) ห้องปฏิ บัติ การเพื่อรองรั บการเรียนการสอนของสาขาวิ ช า ได้ แก่ ห้ องปฏิบั ติ การเขี ย นแบบ
วิ ศ วกรรม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ นการออกแบบวิ ศ วกรรม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
(2) เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงและทันสมัยเอื้อให้นักศึกษา คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
การเรียนและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้
งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่
ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง
(3) แหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและสื่อการสอนสําเร็จรูป เช่น วิดิทัศน์วิชาการ
โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน
(4) เจ้ า หน้ า ที่ สนั บ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงานสําหรับใช้ประกอบการเรียนและการ
สอน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจะสํ า รวจความเพี ย งพอของทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนในทุ ก ภาค
การศึกษา เพื่อจัดทํางบประมาณในแต่ละปีในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการ
สอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุ ฒิ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปหรื อมี ตํ าแหน่ งวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้น ไปในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร และผู้ ส อน จะต้ องประชุ มร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย น
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ พิ เ ศษหรื อ ผู้ บ รรยายพิ เ ศษนั้ น ไม่ ว่ า จะสอนทั้ ง รายวิ ช าหรื อ บางชั่ ว โมงจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ตรง ทั้งนี้การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างดี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและอัตลักษณ์ของหลักสูตร เตรียมการให้อาจารย์สามารถ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได้ อย่ า งสะดวก ซึ่ งจํ าเป็ น ต้ องให้ มี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น
การเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล การใช้เครื่องมือวิจัย เป็นต้น
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจํานวนที่เหมาะสม
5.1.2 คณะมี การแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ป รึกษาทางวิ ชาการให้ แก่ นักศึกษาทุกคน โดยนั กศึ กษาที่ มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง(Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่
นักศึกษาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอดู
สมุ ด คํ า ตอบในการสอบ การให้ คะแนนสอบและวิ ธี การประเมิ น ทั้ ง นี้ ก ารอุ ทธรณ์ ข องนั กศึ กษาสามารถ
ดําเนินการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
6.2 มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
6.3 มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ว นร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผนติ ด ตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ป ระจํ า ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง
วิ ช าการ และ/หรื อวิ ช าชี พ อย่ างน้ อยปี ล ะหนึ่ ง
ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรีย น จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปีโดยเน้นการติดตามผลประเมินร่วมกับ
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ว่าผู้สําเร็จการศึกษาว่ามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้มากน้อย
เพียงใด และยังมีจุดอ่อนในด้านใด ชี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรีย นรู้ตามที่ คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไปในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
และการระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
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มคอ.2
2. การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical and Automotive Engineering
Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical and Automotive Engineering Technology)
การใช้ชื่อปริญญาที่ระบุในใบรับรองผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา ดังนี้
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Automotive
Engineering Technology (Mechanical Engineering)
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Automotive
Engineering Technology (Automotive Engineering)
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ภาคผนวก 2
รายละเอียดการกําหนดรหัสของหลักสูตร
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มคอ.2
โครงสร้างรหัสวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตระยอง)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กําหนดเป็นระบบ 9 หลัก

1 2 0 5 1 3 X XX
เป็นการจัดลําดับวิชาในหมวดต่างๆ ตามลักษณะของวิชาในแต่ละหมวดโดย
ใช้ลําดับตั้งแต่ 00,01,02,…,09 หากมีมากกว่า 10 รายวิชาอาจเพิ่มขึ้นเป็น
10, 11,…., จนครบรายวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตร
แบ่งตามหมวดวิชาดังนี้
[1] กลุ่มวิชาทฤษฏี
[2] กลุ่มวิชาปฎิบัติ
[3] กลุ่มวิชาประลอง
[4] กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
[5] กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์

เป็นระดับการศึกษาตามชั้นปีดังนี้
[1] ระดับปวช.
[2] ระดับปวส./อนุปริญญา
[3] ระดับปริญญาตรี
[4] ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรบรรจุอยู่ในแผนฯ)
[5] ระดับปริญญาโท
[6] ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
[7] ระดับปริญญาเอก
[8] ระดับสูงกว่าปริญญาเอก

เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(MAet) ใช้รหัส [1]
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
เป็นรหัสของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตระยอง)
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ภาคผนวก 3
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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ภาคผนวก 4
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร
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ภาคผนวก 5.
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

122

มคอ.2

123

มคอ.2

124

มคอ.2

125

มคอ.2

126

มคอ.2

127

มคอ.2

128

มคอ.2

129

มคอ.2

130

มคอ.2

131

มคอ.2

132

มคอ.2

133

มคอ.2

134

มคอ.2

135

มคอ.2

ภาคผนวก 7
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
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มคอ.2
องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จําแนกเป็นขอบเขต
องค์ความรู้ที่สําคัญดังต่อไปนี้
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
(Mechanics)
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materials)
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Energy)
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electricity and Electronics)
7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(Biology Health and Environment)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
องค์ความรู้ตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

เนื้อหาความรู้
หมวด 1 กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม

1

2

3

4

5

3(2-2-5)

X

3(3-0-6)

X

X

X

120513104 กลศาสตร์วัสดุ
(Mechanics of Materials)
120513107 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(Machine Design I)
120513114 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
(Machine Design II)
120513116 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)

3(3-0-6)

X

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

3(2-2-5)

X

X

X

X

120513129 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม
(Engineering Tool Design)

3(3-0-6)

X

X

X

6

7

8

X

(Engineering Drawing)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
138

(Engineering Mechanics I)
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องค์ความรู้ตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

เนื้อหาความรู้
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2

3(3-0-6)

X

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

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

X
X

3(3-0-6)

3

4

X

5

6

X

X

X

X

X

7

8

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X
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120513132 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer-aided Engineering for Mechanical Engineering)
120513133 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Application of Finite Element Method in Mechanical
Engineering)
120513138 การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์
(Product and Automotive Part Design)
120513142 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น
(Automotive Engineering Fundamentals)
120513151 การออกแบบโครงสร้างยานยนต์
(Automotive Structural Design)
120513152 วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(Automotive Part Materials and Manufacturing)
120513154 การประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Application of Finite Element Method in Automotive
Engineering)
120513155 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน
(Jig and Fixture Design)

1

องค์ความรู้ตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

เนื้อหาความรู้
120513156 คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบและการผลิตยานยนต์
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing
for Automoive)
120513157 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Computer-aided Engineering for Automotive Engineering)
หมวด 2 กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
120513102 เทอร์โมไดนามิกส์
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(Thermodynamics)

X

มคอ.2

120513103 กลศาสตร์ของไหล 1
(Fluid Mechanics I)
120513105 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
120513109 วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง
(Power Plant Engineering)
120513110 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
120513112 กลศาสตร์ของไหล 2
(Fluid Mechanics II)

องค์ความรู้ตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

เนื้อหาความรู้

141

2

3

3(3-0-6)

X

3(3-0-6)

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

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

X

4

X

5
X

X

X

X

X

6

7

8

X

X

X
X

3(3-0-6)

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

X

3(3-0-6)

X

X

X

X

X

มคอ.2

120513115 การเผาไหม้
(Combustion)
120513117 เครื่องจักรกลของไหล
(Fluid Machinery)
120513118 ไตรโบโลยี
(Tribology)
120513119 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเบื้องต้น
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
120513120 เทคโนโลยีกังหันก๊าซ
(Gas Turbine Technology)
120513121 การออกแบบระบบความร้อน
(Thermal System Design)
120513125 ทฤษฎีการรูปพลังงาน
(Fundamental to Energy Conversion)
120513126 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
(Alternative and Renewable Energy Technology)
120513128 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
(Heat Exchanger Design)

1

องค์ความรู้ตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

เนื้อหาความรู้
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120513130 การออกแบบระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Condition System Design)
120513131 การออกแบบระบบท่อ
(Plumbing System Design)
120513137 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
(Internal Combustion Engines)
120513139 อากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics)
120513141 เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์
(Alternative Fuels for Vehicles)
120513144 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นยานยนต์
(Fuel and Automotive Lubricant Technology)
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หมวด 3 กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control)
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มคอ.2

120513106 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
120513108 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control System)

องค์ความรู้ตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

เนื้อหาความรู้
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120513111 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mechanics II)
120513113 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
120513122 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
(Introduction to Mechatronics)
120513123 หุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)
120513136 พลศาสตร์ยานยนต์
(Dynamics of Vehicles)
120513140 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
(Automotive Electrics and Electronics)
120513149 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์
(Automotive Sensoring and Display System)
120513150 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
(Electronics Controlled Unit for Automotive)
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