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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Materials Handling Engineering.
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Eng. (Materials Handling Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2555
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
.
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 .
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 .
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 .
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) วิศวกรเครื่องกล วิศวกรออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
2) วิศวกรซ่อมบํารุง วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ หรือวิศวกรฝ่ายขาย
3) บุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและด้านเครื่องกล
4) เจ้าของกิจการที่ประกอบการด้านวิศวกรรม
5) ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1.
นายพรชัย จงจิตรไพศาล
ประธานหลักสูตร
2.
นายศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

3.

นายสถาพร วังฉาย
อาจารย์
นายนิติธร คงแก้ว

5.

นายพันคํา ศรีอุทัย

อาจารย์
อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
University of Wollongong, Australia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ.
2533
2530
2554
2537
2534
2560
2548
2545
2555
2551
2537
2530
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–
2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งทําให้มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค
และระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ่ จะเป็นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ
สากล บุคลากรต่างต้องการองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยีเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง
วิศวกรเป็นผู้ที่นําองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่งและ
การบริหารการจัดการระบบการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งความต้องการกําลังคน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิต
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมของหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้
แก่องค์กรธุรกิจในระดับ ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือก,
การออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมและประหยัด เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและระบบการขนถ่ายวัสดุ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ ฯลฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาจําเป็นต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้รองรับกับการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุเป็น
ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์แขนงหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผนการขนถ่ายวัสดุการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ การสร้างอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ การติดตั้งและการซ่อม
บํ า รุ ง ดั ง นั้ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งก้ า วให้ ทั น กั บ ความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งสถาบันการศึกษาจะต้องผลิตวิศวกรที่มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอีก
ด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ก) สังคมโลกาภิวัตน์ เปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทํางานอาชีพ ทําให้เกิดการแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
ข) สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ อย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมที่แข่งขัน
กันด้วยความรู้ความสามารถ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ระบบการขนถ่าย
วัสดุ การออกแบบอุปกรณ์ ขนถ่ายวัสดุ การออกแบบเครื่องจักรกล การควบคุมการติดตั้ง และการบริหาร
จัดการจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 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
ก) พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ต อบสนองความต้ อ งการของประเทศทางด้ า นกํ า ลั งคน ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ข) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ค) ให้ความสําคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
งานที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงกฎหมายของประเทศ และกฎหมายสากล
ง) ส่ งเสริม การใช้วิศวกรรมขนถ่ายวัส ดุที่ ส มัย ใหม่โดยคํานึ งถึงคุณ ธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้นําเทคโนโลยีไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมกับสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงหลักสูตรก็เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิศวกรรมขนถ่าย
วัสดุ ด้วยการพั ฒนาวิชาการและผลิตกําลังคนสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ ยังมีความ
ต้องการบุคลากรในสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุจํานวนมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จะ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น และ
หลักสูตรในคณะ ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่ ม รายวิ ชาที่ เป็ น พื้ น ฐานเฉพาะด้ านที่ นั ก ศึ ก ษาต้ องไปเรียนกั บ คณะอื่ น ๆ ประกอบด้ วยวิช า
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจากต่างคณะหรือนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุ กลศาสตร์มวลเม็ด เป็นต้น
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุให้ก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญมั่นคงตลอดไป
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การขนถ่ายวัสดุคือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Moving) การเก็บรักษาวัสดุ (Storing) การป้องกันวัสดุ
ระหว่างการเคลื่อนย้าย (Protecting) และการควบคุมวัสดุ (Controlling) เพื่อให้ได้วัสดุมาถูกต้องตาม ชนิด
จํานวน สถานที่ เวลา ตําแหน่ง ขั้นตอนที่ต้องการ และต้นทุนที่ควรจะเป็น ซึ่งอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท
จําเป็นต้องมีการขนถ่ายวัสดุเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุเฉลี่ยประมาณ 30% ของต้นทุน
การผลิ ต รวม เพราะฉะนั้ น การมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญในด้ า นการขนถ่ า ยวั ส ดุ ป ฏิ บั ติ งานใน
อุตสาหกรรมจะทําให้อุตสาหกรรมนั้นมีระบบขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการขนถ่ายวัสดุตามที่ควร
จะเป็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความสูญ เสียของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี ความคิ ดสร้างสรรค์ มี ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ อันจะก่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม
และสามารถปฎิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมขนถ่ ายวั ส ดุ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี ค วามมุ่ งมั่ น เพื่ อ ผลิ ต วิ ศ วกร
เครื่องกลเน้นทางด้านการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุรูปแบบต่าง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างอิสระเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิท ธิภาพ ผ่านการรับรองเนื้ อหารายวิชาตามมาตรฐานสภาวิศวกรและกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ หลั กสู ต รนี้ เน้ น ให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถทั้ งทางด้ านทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติในสาขา
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ รวมถึงการฝึกกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ และห้องปฏิบัติการที่รองรับเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้ห้องปฏิบัติการกระบวนการทางฟิสิกส์ของวัสดุปริมาณมวล ห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบทางกล
สําหรับการลําเลียงวัสดุเป็นต้น ด้านงานวิจัยมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ อุปกรณ์ลําเลียงวัสดุ
การเคลื่อนที่ของวัสดุ การแตกหักเสียหายของวัสดุ การเคลือบผิววัสดุ การผสมและการแบ่งกลุ่มของวัสดุ
ปริมาณมวล การคํานวณการสัมผัสเชิงกลระหว่างอนุภาคของวัสดุที่เป็นเม็ดร่วมกับเทคนิควิธีการออกแบบที่
เหมาะสม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลําเลียงวัสดุแบบต่างๆ ภายใต้กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพสูงสุด
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง
จัดทําหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
3. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝึกงานภาคฤดูร้อนตาม
อัธยาศัย
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ
ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ
อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
เพื่ อสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ของ หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
นักศึกษา
การวัดและประเมินผล
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดําเนินงาน
2. เอกสารในการประสานงานขอ
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
3. ผู้ ใช้ บั ณฑิ ตมี ความพึ งพอใจ
บั ณฑิ ตโดยเฉลี่ ยระดั บ 3.5 จาก
การติ ดตามผลการดํ าเนิ นการ ;
คะแนนเต็ม 5

หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า หรั บ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
จํานวน 1 ภาค ภาคละ 6 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาประเภทเครื่องกล
ได้ แ ก่ ช่ างกลโรงงาน ช่ า งยนต์ ช่ า งเชื่ อ มโลหะแผ่ น ช่ า งท่ อ ประสาน หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์เห็นชอบ
2) เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต้องผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การรับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานที่ต่างกันระหว่างนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) จะเรียนวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ได้ดีกว่านักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่วนวิชาทางด้านปฏิบัตินักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จะทําได้ดีกว่านักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิ
สติกส์ได้จ้างนักศึกษาช่วยสอน (TA) มาสอนเสริมให้กับนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ได้แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝ่ายวิชาการ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อนักศึกษามีปัญหา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2560 2561 2562 2563 2564
40
40
40
40
40
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
รวม
40
80
120
160
160
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
40
40
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าพัฒนาวิชาการ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
รวมรายรับ

2560
2561
378,000 756,000
900,000 1,800,000
552,000 1,104,000
1,830,000 3,660,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
2560
2561
ก. งบดําเนินการ 16,090,500 13,658,310
เงินเดือน
12,310,350 12,556,557
ค่าตอบแทน
80,560
ค่าใช้สอย
40,000
ค่าวัสดุ
959,590
เงินอุดหนุน
2,700,000
รวม (ก)
16,090,500
ข. งบลงทุน
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข) 16,090,500
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
756,000 756,000 756,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,104,000 1,104,000 1,104,000
3,660,000 3,660,000 3,660,000

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
13,931,476 14,210,105 14,494,308
12,807,688.1
4
13,063,843 13,325,120
82,171
83,814.62
85,490
87,200
40,800
41,616.00
42,448
43,297
978,782
998,357.44
1,018,324
1,038,691
13,658,310 13,931,476 14,210,105 14,494,308
13,658,310 13,931,476 14,210,105 14,494,308
(ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อหัวนักศึกษา จํานวน 34,530 บาท)

10

มคอ. 2

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- วิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
- วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. วิชาฝึกงาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

149 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
113 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
29 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
240 ชั่วโมง
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
010813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่ม วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
010123801 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
040313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
หรือเลือ กเรีย นจากกลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ตศาสตร์ในหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
040313019 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Hygiene)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิ ชาในกลุ่ มวิชาต่ าง ๆ ในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ที่ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
2). หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
ก. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
24 หน่วยกิต
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
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ข. วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
010213410 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010523101 วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
(Introduction to Engineering)
010523102 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
010523103 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
010523104 กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solids)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)

มคอ. 2
29 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาชีพ
60 หน่วยกิต
ก. วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
26 หน่วยกิต
010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
010523205 กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
010523206 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
010523207 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
010523210 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
010523211 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
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010523212 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Design)
010523214 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
010523215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
ข. วิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
28
010523301 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Materials Handling System)
010523302 การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Analysis of Materials Handling System)
010523303 กลศาสตร์วัสดุเม็ด
(Mechanics of Granular Materials)
010523306 ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลม
(Pneumatic Conveying System)
010523311 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Materials Handling Engineering Project I)
010523312 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
(Materials Handling Engineering Project II)
010523313 ระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
(Dust Disposal and Exhaust System)
010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Materials Handling Engineering I)
010523315 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
(Materials Handling Engineering II)
010523316 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
(Storage and Flow of Bulk Solids I)

หน่วยกิต
3(3-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-1-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ค. วิชาเลือกเฉพาะสาขา
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
010523401 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Measurements and Instrumentation)
010523404 การลําเลียงวัสดุปริมาณมวลด้วยของเหลว
3(3-0-6)
(Hydraulic Transport of Bulk Solids)
010523406 การออกแบบสกรูลําเลียง
3(3-0-6)
(Screw Conveyor Design)
010523407 การออกแบบสายพานลําเลียง
3(3-0-6)
(Belt Conveyor Design)
010523408 การออกแบบโซ่ลําเลียง
3(3-0-6)
(Chain Conveyor Design)
010523410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Computer-aided Design)
010523420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Materials Handling Engineering I)
010523421 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Materials Handling Engineering II)
010523423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
010523424 การควบคุมการส่งกําลังด้วยของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power Control)
010523425 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 2
3(3-0-6)
(Storage and Flow of Bulk Solids II)
010523426 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
ง. วิชาฝึกงาน
240 ชั่วโมง
010523501 ฝึกงาน
240 ชั่วโมง
(Training)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
010013016
010523101
040203111
040313005
040313006
01xxxxxxx
04xxxxxxx
0801xxxxx
0803035xx

รหัสวิชา
010013017
010813109
040113001
040113002
040203112
040313007
040313008
08010xxxxx
0803035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1(1-0-2)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Sciences and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม 19(16-6-35)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming )
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(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)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม 21(17-9-38)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010523102 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
010523103 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Dynamics)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 21(21-0-42)

รหัสวิชา
010113851
010113852
010213410
010523104
010523205
010523301
01xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid)
กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-1-6)
(Materials Handling System)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Sciences and Mathematics Elective Course)
รวม 19 (18-4-37)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010523206 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
010523210 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Laboratory I)
010523212 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
(Machine Design )
010523302 การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายวัสดุ
(Analysis of Materials Handling System)
010523303 กลศาสตร์วัสดุเม็ด
(Mechanics of Granular Materials)
010523xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
(Materials Handling Engineering Elective Course)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19(18-3-37)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010523207 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
010523211 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Laboratory II)
010523214 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control)
010523306 ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลม
(Pneumatic Conveying System)
010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Materials Handling Engineering I)
010523316 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
(Storage and Flow of Bulk Solids I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19(18-4-37)

มคอ. 2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010523501 ฝึกงาน
(Training)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
240 ชั่วโมง
รวม

รหัสวิชา
010523215
010523311
010523315
08xxxxxxx
0801030xx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
010523312
010523313
0801030xx
010523xxx
xxxxxxxxx

240 ชั่วโมง

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project I)
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)
รวม 17(15-4-32)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project II)
ระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
3(3-0-6)
(Dust Disposal and Exhaust System)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Elective Course)
รวม 14(12-4-26)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม ข้อกําหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การฉายภาพ
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดรูปทรง และตําแหน่งอ้างอิง ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่ การ
เขียนภาพด้วยมือเปล่า ภาพประกอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น
Basic engineering drawing, drawing standard, projection view, orthographic,
dimensioning, section view, axillary view, development of surfaces, free hand drawing,
assembly and introduction to computer-aided engineering drawing.
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์เชิงการทางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักการทางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม การแก้ปญ
ั หาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
current programming language and program development, programming practices.
010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสกิ ส์ 2
Prerequisite : 040313007 Physics II
หน่วยวัดไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงใน
สถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งและสามเฟส การคํานวณและปรับปรุงค่าตัวประกอบ
กําลังทางไฟฟ้า วงจรแม่เหล็กเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับและการใช้งาน วิธีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
Units of electrical measurement, resistor, inductor, capacitor, DC steady state
circuit analysis, AC single-phase and three-phase circuit analysis, power factor calculation and
correction, magnetic circuit, transformer, DC machine, AC machine and their users, method of
power transmission, basic electrical instruments.
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010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(1-0-3)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010113851 Basic Electrical Engineering or concurrent
การใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น และการทดลองทางไฟฟ้ า ที่ ส นั บ สนุ น เนื้ อ หาวิ ช า
010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
Uses of basic electrical instruments and experiments associated with the course
description of 010113851 Basic Electrical Engineering.
010123801 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โปรมแกรมสร้างเอกสารเบื้องต้น โปรแกรมช่วย
การคํานวณ
การใช้ระบบปฏิบัติการชนิดต่างๆ วินโดวส์ ยูนิกซ์ แนะนําการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย
ภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบนโครงข่ายสังคมอินเตอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
Computer application software, Word processor, Computational software
program, computer system unit, Operating system, Windows, UNIX, World Wide Web and
Internet, Computing Security, cyber attack, ethic on internet social network programming
language and program development tools, careers in computers
010213410 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิธีการและทฤษฎีการหล่อ การขึ้นรูป การตัดกลึง การไส การตัด การเจาะ การเชื่อม และการ
เคลือบผิว ความสัมพันธ์ของการเลือกวัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดค่าใช้จ่ายในการบวนการผลิตขั้น
พื้นฐาน การดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรม การสาธิตการใช้เครื่องมือกลสําหรับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
Method and theory of casting, forming, turning, shaping, cutting, drilling, welding
and coating. Relationship of material selection and product design, basic of production costing,
industrial factory visit, demonstration of machine tool operation in basic manufacturing process.
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010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคและโครงสร้างมห
ภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณ สมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กหล่อ การ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิกส์ คอม
โพสิต คอนกรีต แอสฟัลท์ และไม้ หลักการเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุ แบบทําลายและไม่ทําลาย
Study of relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and
composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and
materials degradation.
010523101 วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ปัญหาเชิง
วิศวกรรม การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม การออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง
Engineering profession; the history of engineering profession; engineering fields;
engineering problems; analysis and engineering problem solving; design engineering; tests and
experiments.
010523102 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสกิ ส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต นิยามและวิธีการวิเคราะห์การไหลด้วยสมการความ
ต่อเนื่อง สมการพลังงาน และสมการโมเมนตัมสําหรับปริมาตรควบคุมจํากัด การวิเคราะห์มิติและความ
คล้ายคลึง การไหลแบบคงตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในท่อ เทคนิคการวัดในกลศาสตร์ของไหล
Fluid properties, fluid statics, continuity equation, momentum equation, energy
equation, dynamics of incompressible and inviscid fluid flow, dimensional analysis and
similitude, incompressible and viscous flow, flow in pipes and flow measurement.
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010523103 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics 1
หลักการและนิยามพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ พลังงาน งาน
และความร้อน การถ่ายเทความร้อน กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทร
ปี วัฎจักรกําลังและวัฎจักรของการทําความเย็น
Principle and basic definition of thermodynamics, property and phase of pure
substance, energy, work and heat, heat transfer, first law and second law of thermodynamics,
Carnot cycle, entropy, power and refrigeration cycles.
010523104 กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid)
วิชาบังคับก่อน : 010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 010813109 Engineering Statics
คุณสมบัติทางกลของของแข็ง แรงและความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครียด ความเค้นของคาน การแอ่นตัวของคาน การโก่งของเสา ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัดและแรง
เฉือน ความเค้นในระนาบและวงกลมของโมร์ ทฤษฎีความเสียหาย,
Mechanicles properties of solids, Action Force and Stress ,Strain ,Relationship
between stress and strain, Stress of Beam, Deflection of the beam, buckling deflection,
Diagrams of bending and shear, Diagrams of bending and shear, Principal Stresses and
Maximum shearing Stress by Mohr’s Circle, Failure Theory.
010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 010813109 Engineering Statics
จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่เส้นตรงและเส้นโค้ง
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน หลักของงานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน การชน
หลักการดลและโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การใช้แกนหมุนในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่
ใน 3 มิติ
Kinematics and kinetics of particle and rigid body, linear and curvilinear motion,
relative motion, Newton law of motion, work and energy, conservation laws of energy,
collision, impulse and momentum, conservation laws of momentum, using a swivel axis to
analysis of motion and three-dimensional of motions.
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010523205 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 010523201 Engineering Dynamics
การวิ เคราะห์ ก ารขจั ด ความเร็ ว และความเร่ ง ของชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล การวิ เคราะห์
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของแรงที่ที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรกล ชิ้นต่อโยง ชุดลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง และกลไก
พื้นฐานแบบต่างๆ ในระบบทางกล การสมดุลของเครื่องจักรกล
The analysis of displacements, velocity and acceleration of machine element,
kinematic and dynamics force analysis in machines, linkage, cam, gear trains and type of
basic mechanisms in mechanical system and balance of machinery
010523206 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 010523102 กลศาสตร์ของไหล และ 010523103 อุณหพลศาสตร์
Prerequisite : 010523102 Fluid Mechanics or 010523103 Thermodynamics
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน โดยรูปแบบการถ่ายการนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสีความร้อน รู้จักการนําความร้อนภายใต้เงื่อนไขของการไหลสม่ําเสมอและการไหลชั่งขณะการนําความร้อน
ผ่านผนัง และท่อต่าง ๆ การประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการหาความร้อนภายใต้เงื่อนไขการไหลแบบ
สม่ําเสมอ ปั่นป่วน การแผ่รังสีตามรูปร่างสถานะคุณสมบัติของสาร การถ่านเท่ความร้อนแบบการพาความร้อน
การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง ๆ
Three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. Onedimensional steady and transient conduction. Convection heat transfer in both internal and
external geometries and under laminar and turbulent flow regimes. External flows on flat
plates due to laminar and turbulent boundary layer flows. Radiation heat transfer both the
general characteristics of radiation between surfaces. Heat exchangers and heat transfer from
extended surfaces.
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010523207 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
Air Conditioning
วิชาบังคับก่อน : 010523103 อุณหพลศาสตร์
Prerequisite : 010523103 Thermodynamics
ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ การคํานวณภาระการทําความเย็น ระบบปรับอากาศ
รูป แบบต่ าง ๆ อุ ป กรณ์ ในระบบปรั บ อากาศ หลั ก การกระจายลมและการออกแบบระบบส่ งท่ อ ลม การ
ออกแบบระบบระบายอากาศ การออกแบบและการวางท่อน้ํา การควบคุมในระบบปรับอากาศ คุณภาพของ
อากาศในบริเวณปรับอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
Psychometrics, air conditioning systems, heating and cooling loads calculations,
fluid flow piping, valves, ducts and insulation. Fans and air distributions devices, centrifugal
pumps, expansion tank and venting. Energy utilization and conservation, planning and
designing the HVAC system.
010523210 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 010523102 กลศาสตร์ของไหล และ 010523103 อุณหพลศาสตร์
Prerequisite : 010523102 Fluid Mechanics or 010523103 Thermodynamics
ทําการทดลองด้านการทดสอบวัสดุทางกลและทางกายภาพ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์
ของแข็ง และการวัดสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่จะนําไปใช้การออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
Experimental works in the areas of testing and physical, fluid mechanics, and
mechanic of solids of materials to design the conveying equipment.
010523211 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 010523210 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
Prerequisite : 010523210 Mechanical Engineering Laboratory I
ทําการทดลองด้านอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์เครื่องจักรกล การควบคุม
และการหาอัตราการขนถ่ายและกําลังขับที่ใช้ในระบบงานขนถ่ายวัสดุ
Experimental works in the areas of thermodynamics, heat transfer, mechanics
of machinery, automatic control for calculating of conveying rate and power consumption in
the materials handling system.
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010523212 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 และ 010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 040203211 Mathematics III and 010523201 Engineering Dynamics
ระบบความเสรีขั้นเดียว การสั่นสะเทือนแบบบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธี
ของระบบเสมื อ น ระบบความเสรี ห ลายขั้ น ระบบวิ ธี ล ดและควบคุ ม การสั่ น สะเทื อ น การประยุ ก ต์ ก าร
สั่นสะเทือนในระบบขนถ่ายวัสดุ
System with one degree of freedom; torsional vibration, free and forced
vibration, method of equivalent system, systems having several degrees of freedom;
methods and techniques to reduce and control vibration, application to vibrating conveyor
and vibrating screen.
010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Design)
วิชาบังคับก่อน : 010523104 กลศาสตร์ของแข็ง
Prerequisite : 010523104 Mechanics of Solid
พื้นฐานการวิเคราะห์และการออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล โดยใช้หลักการของกลศาสตร์
วิศวกรรม กลศาสตร์ของวัสดุและคุณ สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียกาย ความล้า การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย โครงงานการออกแบบ
Analysis and design of machine component using principle of engineering
mechanics, mechanics of materials and properties of materials. Manufacture and assembly of
basic machine elements. Machine frames, welded, adhesive and bolted joints, fasteners.
Stepped shafts and feature, rolling element bearings, gear machines. Design for strength,
design for other mechanical failure modes including fatigue, stress concentration.
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010523214 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 และ 010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 040203211 Mathematics III and 010523201 Engineering Dynamics
การจําลองระบบกายภาพและทําระบบที่ไม่ใช่เชิงเส้นให้เป็นเชิงเส้นอย่างประมาณฟังก์ชันการ
ถ่ายโอนและแผนภาพแบบบล็อก การควบคุมแบบเปิด/ปิด และแบบ พี-ไอ-ดี การทํางานในสภาวะปกติ ความ
คลาดเคลื่อน และสัมประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดาด้วยวิธีแบบเก่าด้วย
วิธีการแปลงของลาปลาซ และด้วยแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ การตอบสนองที่ แปรเปลี่ยนตามเวลาและการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองต่อความถี่และแสดงข้อมูลการตอบสนอง
ต่อความถี่ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะและระบบควบคุมที่มีหลาย
อินพุต หลายเอาต์พุต
Modeling of physical system, transfer function and block diagram, on-off
control and PID control, normal state operation, tolerance and coefficient of tolerance,
solution of ordinary differential equation using Laplace transformation and
analog computer, time variable response, analysis of system stability by root-path method,
frequency response and data display, improvement of control system efficiency, state-space
method, control system with multi input-output.
010523215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม และ 010523205 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Prerequisite : 010013016 Engineering Drawing and
010523205 Mechanics of Machinery
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
การสร้างแบบจําลองทางฟิสิกส์และการจําลองปัญ หาทางวิศวกรรมเครื่องกลเช่น การวิเคราะห์ความเค้นความเครียด การเคลื่อนที่ การถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหลและพลศาสตร์ โดยยกตัวอย่างประยุกต์ใช้
งานจริง เป็นกรณีศึกษา
Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems.
Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems such as stress and
strain analysis, displacement, heat transfer, fluid flow and dynamics and related applications.

28

มคอ. 2

010523301 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-1-6)
(Materials Handling System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติความเป็นมาของระบบขนถ่ายวัสดุ สมบัติทางกายภาพวัสดุที่ต้องการขนถ่าย การจําแนก
ประเภทของอุปกรณ์ ขนถ่ายวัสดุ คุณ ลักษณะและหลักการทํางานของอุปกรณ์ ขนถ่ายวัสดุชนิดต่าง ๆ การ
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัสดุในกระบวนการขนถ่าย หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น สายพานลําเลียง ลูกกลิ้งลําเลียง สกรู
ลําเลียง โซ่ลําเลียง กระพ้อลําเลียง อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบสั่นสะเทือน ระบบลําเลียงวัสดุด้วยลม รวมถึงเพิ่ม
การทดลองและปฏิบัติงานในโรงประลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาการขนถ่ายวัสดุอย่างมี
ระบบ
History and overview of materials handling systems, physical and characteristics
of materials, principles of materials handling, classification of materials handling equipment
and selection, basic design of materials handling equipment including experimental and
workshop male it beyond comprehension in analysis of materials handling system problems.
010523302 การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Analysis of Materials Handling System)
วิชาบังคับก่อน : 010523301 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
Prerequisite : 010523301 Materials Handling System
การวิเคราะห์ ปั ญ หาการขนถ่ายวัส ดุอย่างมีระบบ แนะนํ าเทคนิค การวิเคราะห์ ปั ญ หาที ล ะ
ขั้นตอน วิธีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น หลักการเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุให้
เหมาะสมกับประเภทวัสดุ ลักษณะการเคลื่อนที่ ระยะทาง ลักษณะของการวางผังโรงงานและวิธีการขนถ่าย
วัสดุ พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ
Analysis of Materials Handling System problems, Introduce technique for
problem analysis step by step. Primary concept of analysis for selecting appropriate tools
and materials handling, types transportation, distance, plant layout and materials handling
types / special case study
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010523303 กลศาสตร์วัสดุเม็ด
3(3-0-6)
(Mechanics of Granular Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย และคุ ณ สมบั ติ บ างประการของวัส ดุ เม็ ด ความรู้ พื้ น ฐานสํ าหรับ การวิเคราะห์
กลศาสตร์วัสดุเม็ด แรง ความเค้น และความดัน การวิเคราะห์ความเค้นโดยวงกลมโมร์ วัสดุในอุดมคติของ
คูลอมป์ การใช้วงกลมโมร์ในการวิเคราะห์การวิบัติวัสดุปริมาณมวลของคูลอมป์ สภาวะแรงกินย์ มุมกองของ
วัสดุที่มีการยึดเกาะ และไม่ยึดเกาะกัน เกณฑ์การแยกตัวระหว่างวัสดุกับผนัง การวิเคราะห์แบบลิ่มของคูลอมป์
การวิเคราะห์แบบแบ่งเป็นชั้นบางด้วยวิธีของ แจนสัน วอลเตอร์
Definition and certain properties of granular materials; the basic concepts of
mechanics of granular materials analysis; force, stress and pressure; two-dimensional stress
analysis-Mohr’s circle; the ideal Coulomb materials; the Mohr-coulomh failure analysis; the
Rankine states; the angle of repose of cohesive and cohesionless materials; the wall failure
criterion; Coulomb’s method of wedges; the method of differential slices.
010523306 ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลม
3(3-1-6)
(Pneumatic Conveying System)
วิชาบังคับก่อน : 010523102 กลศาสตร์ของไหล
Prerequisite : 010523102 Fluid Mechanics
ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลมชนิดต่างๆ ลักษณะและคุณสมบัติของการไหลแบบหนาแน่นและ
แบบเจือจาง ตัวจ่ายวัสดุแบบหัวดูด เวนทูจี่ โรตารี่วาล์ว สกรู และถังจ่ายวัสดุ การเลือกและออกแบบระบบ
และอุป กรณ์ในระบบ ทฤษฎีแ ละการใช้งานลมอัด คุณ สมบัติวัส ดุที่มีผ ลต่อประสิท ธิภ าพการขนถ่ายวัส ดุ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบ กรณีศึกษาโรงต้นแบบและวิธีการทดสอบ
Basic components of pneumatic conveying system; Modes of flow, Feeding
devices, Design and operating parameter, Theory and used of compressed air, Characteristics
of bulk solid, Problem and pilot plant of system.
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010523311 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
Prerequisite : 010523314 Materials Handling Engineering I
นักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาเสนอโครงงานที่มีลักษณะเป็นการนําเอาความรู้ด้านวิศวกรรมขน
ถ่ายวัส ดุและสาขาที่ เกี่ยวข้ องมาออกแบบหรือสร้างระบบด้านวิศ วกรรมขนถ่ายวัสดุที่สามารถทํ าหน้าที่ ที่
กําหนด ปริมาณงานของโครงงานจะต้องเหมาะสมการดําเนินการใน 2 ภาคการศึกษา โดยจะต้องมีการสอบ
ความเหมาะสมของโครงงานก่อนดําเนินการ และระบบที่ออกแบบหรือสร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถทํางานได้
หรือเป็นไปตามแผนที่ภาควิชาฯอนุมัติเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Students or group of students investigate selected a project of materials
handling engineering and related systems engineering to design or create project the material
handling engineering that can act specified. The volume of the project must be properly
implemented in the two semesters; design systems or creating on the project. Students
present project topics under supervision of advisors including; literature reviews and/or
preliminary studies will be carried out, proposals for further investigation have to be
submitted and approved; oral and written reports are required; progression presentation;
evaluated by committees at the end of the semester.
010523312 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 010523311 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
Prerequisite : 010523311 Materials Handling Engineering Project I
เป็ น โครงงานต่ อ เนื่ อ งจากวิ ช า 010523311 โครงงานวิ ศ วกรรมขนถ่ า ยวั ส ดุ 1 นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อ และระหว่างการทําโครงงานนักศึกษาจะต้องปรึกษาถึงแนวทางและวิธีการ
แก้ปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ภาควิชาแต่งตั้งให้ นักศึกษาจะต้องทําการปรับปรุงแก้ไข ทําการทดลองและ
วิเคราะห์สรุปผลการทดลอง ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษานี้ พร้อมทั้งเสนอผลงานปริญญานิพนธ์
Continuation of the materials handling engineering project 010523311. Students
work on the materials handling projects performed as planned under the supervision of
advisors and suggestions from the committees of department's faculty members;
experimental and analyzing experimental results; submit the final project report; oral and
written reports are required; present the final work to committees for evaluation at the end
of the semester.
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010523313 ระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
3(3-0-6)
(Dust Disposal and Exhaust System)
วิชาบังคับก่อน : 010523102 กลศาสตร์ของไหล
Prerequisite : 010523102 Fluid Mechanics
คุณลักษณะของสารปนเปื้อนทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม แนะนําระบบ
ระบายอากาศเฉพาะจุด หัวดูด ระบบท่อ อุปกรณ์ บําบัดอากาศ พัดลมที่ใช้กับระบบระบายอากาศ หลักการ
ออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะจุด การประเมินสมรรถนะของระบบระบายอากาศเฉพาะจุด
Characteristics of air contaminant caused by industrial processing, introduction to
local ventilation system, exhaust hood, ducting system, air cleaner, fan for ventilation system,
design principle of local ventilation system, performance evaluation of local ventilation system.
010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 010523301 ระบบขนถ่ายวัสดุ และ 010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010523301 Materials Handling System and
010523213 Machine Design or concurrent or co-requisite
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุหน่วยรวม กลศาสตร์เครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายวัสดุ
การออกแบบอัตราการลําเลียง การออกแบบเลือกชิ้นส่วน การหาความทนทานชิ้นส่วน การหาขนาดกําลังขับ
การออกแบบระบบส่งกําลัง การออกแบบโครงสร้าง ที่ประยุกต์กับการออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุหน่วยรวม
ได้แก่ ล้อเลื่อน รถยกสินค้า ลิฟท์ขนถ่ายวัสดุ ระบบลูกกลิ้งลําเลียงทั้งแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงและมีระบบกําลัง
ขับ สายพานแบน ระบบโซ่ลําเลียงแบบระนาด โซ่ลําเลียงแบบผลักดัน โซ่แขวน และการประยุกต์โซ่ลําเลียง
แบบต่างๆ โซ่วางบน การออกแบบระบบหิ้วยก รอก และเครนในงานอุตสาหกรรม การโครงงานการออกแบบที่
ประกอบด้วยรายละเอียดการคํานวณ การเลือกอุปกรณ์ และการเขียนแบบรายการวัสดุ
Engineering Properties of Unit Load. Engineering Mechanics of materials
handling. Conveyor desiged ,Design and Selection for equipment, Power Design and
Transmissions System. Structure Design,The application of the material handling of Unit Load.
Include Wheels, Lift truck ,Gravity roller conveyor system and roller conveyor drive, flat belt,
slat conveyor ,push conveyor ,over chain ,top chain and application chain conveyors. Design
hoist and crane lifting in the industry. The project design includes detailed calculations.
Selection part and Bill of materials (BOM)
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010523315 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
Prerequisite : 010523314 Materials Handling Engineering I
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุปริมาณมวลและผลิตผลทางการเกษตร การหาหน้าตัดวัสดุ
และอัตราการขนถ่ายวัสดุ การออกแบบเลือกชิ้นส่วน การหาความทนทานชิ้นส่วน การหาขนาดกําลังขับ การ
ออกแบบระบบส่งกําลัง การออกแบบโครงสร้าง ที่ประยุกต์กับการออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล
ได้แก่ สายพานลําเลียง การออกแบบโซ่ลําเลียงแบบแผ่นเกย โซ่ลําเลียงแบบใบกวาด กระพ้อลําเลียง สกรู
ลําเลียง การออกแบบอุปกรณ์ป้อนวัสดุใต้ไซโล การประเมินโครงงานการออกแบบที่ประกอบด้วยรายละเอียด
การคํานวณ การเลือกอุปกรณ์ และการเขียนแบบรายการวัสดุ
Mechanical properties of Bulk materials and agricultural produce. Section area
materials and flow rate materials handling. Design and Selection for equipment, Power
Design and Transmissions System. Structure Design, The application of the materials handling
of Bulk Load Include Belt Conveyor, Apron conveyor, Flight and Box scraper conveyor,
Bucket elevator conveyor, Screw conveyor, Feed Design. The project design includes detailed
calculations. Selection part and Bill of materials (BOM)
010523316 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
3(3-0-6)
(Storage and Flow of Bulk Solids I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณสมบัติวัสดุปริมาณมวล รูปแบบการไหลในภาชนะเก็บวัสดุปริมาณมวล ความเค้นในภาชนะ
เก็บวัสดุปริมาณมวล คุณลักษณะและหลักเกณฑ์การไหลของวัสดุปริมาณมวล การวัดและการประยุกต์ใช้
คุณสมบัติการไหลของวัสดุในการออกแบบเพื่อหาขนาดของช่องทางการไหลสําหรับการไหลแบบต่างๆ การไหล
ด้วยแรงโน้มถ่วงของวัสดุปริมาณมวล การพยากรณ์อัตราการไหลของวัสดุปริมาณมวล
The properties of bulk solids; the flow patterns in bulk solids storage vessels;
pressure profiles in bulk solids storage vessels; a flow-no flow criterion in the gravity flow
of bulk solids; design of bulk solids storage vessels; gravity flow of bulk solids; predicting
gravity flowrate of bulk solids.
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010523401 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Measurements and Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่องมือ วัด คุ ณ ลัก ษณะของเครื่องมือวัด ความไว ความ
ถูกต้องและผลตอบสนองความถี่ หลักการทํางานของอุปกรณ์หยั่งสัญญาณประเภทต่างๆ อุปกรณ์ปรับปรุง
สัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์แสดงผลชนิดต่างๆ การประยุกต์ใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์
และปรับปรุงข้อมูล
The structure and components of measuring instruments, measuring
instruments characteristics, sensitivity, accuracy and frequency respond. Principles of
transducers, signal conditioning, signaling and display equipment. The application of
statistical analysis and data updates.
010523404 การลําเลียงวัสดุปริมาณมวลด้วยของเหลว
3(3-0-6)
(Hydraulic Transport of Bulk Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบการลําเลียงวัสดุปริมาณมวลด้วยของเหลวกับ
วิธีการ ลําเลียงแบบอื่นสําหรับการลําเลียงวัสดุในระยะทางไกล กลศาสตร์พื้นฐานสําหรับระบบอนุภาคกับ
ของเหลว และการประยุกต์กับการลําเลียงวัสดุปริมาณมวลในของเหลวที่มีความหนาแน่นของวัสดุสูง การหา
ความดัน สูญเสียในท่อ คุณลักษณะของอุปกรณ์ การออกแบบเครื่องมือและการเลือก
A comparison of the economic system of bulk material handling over long distances.
The basic mechanics for a particle and its application to the conveying of the bulk material in
liquid with a high density of the material. Design and operating parameter of system.
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010523406 การออกแบบสกรูลําเลียง
3(3-0-6)
(Screw Conveyor Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบและเลือกใช้กสกรูลําเลียงวัสดุ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ คุณสมบัติของวัสดุที่ทํา
การลําเลียง อัตราการขนถ่ายวัสดุและกําลังขับ ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการออกแบบ รายละเอียดการสร้างใบสก
รูรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งชุดขับส่งกําลัง การขยายตัวเนื่องจากความร้อนและการแอ่นตัวของสกรูลําเลียง การ
บํารุงรักษา และตัวอย่างการออกแบบสกรูลําเลียงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
A comprehensive overview of the subject of screw conveying. It provide the
understanding necessary for designing and selecting suitable equipment, horizontal, inclined and
vertical screw, screw conveyor design procedure, horsepower calculation, screw conveyor end
thrust, thermal expansion and deflection. The design and layout applications for reliable bulk
solids handling and transportation and for the efficient operation of screw conveyors.
010523407 การออกแบบสายพานลําเลียง
3(3-0-6)
(Belt Conveyor Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบและการเลือกใช้สายพานลําเลียง การคํานวณหน้ากว้างสายพาน วัสดุที่ใช้ทํา
สายพานและแรงดึงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับแผ่นสายพาน กําลังขับ การออกแบบส่วนประกอบพูลเลย์ เส้นทางโคจร
จ่ายวัสดุออกจากสายพานตามแนวโค้งขึ้นและโค้งลง การปรับแต่งและบํารุงรักษาสายพานลําเลียง ตัวอย่างการ
ออกแบบสายพานลําเลียงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
A comprehensive overview of the subject of belt conveying. It will present
fundamental concepts related to the static and dynamic design of belt conveyor systems. It
provide the understanding necessary for designing and selecting suitable equipment, open
and closed conveying system, horizontal and vertical curves, conveyor belt manufacturing
considerations for reliable bulk solids handling and transportation and for the efficient
operation of belt conveyors.

35

มคอ. 2

010523408 การออกแบบโซ่ลําเลียง
3(3-0-6)
(Chain Conveyor Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบและการเลือกใช้โซ่ลําเลียงทั่วไป โซ่ลําเลียงแบบแผ่นรอง โซ่ลําเลียงแบบผลักดัน
โซ่ลําเลียงแบบใบเกย โซ่ลําเลียงแบบใบกวาด โซ่ลําเลียงแบบลากจูง โซ่ลําเลียงแบบรองรับวัสดุโดยตรง โซ่
ลําเลียงแบบวิ่งเหนือศีรษะ โซ่ลําเลียงวัสดุขึ้นในแนวดิ่ง การติดตั้งชุดขับและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
A comprehensive overview of the subject of chain drives and chain conveying
for horizontal and vertical. It provide the understanding necessary for designing and selecting
suitable equipment, chain manufacturing considerations for reliable bulk solids handling and
transportation and for the efficient operation of chain conveyors.
010523410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Computer-aided Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของระบบ CAD ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรม หลั ก การประยุ ก ต์ นํ า เอาเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปมาใช้ในการออกแบบและเขียนแบบโดยใช้ระบบ
มาตรฐาน ISO วิธีสร้างภาพรูปทรงเรขาคณิต การกําหนดขนาดให้กับชิ้นงาน การแก้ไขรูปภาพ การสร้างภาพ 3
มิติ ตัวอย่างงานออกแบบเครื่องมือลําเลียง
Introduction of CAD systems, Application in Industrial. Using microcomputer.
The computer program used to design and drawings by using standard ISO. How to create
geometric shapes, dimension, Editing ,creating 3D images and application in conveying design.
010523420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Materials Handling Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นภาคปฏิบัติ การ
บรรยายหรือการค้นคว้าวิจัยขั้นพื้นฐาน โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการภาควิชา
The content of topic related to the new and up to date materials handling
engineering technologies. May be practical, lectures or intermediate research. It must be
accepted by the department committees.
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010523421 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Materials Handling Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซี่งอาจจะเป็นภาคปฏิบัติ การ
บรรยาย หรือการค้นคว้าวิจัยขั้นกลาง โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการภาควิชา
The content of topic related to the new and up to date materials handling
engineering technologies. May be practical, lectures or intermediate research. It must be
accepted by the department committees.
010523423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : 010523103 อุณหพลศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและการ
ปฏิบัติงานของเครื่องยนต์ การประยุกต์ใช้หลักการอุณหพลศาสตร์และปฏิกิริยาเคมีเพื่อวิเคราะห์กระบวนการ
เผาไหม้ การวิเคราะห์วงรอบการทํางานของเครื่องยนต์ ตั้งแต่วงรอบที่ใช้อากาศอย่างเดียวเป็นสารทํางาน
วงรอบเชื้อเพลิง-อากาศ และวงรอบการทํางานของเครื่องยนต์จริง การเตรียมส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและ
อากาศที่เกิดขึ้นทั้งในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดตัว
การวิเคราะห์กระบวนการเผาไหม้ทั้งที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ การคํานวณประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ภายใต้
ภาระต่าง ๆ
The fundamentals of how the design and operation of internal combustion
engines affect their performance, operation, fuel requirements and environmental impact.
Topics include fluid flow, thermodynamics, combustion, heat transfer and friction
phenomena, and fuel properties with reference to engine power, efficiency and emissions.
Students examine the design features and operating characteristic of different types of
internal combustion engines: spark-ignition and compression-ignition.
010523424 การควบคุมการส่งกําลังด้วยของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล การไหล ความดัน พลังงานของไหล อุปกรณ์พื้นฐานในระบบส่งกําลัง
ด้วยของไหล ปั๊ม วาล์ว มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของไหล ระบบส่งกําลังด้วยของไหล อุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมการทํางาน อุปกรณ์ทํางาน การออกแบบและเขียนวงจรควบคุมลําดับการทํางาน
Basic fluid mechanics. flow, pressure, fluid energy, basic components in fluid
power systems, pump, valve, fluid motor, fluid power systems, sensor, controller, actuator,
Designing and drawing of sequence control.
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010523425 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 2
3(3-0-6)
(Storage and Flow of Bulk Solids II)
วิชาบังคับก่อน : 010523316 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
Prerequisite : 010523316 Storage and Flow of Bulk Solids I
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยให้วัสดุไหลออกจากภาชนะบรรจุ การออกแบบรางส่งวัสดุ โดยใช้ลม
ช่วยในการไหล เกณฑ์การออกแบบเครื่องป้อนและอุปกรณ์จ่ายวัสดุบางชนิด เช่น แบบสายพาน แบบเกลียว
แบบโรตารี่ แบบสั่นสะเทือน เป็นต้น
Design of storage vessels discharge aids devices; design of air-assisted gravity
discharge devices; design criteria of feeders and discharge devices, for example, belt feeders,
screw feeders, rotary feeders, vibratory feeders.
010523426 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010523103 อุณหพลศาสตร์
Prerequisite : 010523103 Thermodynamics
เศรษฐศาสตร์ของการผลิตกําลัง โรงจักรผลิตกําลังไอน้ํา โรงจักรผลิตกําลังร่วม เชื้อเพลิงและ
การเผาไหม้ เครื่องกําเนิดไอน้ํา เครื่องควบแน่น ระบบน้ําป้อน กังหันไอน้ํา ระบบน้ําหมุนเวียน โรงจักรผลิต
กําลังนิวเคลียร์
Economics of power generation, steam power plant, combined power plant,
fuel and combustion, steam generator, condenser, feedwater system, steam turbine,
circulating water system, nuclear power plants.
010523501 ฝึกงาน
240 ชั่วโมง
(Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกงานในสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุหรือวิศวกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการเอกชน
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยมีการประเมิน ผลเป็นแบบ S หรือ U
Internship for material handling engineering or mechanical engineering in
pricate enterprises, government agencies, government enterprise or industry not less than
240 hours during summer session with evaluation by S or U
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010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 และ 040313005 ฟิสกิ ส์ 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I and 040313005 Physics I
ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การสมดุลของแรง แรง
เสียดทาน การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ งานเสมือนและความเสถียร
พลศาสตร์เบื้องต้น
Force systems, resultant of forces, addition of forces, components of a force,
equilibrium of forces, friction, analysis of simple structures, centroid and center of gravity,
virtual work and stability, introduction to dynamics.
010813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน
การปฏิบัติตน
เพื่อให้เป็นที่รักของผู้อื่น การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อความสําเร็จในหน้าที่การงาน
Ethics for profession of engineering, morals and good conducts at work, suitable
behaviors accepted by others, gratitude to parents resulting in career success
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยา
เคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า
Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry,
electronic structure of the atoms, periodic properties, chemical bond, shape of
molecules, gas liquid and solid, thermodynamics, chemical kinetics, chemical
equilibrium, acid-base, equilibrium, electrochemistry.
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040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers or co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040113001
เคมีสําหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 040113001 Chemistry for
Engineers.
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : none
ฟังก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กําหนด ปริพันธ์ เทคนิคการหา
ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity,
derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of derivative,
indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of integral, numerical
integration.
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรม
อนันต์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real
numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in threedimensional space, calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple
integral and applications.
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040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ
Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves, derivatives
and integrals of vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line integrals, surface
integrals, ordinary differential equations, first-order differential equations, higher-order
differential equations, applications of ordinary differential equations.
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน
ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โม
นิกส์ การออสซิลเลตแบบแดมป์ การออสซิลเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์ ความเข้ม
เสียง ระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดม
คติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง
กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี การวัดอัตราการไหล
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s law
of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation
equations, torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of
two simple harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing
waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer,
ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical
properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation of continuity,
Bernoulli’s equation, flow measurement.
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040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I or concurrent
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005
ฟิสิกส์ 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I.
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ
สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา
ความเหนี่ยวนํา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การ
แทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า
การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials,
capacitor, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, Lorentz force,
electromotive force, inductance, alternating current and basic electronic circuits, properties of
waves, reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical instruments, Blackbody radiation, photoelectric effect, Compton’s scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle
duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear reactions.
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313007 Physics II or concurrent
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313007
ฟิสิกส์ 2
All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II.
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040313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ส่วนประกอบและการทํางานของส่วนต่างๆของร่างกายเบื้องต้น ระบบ การเคลื่อนไหว ระบบ
หัวใจ ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างง่าย
Basic components and functions of body parts, movement system, cardiology
system, excretion system, reproduction system, basic healthcare.
040313019 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Hygiene)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรมหรือ
กิจการทั่วไป จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่รองรับ/บังคับใช้ องค์กรที่เกี่ยวข้อง อันตรายต่างๆ ที่อาจประสบ
ได้ในสถานที่ ทํางานหรือจากสิ่งแวดล้อม การคาดการณ์ ล่วงหน้าถึงอันตรายที่อาจต้องเผชิญ การวางแผน
ป้องกัน สร้างความตระหนัก ประเมิน และควบคุมอันตรายที่อาจจะมีต่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยที่
อาจจะมีต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่อชุมชน ต่อสังคม
Importance of healthcare and safety in industrial worksite or in general
workplaces, professional ethics, enforcing laws related to work safety hazardous factors in
workplace and work environment anticipation, protection plan, recognition, evaluation and
control the risk of injuries.
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040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน
ความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของ ตัวแปรสุ่มชนิดไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z, t, 2 และ F การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 และ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
Overview statistics; sample space and probability; random variables; probability
function of random variable; expectation and variance; some probability distribution of
discrete and continuous random variables; Z-distribution, t-distribution, 2 – distribution and Fdistribution; estimations and tests of hypothesis on mean; variance and proportion in case of
one population and two populations; one-way analysis of variance; simple linear correlation
and regression analyses.
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จาก
บทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing
at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users.
Learning vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and
general journals. Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive practice at SelfAccess Learning Center (SALC) and through e-Learning.
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080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จาก
บทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การ
ฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in order
to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and
grammatical structures through conversations, academic and general journals. Writing
complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC)
and through e-Learning to promote life-long learning.
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in
daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่ อการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเน้นการ
พูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared and
impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on speaking
and listening.
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080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชม
การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและ การนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing
and presenting projects.
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
การเรี ย นรู้ ก ระบวนการเทคนิ ค และภาษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การอุ ต สาหกรรม การใช้
ภาษาอังกฤษ เทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการ
พูดและการเขียน
Learning processes, techniques and language related to Industrial management;
technical English language of real-world Industrial management environments, practice of
both speaking and writing.
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้
เหตุผล
และการแก้ปญ
ั หา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ
ความชอบพอและ
ความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคูค่ รอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง โดย
อาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
Human interaction behavior, development of thinking, rationale and problem
solving ability, social motives and interpersonal relationship, attraction, liking and love,
friendship, mate selection, life and social problem management, self-control, and selfdevelopment through psychology for happy life.
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080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ
การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing knowledge,
understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
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080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การพัฒนา
ตนเอง การติดต่ อสื่ อสาร การทํ างานเป็ น ที ม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและการบริห ารความขัดแย้ง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding individual and others,
self - development, communication, teamwork, leadership, conflicts and conflict
management, society and culture, social etiquette, religious principles and application to
enhance human relations.
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิตและ
พัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู้ความสามารถของตนและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกคู่ครอง การบริหารชีวิต การทํางานที่มีความสุข และ
หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral development,
need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and self-esteem, creative
thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and Dharma principles for
development of life quality.

มคอ. 2
48
3.2 ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน* ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นายพรชัย จงจิตรไพศาล

2.

นายศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

3.

5.

นายนิติธร คงแก้ว
นายพันคํา ศรีอุทัย

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
University of Wollongong, Australia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2533
2530
2554
2537
2534
2560
2548
2545
2555
2551

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ(วิศวกรรมเครื่องกล)

2537
2530

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 50

-

6

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 50

-

6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 50

-

6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 51

-

9

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 52

-

3
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4.

นายสถาพร วังฉาย

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
ผลงาน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทางวิชาการ
ที่มีอยู่ ที่จะมีใน
(การค้นคว้า
แล้ว หลักสูตร
วิจัยหรือการแต่งตํารา)
ปรับปรุง

มคอ. 2
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่
1.

ชื่อ-นามสกุล

นายฉัตรชัย นิมมล
นายอนุชา หิรัญวัฒน์

3.

นายธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

4.

นายพชร จุ้ยพลอย

5.

นายอัศวิน ยอดรักษ์

สถาบัน/ประเทศ

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่าย
วัสดุ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2550
2541
2538
2538
2534
2550
2542
2557
2553
2549
2540

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่ ที่จะมีใน
แล้ว
หลักสูตร
ปรับปรุง

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 52

-

6

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 53

-

9

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 54

-

9

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 54

-

3

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 54

-

6

49

2.

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

ผลงาน
ทางวิชาการ
ตําแหน่ง
ปี พ.ศ.
(การค้นคว้า
ทางวิชาการ
วิจัยหรือการแต่งตํารา)

มคอ. 2

50

มคอ. 2

3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
3.3.1 นายพรชัย จงจิตรไพศาล
บทความวิชาการ
1 พรชั ย จงจิ ต รไพศาล. .”การพั ฒ นาตั ว ป้ อ นจ่ า ยวั ส ดุ แ บบสกรู ใ นระบบขนถ่ า ยวั ส ดุ ด้ ว ยลม”
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ;(97-103); ม.ค.-เม.ย.2556.
2 พรชัย จงจิตรไพศาล. ”การลดการแยกตัวของวัสดุ” วารสารเทคนิค. ปีที่ 31 ฉบับที่ 365 ;(7176); สิงหาคม.2557.
3.3.2 นายศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
อนุสิทธิบัตร
1 เครื่องทดสอบแรงต้านการบิดหมุนของลูกหมากปีกนกรถยนต์
3.3.3 นายสถาพร วังฉาย
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 S. Wangchai, D.B. Hastie and P.W. Wypych “The Simulation of Particle Flow
Mechanisms in Dustiness Testers” 11th International Congress on Bulk Materials Storage,
Handling and Transportation 2-4 July 2013 The University of Newcastle
2 P. W. Wypych, D. B. Hastie, S. Wangchai “Research and Application of New Dust
Control Technologies” International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA
2014 Prague 23-27 August 2014 Prague, Czech Republic
3 P.W. Wypych, D.B. Hastie, S. Wangchai and A.P. Grima “Dust control technologies
for bulk materials handling and processing” International Conference for Conveying and
Handling of Particulate Solids Tel-Aviv, Israel, May 2015
4 Wypych, P W, Hastie, D B, Wangchai, S and Grima, A P, 2015. “Research and
application of new dust control technologies for the iron ore industry”, in Proceedings Iron
Ore 2015, pp 529–536 (The Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne)
5 S. Wangchai, D.B. Hastie and P.W. Wypych “DEM-CFD Modelling of Particle Flow
Mechanisms in Dustiness Testers” 12th International Congress on Bulk Materials Storage,
Handling and Transportation 11-14 July 2016 Darwin, Northern Territory, Australia
6 S. Wangchai, D.B. Hastie and P.W. Wypych “Investigation and Modelling of Energy
Dissipation of Bulk Materials in Dustiness Testers using DEM” 7th Thai Society of Mechanical
Engineers International Conference on Mechanical Engineering 13-16 December 2016 Chiang
Mai, Thailand, Accepted
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บทความวิชาการระดับนานาชาติ
1 S. Wangchai, D.B. Hastie and P.W. Wypych “Particle Size Segregation of Bulk Material in
Dustiness Testers via DEM Simulation” http://dx.doi.org/10.1080/02726351.2016.1205688
3.3.4 นายนิตธิ ร คงแก้ว
ผลงานวิจัย
1 “BIO COAL: เครื่ อ งผลิ ต ชี ว มวลความร้ อ นสู ง ” Grantor: สํ า นั ก นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.),
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Oct 2014 – Apr 2015)
2 “โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโครงการสร้ า งไซโลระบบปิ ด ที่ อํ า เภอพระพุ ท ธบาท จั ง หวั ด
สระบุรี”Grantor: องค์การคลังสินค้า (อคส.), กระทรวงพาณิชย์ (Nov 2013 – Apr 2014)
3 “โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของไทย” Grantor: สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.), กระทรวงพลังงาน (Jan 2013 – May 2013)
4 “การศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในการดําเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้ าจากชี วมวลเพื่ อสร้างต้ นแบบโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์”Grantor: สถาบั นวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Nov 2012 – May 2013)
5 “โครงการศึกษาแนวทางการจัดทําค่ากิจกรรมการใช้พลังงาน (Activity Data) และค่าสัมประสิทธ์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานของประเทศไทย”Grantor: กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน (Aug 2011 – Aug 2012)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ธีรศักดิ์ ศรีมติ รรุ่งโรจน์, นิติธร คงแก้ว, พชร จุ้ยพลอย, พันคํา ศรีอุทยั , การออกแบบและพัฒนา
เครื่องต้นแบบรถดํานาบังคับวิทยุ. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16, วันที่ 17-2558 19, กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 Kongkaew, N., Srimitrungroj, T. and Kerdsuwan, S. (2016). The metal silo: An
effective grain storage technology for reducing post-harvest losses in paddy storage, In
“International Conference on Engineering Innovation 2016”, Bangkok, Thailand.
2 Kongkaew, N., Juyploy, P., Uengbowontrakoon, P., Sri-U-Thai, P. and Srimitrungroj,
T. (2016). CFD simulations of high-emissivity coatings on reactor tubes and furnace walls in
steam cracking furnace, In “The 2nd International Conference on Engineering Science and
Innovative Technology (ESIT 2016)”, Phuket, Thailand.
3 Kongkaew, N., Pruksakit, W. and Patumsawad, S. (2015). Thermogravimetric kinetic
analysis of the pyrolysis of rice straw, In “2015 Alternative Energy in Developing Countries
and Emerging Economies (AEDCEE 2015)”, Bangkok, Thailand.
4 Kongkaew, N., Pruksakit, W. and Patumsawad, S. (2014). The application of a
genetic algorithm to estimate kinetic parameters for biomass pyrolysis from
thermogravimetric analysis, In “5th International Conference on Sustainable Energy and
Environment (SEE2014): Science, Technology and Innovation for ASEAN Green Growth”,
Bangkok, Thailand.

52

มคอ. 2

บทความวิชาการระดับนานาชาติ
1 Theerasak Srimitrungroj, Pankam Sri-U-Thai, Pachara Juyploy, Nithitorn Kongkaew
(2014) Effects of the inlet section angle on the overall collection efficiency of a cyclone on
positive pneumatic conveyor for tapioca flour feeding system into silo. Wulfenia Journal. 21
(8). P. 145-150.
3.3.5 นายพันคํา ศรีอุทัย
บทความวิจัย
1 Theerasak Srimitrungroj, Pankam Sri-U-Thai, Pachara Juyploy and Nithitorn
Kongkaew, “Effects of the inlet section angle on the overall collection efficiency of a
cyclone on positive pneumatic conveyor for tapioca flour feeding system into silo”
WULFENIA JOURNAL KLAGENFURT,AUSTRIA. Vol. 21, No. 8 ; August, 2014.
ประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์, นิติธร คงแก้ว, พชร จุ้ยพลอย และ พันคํา ศรีอุทัย, “การออกแบบและ
พั ฒ นาเครื่อ งต้ น แบบรถดํ า นาบั งคั บ วิ ท ยุ ” The 16 th TSAE Nation Conference and the 8 th TSAE
International Conference, ประจําปี 2558
3.3.6 นายฉัตรชัย นิมมล
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
1 กิตติ สถาพรประสาธน์, ฉัตรชัย นิมมล, 2556, “อิทธิพลของการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบการอบแห้งด้วยเจตสเปาเต็ดเบดเป็นจังหวะ”, วารสารวิจัย มข. 18(2),
หน้า 862–879.
บทความวิจัย
1 กฤศ มณีวงศ์, ธีร์ธวัช สงค์ประหยัด, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรญ
ั วัฒน์, พิชัย สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริ
เวช, “ผลขององศาการเอียงไฮโดรไซโคลนที่มีตอ่ ประสิทธิภาพ ความดันลด และดัชนีความคม โดยใช้ไฮโดรไซโคลน
ขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี
2557 ครั้งที่ 24, 21-24 พฤษภาคม 2557, สงขลา ประเทศไทย
2 ธีร์ธวัช สงค์ประหยัด, กฤศ มณีวงศ์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์, พิชัย สร้อยสน, ประธาน
วงศ์ศริเวช, “ผลขององศาการเอียงไฮโดรไซโคลนทีม่ ีต่อขนาดตัด อัตราส่วนการไหล และประสิทธิภาพ โดยใช้
ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับ การแยกซิลกิ าขนาดเล็ก”, การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2557, สงขลา ประเทศไทย
3 อมร จันทร์, ชาญณรงค์ แซ่เล้า, ทองสราวุธ เนื่องจํานงค์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์,
พิชัย สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริเวช, “ผลของอัตราส่วนการไหลที่มีตอ่ ประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม
และอัตราส่วนความเข้มข้นโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 20 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, งาน
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 28 มีนาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
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4 สราวุธ เนื่องจํานงค์, ชาญณรงค์ แซ่เล้า, อมร จันทร์ทอง, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์,
พิชัย สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริเวช, “ผลของอัตราการไหลเข้าที่มีตอ่ ประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม
และอัตราส่วนความเข้มข้นโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, งาน
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่
มหาวิทยาลัยโลก", 24-25 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
5 ชาญณรงค์ แซ่เล้า, อมร จันทร์ทอง, สราวุธ เนื่องจํานงค์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรญ
ั วัฒน์, พิชัย
สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริเวช, “ผลของอัตราส่วนการไหลที่มตี ่อประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม และอัตราส่วน
ความเข้มข้นโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, งานประชุมวิชาการนานาชาติ
2557 มหาวิทยาลัยรังสิต , 3 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
6 ภูสทิ ธิ์ พลสิมมา, พลรัชต์ บุญมี, วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง, อัศวิน ยอดรักษ์, อนุชา หิรัญวัฒน์, ฉัตรชัย
นิมมล, 2555, “การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน”, การประชุมทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 14–16 พฤษภาคม 2555, ชลบุรี ประเทศไทย
3.3.7 นายอนุชา หิรัญวัฒน์
บทความวิจัย
1 กฤศ มณีวงศ์, ธีร์ธวัช สงค์ประหยัด, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์, พิชัย สร้อยสน, ประธาน
วงศ์ศริเวช, “ผลขององศาการเอียงไฮโดรไซโคลนทีม่ ีต่อประสิทธิภาพ ความดันลด และดัชนีความคม โดยใช้
ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลกิ าขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 24, 21-24 พฤษภาคม 2557, สงขลา ประเทศไทย
2 ธีร์ธวัช สงค์ประหยัด, กฤศ มณีวงศ์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์, พิชัย สร้อยสน, ประธาน
วงศ์ศริเวช, “ผลขององศาการเอียงไฮโดรไซโคลนทีม่ ีต่อขนาดตัด อัตราส่วนการไหล และประสิทธิภาพ โดยใช้
ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับ การแยกซิลกิ าขนาดเล็ก”, การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2557, สงขลา ประเทศไทย
3 อมร จันทร์, ชาญณรงค์ แซ่เล้า, ทองสราวุธ เนื่องจํานงค์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์, พิชัย
สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริเวช, “ผลของอัตราส่วนการไหลที่มีต่อประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม และ
อัตราส่วนความเข้มข้นโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 20 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, งานประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 28 มีนาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
4 สราวุธ เนื่องจํานงค์, ชาญณรงค์ แซ่เล้า, อมร จันทร์ทอง, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์,
พิชัย สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริเวช, “ผลของอัตราการไหลเข้าที่มีตอ่ ประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม
และอัตราส่วนความเข้มข้นโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, งาน
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่
มหาวิทยาลัยโลก", 24-25 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
5 ชาญณรงค์ แซ่เล้า, อมร จันทร์ทอง, สราวุธ เนื่องจํานงค์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์,
พิชัย สร้อยสน, ประธาน วงศ์ศริเวช, “ผลของอัตราส่วนการไหลที่มีตอ่ ประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม
และอัตราส่วนความเข้มข้นโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สําหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก”, งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต , 3 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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3.3.8 นายธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุง่ โรจน์
บทความวิจัย
1 Theerasak Srimitrungroj, Pankam Sri-U-Thai, Pachara Juyploy and Nithitorn
Kongkaew, “Effects of the inlet section angle on the overall collection efficiency of a
cyclone on positive pneumatic conveyor for tapioca flour feeding system into silo”
WULFENIA JOURNAL KLAGENFURT,AUSTRIA. Vol. 21, No. 8 ; August, 2014.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์, นิติธร คงแก้ว, พชร จุ้ยพลอย และ พันคํา ศรีอุทัย, “การออกแบบและ
พั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบรถดํ า นาบั งคั บ วิ ท ยุ ” The 16 th TSAE Nation Conference and the 8 th TSAE
International Conference, ประจําปี 2558
3.3.9 อาจารย์พชร จุ้ยพลอย
บทความวิจัย
1 Theerasak Srimitrungroj, Pankam Sri-U-Thai, Pachara Juyploy and Nithitorn
Kongkaew, “Effects of the inlet section angle on the overall collection efficiency of a
cyclone on positive pneumatic conveyor for tapioca flour feeding system into silo”
WULFENIA JOURNAL KLAGENFURT,AUSTRIA. Vol. 21, No. 8 ; August, 2014.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์, นิติธร คงแก้ว, พชร จุ้ยพลอย และ พันคํา ศรีอุทัย, “การออกแบบและ
พั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบรถดํ า นาบั งคั บ วิ ท ยุ ” The 16 th TSAE Nation Conference and the 8 th TSAE
International Conference, ประจําปี 2558
3.3.10 นายอัศวิน ยอดรักษ์
อนุสิทธิบัตร
1 อัศวิน ยอดรักษ์. (2557). เครื่องอบแห้งวัสดุแบบสกรูแนวตั้งสําหรับวัสดุทางการเกษตร เลขที่
8944, กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2 อัศวิน ยอดรักษ์. (2558). เครื่องสกรูผสมแบบถังทรงกรวยสําหรับวัสดุมวลเมล็ดทางการเกษตร
เลขที่ 10586, กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี วามรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้
สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาที่
ให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกงาน ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ
มากยิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนมากับงานจริง
2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางระบบขนถ่ายวัสดุได้อย่างเหมาะสม
3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ให้สรุปเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยพอสังเขป
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การนําเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้องมา
ออกแบบหรือสร้างระบบขนถ่ายวัสดุได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปใช้ในการทําโครงงานทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
2) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากการทําโครงงานจริง
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ เตรียมการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ไว้ในโรงประลองของภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
และโลจิสติกส์ รวมถึงการติดต่อหน่วยงานภาคเอกชนที่ยินดีให้นักศึกษาเข้าไปทําโครงงานหรือสนับสนุนการทํา
โครงงานของนักศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ภาควิชาฯ จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาโครงงาน โดยจัดให้นักศึกษานําเสนอ
หัวข้อโครงงาน สอบความก้าวหน้า และรายงานสรุปผลการทําโครงงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานด้วย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในองค์กรธุรกิจในบางรายวิชา
1) กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มในการ
ด้านภาวะผู้นํา และ
ทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ความรับผิดชอบ
ผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
ตลอดจนมีวินัยใน
2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่ มอบหมายให้นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่
ตนเอง
ประธานสโมสรนักศึกษาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นํา
3) มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การเข้าเรียน
อย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
ทักษะด้าน IT
รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนกําหนดให้ใช้ Power Point เพื่อเพิ่ม
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสืบค้นผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต
ทักษะการเรียนรู้ด้วย
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึด
ตนเอง
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตสูง
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
5) มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คณะกําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและ การ
ร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
2) มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางด้านวิศวกรรม
ขนถ่ายวัสดุ เพื่อนํ าไปประยุกต์ ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญ หา นอกจากนี้ยังสามารถนํ าศาสตร์ด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับการขนถ่ายวัสดุได้
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนําหลักการที่เรียนไปประยุกต์สถานการณ์จริงได้
ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและจะตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงการปริญญานิพนธ์ที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญ หาด้ านวิ ศ วกรรมได้ อ ย่ างมี ร ะบบ รวมถึ งการใช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจาก
ปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จําลอง
3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิ บั ติ ข องนั กศึ ก ษา เช่น ประเมิ น จากการนํ าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษา ต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ งาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทํางานเป็นกลุ่มตลอด จนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้า
ไปในรายวิชาต่างๆ
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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
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทั น สมั ยได้ อย่ างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5) สามารถใช้ เครื่ อ งมื อ การคํ า นวณและเครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและชื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะและทํางานรวมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
2) มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมขน
ถ่ายวัสดุ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตร์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์กับการขนถ่ายวัสดุได้
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนําหลักการที่เรียนไปประยุกต์สถานการณ์จริงได้
ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและจะตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย
ทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพั ฒ นา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
z ความรับผิดชอบหลัก
{ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาภาษา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่ออการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
3(3-0-6)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
010813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
08030601
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสารและการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
z ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม
1
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ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวัน
(Computer in Everyday Life)
ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
(Human Body and Health)
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
บาสเกตบอล
(Basketball)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
แบดมินตัน
(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)

2

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

มคอ. 2
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและชื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะและทํางานรวมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์พื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
2) มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมขน
ถ่ายวัสดุ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตร์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์กับการขนถ่ายวัสดุได้
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนําหลักการที่เรียนไปประยุกต์สถานการณ์จริงได้
ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและจะตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย
ทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่ นในการปรับใช้ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพั ฒ นา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้
มาตรฐานการเรียนรู้ (Expected Learning Outcome)
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ตสาขาวิชาวิศ วกรรมขนถ่ายวั ส ดุ จะได้ รับ การเตรีย มความพร้อมและความคาดหวั งให้ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถ ดังนี้
1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี รวมถึงกายภาพของวัสดุต่าง
ๆ) กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะทางด้านขนถ่ายวัสดุ รวมถึงการประยุกต์เพื่อร่วมแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเฉพาะทางด้านขนถ่ายวัสดุในการคํานวณออกแบบอุปกรณ์
ขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
3 สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง
อย่ า งสม่ํ า เสมอ มี ทั ก ษะการสื่ อ สาร การนํ า เสนอ มี ภ าวะความเป็ น ผู้ นํ า และมี ทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
4 สามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ บนบรรทัดฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
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ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (ELO)
มาตรฐานผลการเรียนรู้

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

ELO6

9
9
9
9
9
66

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและชื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะและทํางานรวมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และ เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิศ วกรรมขนถ่ ายวัส ดุ เพื่ อนําไปประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนและแก้ปั ญ หา นอกจากนี้ ยัง
สามารถนําศาสตร์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับการขนถ่ายวัสดุได้
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ที่ เหมาะสม รวมถึ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ELO1

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (ELO) (ต่อ)
ELO1

ELO2

9

9
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ELO5

ELO6

9
9
9

9

9

9

9
9
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
(5) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนําหลักการที่เรียนไปประยุกต์
สถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและจะตระหนักใน
สิ่งแวดล้อมด้วย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ งสร้างสรรค์ ทั้ งส่ วนตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

9
9
9
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
รายวิชา

1

ความรู้
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathermatics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathermatics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathermatics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
040503011 สถิติสาํ หรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineering and Scientists)

คุณธรรมจริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม
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2
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3 4 5

9
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9 9
9
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9

9

9

9

9 9 9 9 9 9 9

9

9 9

9 9
9
9

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

2

9

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1

9

3(3-0-6)

1(1-0-2)

5

9
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3(3-0-6)
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3 4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

9

9 9

9

9
9

9 9

9
9

70

9

9
9

9

9
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- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
(Basic Electrical Engineering)
010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพืน้ ฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
010213410 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
010523101 วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
(Introduction to Engineering)
01052102 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
010523103 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
010523104 กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solid)

2

ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม
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2. กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
010523205 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
010523206 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
010523207 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
010523210 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
010523211 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
010523212 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Design)
010523214 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
010523215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
(ComputerAided Mechanical Engineering Design)

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม
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- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
010523301 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-1-6)
(Materials Handling System)
010523302 การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Analysis of Materials Handling System)
010523303 กลศาสตร์วัสดุเม็ด
3(3-0-6)
(Mechanics of Granular Materials)
010523306 ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลม
3(3-1-6)
(Pneumatic Conveying System)
010523311 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project I)
010523312 โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project II)
010523313 ระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
3(3-0-6)
(Dust Disposal and Exhaust System)
010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering I)
010523315 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering I )
010523316 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
3(3-0-6)
(Storage and Flow of Bulk Solids I )
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
รายวิชา
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- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
010523401 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Measurements and Instrumentation)
010523404 การลําเลียงวัสดุปริมาณมวลด้วยของเหลว
3(3-0-6)
(Hydraulic Transport of Bulk Solids)
010523406 การออกแบบสกรูลําเลียง
3(3-0-6)
(Screw Conveyor Design)
010523407 การออกแบบสายพานลําเลียง
3(3-0-6)
(Belt Conveyor Design)
010523408 การออกแบบโซ่ลาํ เลียง
3(3-0-6)
(Chain Conveyor Design)
010523410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Computer-aided Design)
3(3-0-6)
010523420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Special Topics in Materials
Handling Engineering I)
3(3-0-6)
010523421 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
(Special Topics in Materials
Handling Engineering II)
010523423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)

ELO
2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1
010523424 การควบคุมการส่งกําลังด้วยของไหล
(Fluid Power Control)
010523425 การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 2
(Storage and Flow of Bulk Solids II )
010523426 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง
(Power Plant Engineering)
- กลุ่มวิชาฝึกงาน
010523501 ฝึกงาน
(Training)

ELO
2 3 4

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาและมีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษา ดังนี้
1) สาขาวิชาฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาจากคณาจารย์ภายใน
และภายนอกสาขาวิชาฯ ว่ามีระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการเรียนรู้หรือไม่
2) การประเมิน ผลของแต่ล ะรายวิชาจะต้องผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการที่ แต่งตั้งจาก
สาขาวิชาฯ
3) การประเมินผลการฝึกงานจะถูกประเมินโดยสถานประกอบการจากรายงานการฝึกงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1. ภาวะการได้งานทําของบัณ ฑิต ประเมินจากบัณ ฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เป็นต้น
2.2.3. การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5. การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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2.2.6. ข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7. ผลงานของนั ก ศึ ก ษาที่ วัด เป็ น รูป ธรรมได้ อาทิ (1) จํ านวนสิ่ งประดิ ษ ฐ์ที่ พั ฒ นาเองและ
วางขาย (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เทศอาจารย์ ใหม่ ให้ รู้จัก ภาควิชา คณะ มหาวิท ยาลั ย และเข้าใจวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําต่างๆ
แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของภาควิชา และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ภาควิชาต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มีการให้ข้อมูลแก่อาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการ
อบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดจะต้องมีทักษะในการพัฒนาสื่อการ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ และในการวั ด ประเมิ น ผลในแต่ ล ะรายวิ ช าก็ จ ะต้ อ งใช้ ห ลั ก การ
ประเมินผลการเรียน การสอนตามมาตรฐานที่ทางคณะฯ ได้กําหนดเอาไว้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น
2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาชีพกําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
1.2 คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาโทหรือ เที ย บเท่ า หรือ ดํ ารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 2 คน
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
1.4 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
2.1 ให้มีการสํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตและ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
2.3 ให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง
3.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทย์คณิต
3.1.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาประเภทเครื่องกล ได้แก่ ช่างกล
โรงงาน ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาผ่านทางการสอบแข่งขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน และ
การคัดเลือกผ่านระบบโควต้า
3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้
3.3.1 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชา
ต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
3.3.2 ควรมีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
3.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 อาจารย์ ป ระจํ าต้ องมี คุ ณ วุ ฒิ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐาน-หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ
- มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างน้อย 4 ปี
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี น โยบายในการเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก (ทั้ งในและต่ างประเทศ) มาร่วมสอนใน
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณ ฑิ ต มาประกอบการปรับปรุง
พัฒนาเนื้อหาที่ทําการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต
5.2 การเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิดส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา
5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
CUPT QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
5.3.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
5.3.5 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
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3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 จัดเตรียมพื้นที่สําหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้หรือค้นคว้านอกเวลาเรียน
6.2 จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงงานย่อยในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นํา
ความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและใช้งานจริง
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
- การระบุตัวบ่งชี้ควรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นหรือ
กรณีที่สาขาวิชานั้นยังไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ที่ สกอ. กําหนดไว้ 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1–5 บังคับทุกปี) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก
- สกอ. ให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3-7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละสถาบันได้ และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด
ที่ 1-6 ของแต่ละหลั กสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบั ณ ฑิ ต ทั้งนี้ ต้องได้รับ การอนุมัติ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหาก
หลักสูตรใดมีความประสงค์จะกําหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได้
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตราฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวม (ตัวบ่งชี้)

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3

3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
-

3 3 3 3

3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
-

-

-

-

-

-

9

10 10 11 12

3 3
-

3
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ ซึ่ งอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนั กศึกษาการอภิปรายโต้ ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็จะสามารถประเมินในเบื้องต้น
ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ที่ได้สอนไปหรือไม่ ถ้าหากพบว่ามีปัญหาก็จะนําข้อมูลมาปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการสอนให้เหมาะสม
สําหรับการสอนครั้งต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
จัดให้นักศึกษาทําการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการสอนกลยุทธ์
การสอนและการใช้สื่อการสอน ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงาน ซึ่งผู้ช่วยหัวหน้า
สาขาวิชาฝ่ ายกิ จการนั กศึก ษา หรือผู้ที่ถูก มอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบสามารถประเมินด้วยการสอบถามจาก
นักศึกษาเป็นรายบุคคล นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา สําหรับศิษย์เก่าจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าในโอกาสที่เหมาะสม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงราย วิชานั้น
ๆ ได้ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถทําได้ตลอดเวลาเมื่อพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

84

ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร

มคอ. 2

Program of Study for Materials Handling Engineering (149 credits )
SEMESTER 1
040203111

3(3-0-6)

Engineering
Math I

040313005

040313006

Grade

Grade

Grade

1(1-0-2)

Social Sci. &
Human Elect.

Grade

19 (16-6-35)

040503011
Grade

Grade

Grade

Grade

3(3-0-6)

Gen. Edu.
Elect Course

Grade

Grade

Grade

3(3-0-6)
Grade

Grade

Grade

Grade

Grade

3(3-0-6)

MHE. Elective
Course

xxxxxxxxx
Grade

Grade

08xxxxxxx
Grade

xxxxxxxxx

010523315

010523215

Grade

3(3-0-6)

Language
Elect Course

xxxxxxxxx

Grade

Grade

3(3-0-6)

Free Elective
Course

Grade

3(3-0-6)

CAD Mech.
Eng.

Grade

Grade

Grade

3(3-0-6)

MHE.
Elect Course

0801030xx

Grade

3(3-0-6)

Dust Disposal
& Exhaust Sys
010523xxx

Grade

3(3-0-6)

Mat. Handling
Eng. II

Grade

Grade

2(0-4-2)

MHE.
Project II

010523313

3(3-0-6)

Free Elective
Course

Grade

Grade

3(3-0-6)

Social Sci. &
Human Elect.

SEMESTER 9
010523312

3(3-0-6)

Language
Elect Course

3(3-0-6)

Mat. Handling
Eng. I

Grade

2(0-4-2)

MHE.
Project I

0801030xx

3(3-1-6)

Pneumatic
Convey Sys.

010523314

Grade

SEMESTER 8
010523311

0(0-240-0)

Industrial
Training

3(3-0-6)

Storage & Flow
of Bulk Solids I
010523306

010523501

3(3-0-6)

Automatic
Control

010523316

3(3-0-6)

Mechanics of
Granular Mat.

010523xxx

3(3-0-6)

Sci. & Math.
Elect Course

Grade

SEMESTER 7

1(0-3-1)

Mechanical
Eng. Lab. II

010523214

3(3-0-6)

Analysis of
MH. System

010523303

Grade

3(3-0-6)

Air
Conditioning

010523211

3(3-0-6)

Machine
Design

010523302

Grade

3(3-0-6)

Mechanical
Vibration

010523213

3(3-1-6)

Mechanics of
Machinery

01xxxxxxx

Grade

010523207

1(0-3-1)

Mechanical
Eng. Lab. I

010523212

3(3-0-6)

Materials
Handling Sys.
010523205

3(3-0-6)

Stat for Eng. &
Scientists
xxxxxxxxx

Grade

Manufacturing
Processes
010523301

010523210
Grade

3(3-0-6)

Heat Transfer

SEMESTER 6

Grade

3(3-0-6)

Gen. Edu.
Elect Course

Grade

1(0-2-1)

Physical Edu.
Elective

010013017

Grade

Grade

3(3-0-6)

Engineering
Materials

Grade

3(3-0-6)

Mechanic of
Solids

010213410

010523206

1(0-3-1)

Basic
Electrical Lab.
010523104

3(3-0-6)

Engineering
Dynamics

010213525

3(3-0-6)

English II
0803035xx

Grade

010113852
Grade

3(3-0-6)

Basic
Electrical Eng.

SEMESTER 5
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Grade

010523201

1(0-3-1)

Chemistry
Lab. for Eng.

080103002

Grade

Grade

3(3-0-6)

Fluid
Mechanics

SEMESTER 4
010113851

3(3-0-6)

Thermo
dynamics

010523102

3(3-0-6)

Chemistry for
Engineers

040113002

Grade

3(3-0-6)

Engineering
Math III

010523103

3(3-0-6)

Engineering
Statics

040113001

3(3-0-6)

Sci. & Math.
Elect. Course

01xxxxxxx

Grade

3(2-2-5)

Engineering
Drawing

04xxxxxxx

010813109

3(3-0-6)

English I
010013016

Grade

Grade

1(0-2-1)

Physics
Laboratory II

SEMESTER 3
040203211

3(3-0-6)

Physics II
040313008

1(0-2-1)

Physical Edu.
Elective

080103001

Grade

3(3-0-6)

Engineering
Math II

040313007

1(1-0-2)

Introduction to
Engineering
0803035xx

Grade

1(0-2-1)

Physics
Laboratory I

010523101

040203112

3(3-0-6)

Physics I

SEMESTER 2

Grade

3(2-2-5)

Computer
Programming

Grade

21 (17-9-38)

21 (21-0-42)

19 (18-4-37)

19 (18-3-37)

19 (18-4-37)

0 (0-240-0)

17 (15-4-32)

14 (12-4-26)

มคอ. 2
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ภาคผนวกที่ 2
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร

มคอ. 2

87

มคอ. 2

โครงสร้างรหัสวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ใช้ตัวเลข 9 หลัก
หลักที่ 1 หลักที่ 2
0
1
คณะ

หลักที่ 3 หลักที่ 4 หลักที่ 5 หลักที่ 6 หลักที่ 7 หลักที่ 8 หลักที่ 9
0
5
2
3
×
×
×
ภาควิชา
สาขาวิชา ระดับ หมวดวิชา
ลําดับวิชา
การศึกษา
ปริญญาตรี
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ภาคผนวกที่ 3
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

มคอ. 2

89

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2555

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มคอ. 2

90

มคอ. 2

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
.
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เปิดสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โดยเปลี่ย นแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไปและหมวดวิชาเฉพาะให้ มีค วามเหมาะสมทั น สมั ยเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของสภาวิศวกร
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจาก 148 หน่วยกิต เป็น 149 หน่วยกิต
5.2 เปลี่ยนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เดิม 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
ใหม่ 080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เดิม 040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
ใหม่ 010123801 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer In Everyday Life)
เดิม 050213201 บทบาทของผู้บริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Consumers Roles in Product Development)
ใหม่ 040313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
5.3 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิต เพิ่ม-ลดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม
เดิม 010403001 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
ใหม่ 010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
เดิม 010403002 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
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ใหม่ 010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
เดิม 010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
ใหม่ 010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
เดิม 010403004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
ใหม่ 010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เพิ่ม 010523101 วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
(Introduction to Engineering)
เพิ่ม 010523102 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
เพิ่ม 010523103 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
เพิ่ม 010523104 กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solid)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลด 010523202 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
ลด 010523203 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
ลด 010523204 กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solid)
ลด 010523208 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง
(Power Plant Engineering)
ลด 010523209 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
(Internal Combustion Engines)
เพิ่ม 010523212 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
เพิ่ม 010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
(Machine Design )
ใหม่ 010523214 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control )
ใหม่ 010523215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)

มคอ. 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ลด 010523304 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
ลด 010523305 การเก็บและจ่ายวัสดุปริมาณมวล
(Storage and Flow of Bulk Solids)
ลด 010523307 การออกแบบเครื่องจักรกล
(Machine Design)
ลด 010523308 การออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 1
(Materials Handling Equipment Design I)
ลด 010523309 การควบคุมการส่งกําลังด้วยของไหล
(Fluid Power Control)
ลด 010523310 การออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 2
(Materials Handling Equipment Design II)
ใหม่ 010523313 ระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
(Dust Disposal and Exhaust System)
ใหม่ 010523314 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Materials Handling Engineering I)
ใหม่ 010523315 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
(Materials Handling Engineering II)
ใหม่ 010523316 การเก็บและจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
(Storage and Flow of Bulk Solids I )
- วิชาฝึกงาน
ใหม่ 010523501 ฝึกงาน
(Training)

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
240 ชั่วโมง
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มคอ. 2

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โครงสร้ า งเดิ ม และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์กระทรวงฯ
(โครงสร้างเดิม)
(โครงสร้างใหม่)
(หน่วยกิต)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
30
30
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12
12
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4
4
และมุนษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
6
6
และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
2
จ. กลุ่มวิชาเลือกหมวด
6
6
ศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72
112
113
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
6
6
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120
148
149

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
7.1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
148
30
24
4
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
2
6
112
24
19
69
29
34
6

หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
หน่วยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ
หน่วยกิต
1. วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต
2. วิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
3. วิชาเลือกเฉพาะสาขา
- วิชาฝึกงาน
หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

149
30
24
12
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
2
6
113
53
24
29
60
26
28
6
240
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั่วโมง
หน่วยกิต

มคอ. 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมุนษยศาสตร์
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมุนษยศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา

7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103016
080103017
080103018
080103020
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
010813901 จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)

3(3-0-6) 080303601
010813901
1(1-0-2)

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือก
080xxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
080xxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)

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

มคอ. 2

รหัสวิชา
010123801
040313018
080303501
080303502
080303503
080303504

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer In Everyday Life)
ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
050213201 บทบาทของผู้บริโภคในงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Consumers’ Role in Product Development)
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)

2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
xxxxxxxxx

หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6(x-x-x) 040313019
(General Education Elective Course)
080303103
080303602

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Hygiene)
จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)

มคอ. 2

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
040113001
040113002
040203111
040203112

040313005
040313006
040313007
040313008
04503011

รหัสวิชา
040113001
040113002
040203111
040203112
040203211
040313005
040313006
040313007
040313008
04503011

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
010113851
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
010113852
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
010213410
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
010013016
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
010213525
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
010813109
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
010013017
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
เพิ่ม
010523101
วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
010523102
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
010523103
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
010523104
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid)
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
010113851
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
010113852
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
010213410
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
010403001
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
010403002
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
010403003
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
010403004
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)

มคอ. 2

2. กลุ่มวิชาชีพ
รหัสวิชา
010523201
010523202
010523203
010523204
010523205

010523207
010523208
010523209
010523210

รหัสวิชา
010523201

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้

010523205
010523206
010523207

กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
ลดรายวิชานี้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid)
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory I)

3(3-0-6)

ลดรายวิชานี้
010523210

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Laboratory I)

1(0-3-1)

มคอ. 2

รหัสวิชา
010523211

010523302
010523303
010523304
010523305
010523306
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มคอ. 2

หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1) 010523211
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
เพิ่ม
010523212
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration )
010523213
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Design )
010523214
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
010523215
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6) 010523301
ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-1-6)
(Materials Handling System)
(Materials Handling System)
การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6) 010523302
การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Analysis of Materials Handling System)
(Analysis of Materials Handling System)
กลศาสตร์วัสดุเม็ด
3(3-0-6) 010523303
กลศาสตร์วัสดุเม็ด
3(3-0-6)
(Mechanics of Granular Materials)
(Mechanics of Granular Materials)
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
ลดรายวิชานี้
(Mechanical Vibrations )
การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล
3(3-0-6)
ลดรายวิชานี้
(Storage and Flow of Bulk Solids)
ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลม
3(3-0-6) 010523306
ระบบการลําเลียงวัสดุด้วยลม
3(3-1-6)
(Pneumatic Conveying System)
(Pneumatic Conveying System)

รหัสวิชา
010523307
010523308
010523309
010523310
010523311
010523312
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ต่อ)
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ต่อ)
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
ลดรายวิชานี้
(Machine Design)
การออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6)
ลดรายวิชานี้
(Materials Handling Equipment Design I)
การควบคุมการส่งกําลังด้วยของไหล
3(3-1-6)
ลดรายวิชานี้
(Fluid Power Control)
การออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
ลดรายวิชานี้
(Materials Handling Equipment Desig II)
โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
2(0-4-2) 010523311
โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project I)
(Materials Handling Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
2(0-4-2) 010523312
โครงงานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
2(0-4-2)
(Materials Handling Engineering Project II)
(Materials Handling Engineering Project II)
เพิ่ม
010523313
ระบบกําจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
3(3-0-6)
(Dust Disposal and Exhaust System)
010523314
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering I)
010523315
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering II)
010523316
การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 1
3(3-0-6)
(Storage and Flow of Bulk Solids I)

มคอ. 2

หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุตามรายชื่อวิชาต่อไปนี้
นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุตามรายชื่อวิชาต่อไปนี้
จํานวน 6 หน่วยกิต
จํานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

010523401
010523402
010523403
010523404

010523406
010523407
010523408
010523409
010523410

3(3-0-6) 010523401
3(3-0-6)

การวัดและเครื่องมือวัด
(Measurements and Instrumentation)
ลดรายวิชานี้

3(3-0-6)

ลดรายวิชานี้

3(3-0-6) 010523404

การลําเลียงวัสดุปริมาณมวลด้วยของเหลว (Hydraulic
Transport of Bulk Solids)
ลดรายวิชานี้

3(3-0-6)

การออกแบบสกรูลําเลียง
(Screw Conveyor Design)
การออกแบบสายพานลําเลียง
(Belt Conveyor Design)
การออกแบบโซ่ลําเลียง
(Chain Conveyor Design)
ลดรายวิชานี้

3(3-0-6)

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer-aided Design)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6) 010523406
3(3-0-6) 010523407
3(3-0-6) 010523408
3(3-0-6)
3(3-0-6) 010523410

3(3-0-6)
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010523405

การวัดและเครื่องมือวัด
(Measurements and Instrumentation)
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
(Fundamental of Logistics Management)
การออกแบบและจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Design and Management)
การลําเลียงวัสดุปริมาณมวลด้วยของเหลว
(Hydraulic Transport of Bulk Solids)
ระบบอัตโนมัติ
(Automation Systems)
การออกแบบสกรูลําเลียง
(Screw Conveyor Design)
การออกแบบสายพานลําเลียง
(Belt Conveyor Design)
การออกแบบโซ่ลําเลียง
(Chain Conveyor Design)
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
(Packaging Technology)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer-aided Design)

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

มคอ. 2

รหัสวิชา
010523411
010523412
010523413
010523414
010523415

010523417
010523418
010523419
010523420
010523421

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
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010523416

หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Numerical Methods for Engineers)
การควบคุมเชิงตัวเลขและระบบอัตโนมัติ
(3-0-6)
(Numerical Control and Automation System)
หุ่นยนต์กับระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Robot in Materials Handling System)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Ventilation System)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Mechanical & Materials Engineering Lab.)
สัมมนาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering Seminar)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
3(3-0-6) 010523420
(Special Topics in Materials Handling Engineering I)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
3(3-0-6) 010523421
(Special Topics in Materials Handling Engineering II)

ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
ลดรายวิชานี้
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 1
(Special Topics in Materials Handling Engineering I)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2
(Special Topics in Materials Handling Engineering II)

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

มคอ. 2

หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (ต่อ)

รหัสวิชา
010523422

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (ต่อ)

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 3
3(3-0-6)
(Special Topics in Materials Handling Engineering III)

ลดรายวิชานี้
010523423
010523424
010523425
010523426
010523501

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
240 ชั่วโมง
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-

เพิ่ม
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
(Internal Combustion Engines)
การควบคุมการส่งกําลังด้วยของไหล
(Fluid Power Control)
การเก็บและการจ่ายวัสดุปริมาณมวล 2
(Storage and Flow of Bulk Solids II)
วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง
(Power Plant Engineering)
กลุ่มวิชาฝึกงาน
ฝึกงาน
(Training)

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

มคอ. 2
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ภาคผนวกที่ 4
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวกที่ 5
ผลสํารวจความคิดเห็นผูใ้ ช้บัณฑิต

108

1 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
รวมถึงกายภาพของวัสดุ
ต่าง ๆ) กับการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมเฉพาะ
ทางด้านขนถ่ายวัสดุ
รวมถึงการประยุกต์เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมอื่น ๆที่
สัมพันธ์กัน
2 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิศวกรรม
เฉพาะทางด้านขนถ่าย
วัสดุในการคํานวณ
ออกแบบอุปกรณ์ขนถ่า
วัสดุ
3 สามารถทํางานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
ความสามารถใน
การศึกษาด้วยตนเอง
อย่างสม่ําเสมอมีทักษะ
การสื่อสาร การนําเสนอ
มีภาวะความเป็นผู้นํา
และมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
ในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
4 สามารถใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ บน
บรรทัดฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกร

จํานวณคน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เห็นด้วย

ผู้ใช้บัณฑิต(11)
1
8
2

2
1
8

MHE
ศิษย์เก่า (1)
1

ศิษย์ปัจจุบัน(4)
1
3

ผู้ปกครอง(7)
5
1
1

1
3

4
3

1
3

5
2

1
3

6
1

1

1
10
1

2
8
1

1
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ภาคผนวกที่ 6
ประสบการณ์ด้านการปฏิบตั ิงานกับสถานประกอบการ

110
1. รศ. พรชัย จงจิตรไพศาล
1) เป็นที่ปรึกษา บ.ธวัช เทคโนโลยี จํากัด ทางด้านการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
2) เป็นที่ปรึกษา บ.ฟิลเทค จํากัด ทางด้านการออกแบบระบบกําจัดฝุ่นในโรงงาน
3) เป้นวิทยากรอบรมวิศวกรให้กับ บ.ระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุงจํากัดซึ่งเป้นบริษัททีท่ ํางานด้าน
วิศวกรรมให้กบั เครือ SCG Chemical โดยอบรมความรู้ด้านระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม
2. รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
1) เป็นที่ปรึกษา บ.เอส. บี ซีร่า จํากัด ทางด้านพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์
2) เป็นที่ปรึกษา บ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) ทางด้านพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

111

ภาคผนวกที่ 7
องค์ความรู้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

112
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื้อหาความรู้
1

2

องค์ความรู้
3 4 5 6

7

8

(1) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
010013016

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
010523201 พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
9
(Engineering Dynamics)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
9
(Engineering Materials)
010213410 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
010523104 กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
9
(Mechanics of Solid)
010523213 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
9
(Machine Design)
010523205 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
9
(Mechanics of Machinery)
010523215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
9
(Computer Aided Mechanical Engineering
Design)
(2) กลุ่มความรู้ด้านอุณหภูมิและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics)
01052102 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
9
(Fluid Mechanics)
010523103 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
010523206 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
9
(Heat Transfer)
010523207 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamics Systems and Control)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
9
(Computer Programming)
010523212 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
9
(Mechanical Vibration)
010523214 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
9
(Automatic Control)

9

9
9 9
9 9
9 9 9 9
9 9
9
9 9
9
9 9

9
9
9
9 9 9 9

9
9

9
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ภาคผนวกที่ 8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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