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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Industrial Technology Program in Power Technology
(Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
: อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Power Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Power Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
85 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตร มีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้น กาลัง (ต่อเนื่อง) ฉบับปี
พ.ศ.2555
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรและนักเทคโนโลยีด้านเครื่องต้นกาลัง
8.2 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
8.4 พนักงานในส่วนรัฐวิสาหกิจและรัฐบาล
8.5 นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
8.6 วิศวกรฝ่ายขาย
8.7 ผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายเนรมิตร กระแสร์ลม
นายณัฎฐพัชร์ ศิริภัทรปิยปาน

3

นายเสนีย์ พันโยธา

4

นายวริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ปี พ.ศ.
2553
2546
2545
2529
2538
2527
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2542
2557
2549
2546
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
5 ว่าที่ร้อยตรีปรีดี แสงวิรุณ
อาจารย์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
อส.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
อุตสาหกรรม)
6 ว่าที่ร้อยตรีชัยยศ ดารงกิจโกศล
อาจารย์
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M.Sc. (Automotive Engineering)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเหตุ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ 1 เป็นประธานหลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ 4-6 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม
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สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.(เครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตาแหน่ง
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ตามแนวนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมที่
กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพาภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอดีตภาคอุตสาหกรรมมีการ
เจริญเติบโตสูงในหลายกลุ่มทางด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม แต่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบ ทุนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ ส่งผลให้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมและรวมถึง การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่มีต้นทุนการ
ผลิตที่ราคาถูกกว่า สัดส่วนการส่งออกของประเทศไทยในตลาดโลกจึงไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากอย่างในอดีต
นอกจากนั้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจากัดจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชน
และการดาเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่มีกลไกที่ครบถ้วน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
สารวจความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก 6 อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ ย านยนต์ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งปรั บ อากาศ อุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งในทุกกลุ่มมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส. ส่วนความต้องการแรงงานในระดับปริญญาตรีมีความต้องการในสาขาวิศ วกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมร้อยละ 80
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง ได้คานึงถึงการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังขาดความสมดุล หลักสูตรนี้ จึง
มุง่ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานและยาน
ยนต์ อันจะนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและ
สานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อม
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะสามารถนาพา
ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่เหมาะสมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อย่าง
ยั่งยืน
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
จากแนวโน้มความต้องการการพัฒนาวัตถุดิบ ทุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีภายในประเทศของอุตสาหกรรม
หลักทั้ง 6 ด้านที่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และความ
ต้องการแรงงานเฉพาะด้านเพื่อรองรั บ การแข่งขันและการเจริญเติบโต การแทรกเสริม การเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้ด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง เป็นหลักสูตรที่เน้นการ
ผลิตนักเทคโนโลยีเฉพาะทางทีม่ ีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมาตรฐานสากล มี
คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับคุณธรรมและ
สังคมได้ และเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้จริงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่ นที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิช าการขั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง
ให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม เพื่ อ เป็ น ผู้ พั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาภาษา
รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม รับผิดชอบโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรมุ่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง และสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีที่มีความรู้ ความสามารถในการนาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังมา
ประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างมีระบบ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
ให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ ความสามารถในทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลั ง ทั้งทางด้าน
พลังงานและยานยนต์
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลั กสู ตรมี มาตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่ -ปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรม
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการ
ศาสตรบัณ ฑิต ตามกรอบมาตรฐานที่
การอุดมศึกษากาหนด
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ -เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน -รายงานผลการประเมินความ
ความต้องการของธุร กิจ และการ ให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผู้ ป ระกอบการ โดยเฉลี่ ย ใน
ระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีก ารจั ด การศึก ษาภาคการศึก ษาฤดูร้ อ นของชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 1 ภาคการศึ ก ษา โดยก าหนดให้
นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์หรือรวมระยะเวลา 240 ชั่วโมงขึ้นไป
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน
2.3.2 ทักษะทางวิศวกรรมในระดับความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน
2.3.3 ทักษะทางความรู้ภาษาอังกฤษในระดับความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน
2.3.4 การปรับตัวจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมาเป็นระดับอุดมศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
ทักษะทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ
2.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.4.3 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษาและการแบ่งเวลา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2560
2561
2562
2563
2564
ระดับปริญญาตรี
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
รวม
80
160
160
160
160
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
80
80
80
การศึกษา

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

2560
600,000
854,800
2,091,050
3,545,850

ปีงบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
1,200,000 1,800,000 2,400,000
854,800
854,800
854,800
2,091,050 2,091,050 2,091,050
4,145,850 4,745,850 5,345,850

2564
2,400,000
854,800
2,091,050
5,345,850
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก.งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ข.งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา* (บาท)

2560
2561
7,888,000 8,473,000
7,537,000 7,914,000
204,000
214,000
191,000
147,000
154,000
1,597,000 1,757,000
552,000
607,000
200,000
220,000
845,000
930,000
9,500,000 7,500,000
9,000,000 7,000,000
500,000
500,000
18,985,000 17,730,000

ปีงบประมาณ
2562
8,898,000
8,310,000
225,000
201,000
162,000
1,933,000
668,000
242,000
1,023,000
6,000,000
6,000,000
16,831,000
148,431 บาท

2563
2564
9,343,000 9,811,000
8,726,000 9,162,000
236,000
248,000
211,000
222,000
170,000
179,000
2,126,000 2,233,000
735,000
772,000
266,000
280,000
1,125,000 1,181,000
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
17,469,000 18,044,000

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษาหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
ข) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาชีพ
- แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม
- การฝึกงาน
ค) หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.2

85

หน่วยกิต

15
3
3
3
6
64
27
37

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

240
6

ชั่วโมง
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
หรื อเลื อกจากกลุ่ มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไปที่ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Socialization)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
030953102 มนุษย์และการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society Development)
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
- กลุ่มวิชาภาษา
6 หน่วยกิต
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(English Conversation for Daily Life)
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หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
030233105
พลังงานทดแทน

64
27

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

(Renewable Energy)
030233106

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
(Information Technology for Industries)
030233107
การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
(Measurement and Instrumentation for Energy)
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
030233109

(Design of Power and Machine Technology)
พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System)

030233126 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
030233135
เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
(Economics, Energy and Environment)
030233303
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
(Information Technology for Industries Laboratory)
030233304
ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)
030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

1(0-2-1)

(Design of Power and Machine Laboratory)

030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer Laboratory)

1(0-2-1)

030233307

ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)

1(0-2-1)

030943111

สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations
เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)

3(3-0-6)

030943112

3(3-0-6)

13
- กลุ่มวิชาชีพ
- แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
030233115
เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration)
030233116
อากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics)
030233117
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์

มคอ.2
37

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233121

การผลิตยานยนต์

3(3-0-6)

(Automotive Manufacturing)
030233122

การประกอบธุรกิจยานยนต์

3(3-0-6)

030233136

(Automotive Business Operation)
การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
(Automotive Measurement and Analysis)

2(2-0-4)

030233137

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

2(2-0-4)

030233142

(Automotive Electrical and Electronic Technology)
เทคโนโลยียานยนต์ 1

2(2-0-4)

030233143
030233221

(Automotive Technology I)
เทคโนโลยียานยนต์ 2
(Automotive Technology II)
โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1

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

(Special Project for Automotive I)
030233222

โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2

3(0-6-3)

(Special Project for Automotive II)
030233223

ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์

3(3-0-6)

030233308

(Tribology for Automotive)
ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

1(0-2-1)

030233309
030233315
030233316

(Automotive Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics Laboratory)
ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์

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

030233317

(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)
ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)

1(0-2-1)

030233318

ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

1(0-2-1)

(Automotive Electrical and Electronic Technology Laboratory)
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030713103

การควบคุมคุณภาพ

มคอ.2
3(3-0-6)

(Quality Control)

- แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม
030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

(Industrial Energy Management)

030233118

เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร

2(2-0-4)

(Mechanical System Technology in Buildings)

030233119

เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)

2(2-0-4)

030233132

เทคโนโลยีกังหัน

3(3-0-6)

030233134
030233138

(Turbine Technology)
พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Energy)
เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง

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

(Boiler and Power Plant Technology)

030233139

การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง

3(3-0-6)

(Energy Conservation and Illumination System Design)

030233140
030233141
030233235
030233236
030233237
030233319

การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
(Combustion and Bio-energy Conservation)
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
(Thermofluids for Energy Technology)
โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
(Special Project for Energy I)
โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2
(Special Project for Energy II)
ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน
(Professional Practice for Energy)
ปฏิบัติการระบบเครื่องกลภายในอาคาร

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

(Mechanical System in Buildings Laboratory)

030233338
030233339
030713105

ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
(Thermofluids for Energy Technology Laboratory)
ปฏิบัติการทาความเย็นและการปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Laboratory)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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- การฝึกงาน
240 ชั่วโมง
030233413 ฝึกงาน S/U
240 ชั่วโมง
(Training)
นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการ เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์หรือรวมระยะเวลา
240 ชั่วโมงขึ้นไป การผ่านการฝึกงานพิจารณาจากผลการประเมินการทางานจากสถานประกอบการ
ค) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ย นจากรายวิช าในหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16

มคอ.2

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาหลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลั ง
(ต่อเนื่อง)
(แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

030233117

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
2(2-0-4)

030233142

(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
เทคโนโลยียานยนต์ 1

030233105

030233106
030233109

030233303
030233307

(Automotive Technology I)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
(Information Technology for Industries Laboratory)
ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)

030233308

ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

030233316

(Automotive Technology Laboratory)
ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์

2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)

030943111
0309xxxxx

สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 21(17-8-38)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Measurement and Instrumentation for Energy)
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)

030233115 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration)
030233116 อากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics)
030233143 เทคโนโลยียานยนต์ 2

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

(Automotive Technology II)

030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)
030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร

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

(Design of Power and Machine Laboratory)

030233309 ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
030233315 ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics Laboratory)
030943112 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 21(17-8-38)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
030233413 ฝึกงาน S/U
(Training)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
240 ชั่วโมง
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030233121

ชื่อวิชา
การผลิตยานยนต์

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

(Automotive Manufacturing)
030233122

การประกอบธุรกิจยานยนต์

3(3-0-6)

(Automotive Business Operation)

030233126

การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)

2(2-0-4)

030233136

การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
(Automotive Measurement and Analysis)

2(2-0-4)

030233306

ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer Laboratory)

1(0-2-1)

030233317

ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)

1(0-2-1)

030233221

โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1

1(0-2-1)

(Special Project for Automotive I)
030233223

ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์

3(3-0-6)

(Tribology for Automotive)

0309xxxxx
03xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Soical Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 22(xx-xx-xx)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
030233135 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

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

(Economics, Energy and Environment)

030233137 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

2(2-0-4)

(Automotive Electrical and Electronic Technology)

030233318 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

1(0-2-1)

(Automotive Electrical and Electronic Technology Laboratory)

030233222 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2

3(0-6-3)

(Special Project for Automotive II)

030713103 การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

(Quality Control)

0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Human Elective Course)
03xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 21(xx-xx-xx)
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3.1.4.2 แผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง
(ต่อเนื่อง)
(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030233106
030233107

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Measurement and Instrumentation for Energy)

030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030233126 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
(Information Technology for Industries Laboratory)
030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)

030233306

ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer Laboratory)
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Soical Elective Course)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 21(17-8-38)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)

030233114

การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

(Industrial Energy Management)

030233118

เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร

2(2-0-4)

(Mechanical System Technology in Buildings)

030233119

เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ

2(2-0-4)

(Refrigeration and Air Conditioning Technology)

030233135

เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

(Economics, Energy and Environment)

030233305

ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร

1(0-2-1)

(Design of Power and Machine Laboratory)

030233319

ปฏิบัติการระบบเครื่องกลภายในอาคาร

1(0-2-1)

(Mechanical System in Buildings Laboratory)

030233339

ปฏิบัติการทาความเย็นและการปรับอากาศ

1(0-2-1)

(Refrigeration and Air Conditioning Laboratory)

030943112
0309xxxxx

เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 21(18-8-39)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
030233413 ฝึกงาน
(Training)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
240 ชั่วโมง
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030233105
030233139
030233140

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Illumination System Design)
การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
(Combustion and Bio-energy Conservation)

030233141
030233235

เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
(Thermofluids for Energy Technology)
โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1

2(2-0-4)
1(0-2-1)

(Special Project for Energy I)

030233237

ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน

3(0-6-3)

(Professional Practice for Energy)

030233338
030713105
03xxxxxxx

ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
(Thermofluids for Energy Technology Laboratory)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 22(xx-xx-xx)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030233132

030233134
030233138

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เทคโนโลยีกังหัน

(Turbine Technology)
พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Energy)
เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง

3(3-0-6)

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

(Boiler and Power Plant Technology)

030233236

โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2

3(0-6-3)

(Special Project for Energy II)

0309xxxxx
0309xxxxx
03xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Human Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 21(xx-xx-xx)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
030233105 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของพลังงานทดแทน แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ทฤษฎีการประยุกต์ใช้งานของ
เชื้อเพลิงทางเลือกสาหรับยานยนต์ พลังงานทางเลือกของยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง ปิโตรเลียมเหลว ไบโอดีเซล ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติอัด ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซชีวภาพ แอลกอฮอล์ ก๊าซโซฮอลล์
ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงคู่ และพลังงานไฟฟ้า
The meaning of renewable energy, renewable energy resource, solar energy, wind
energy, hydropower, geothermal energy, application of renewable energy technology, theory
and application of alternative fuel for vehicles, alternative fuel for vehicles, petroleum,
biodiesel, gasohol, hydrogen, dual fuel and electricity.
030233106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลักการเขียนแผนที่
ความคิด การใช้งานโปรแกรมเขี ยนแบบเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสาหรับพลังงานและ
ยานยนต์ และการสร้างโครงงานด้วยวิธีการเชิงระบบ
The solution processes with information technology, information technology in
data collection and presentation of data, ethical and moral principles on the use of
information technology concept maps, using the preliminary drawings, Computer aided design
for energy and automotive, and project by means of the system.
030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Measurement and Instrumentation for Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด หน่วยและมาตรฐานการวัด เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการใช้งานของ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยและ
อาชีว อนามัย เครื่องมื อวัดด้านพลังงาน เครื่ องมือวัดด้านสิ่ งแวดล้อม เครื่องมือวัดสาหรับระบบทาความเย็น
เครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือวัดด้านงานซ่อมบารุงรักษา และการประยุกต์ในการวัดและเครื่องวัด
สาหรับพลังงาน
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Basic concepts of measurement Units and measurement standards learn about
Principles of industrial instrumentation. Electrical measuring instrument Electronic measuring
instrument Safety and Occupational Health Energy meter Environmental measuring instrument
Instrumentation for refrigeration systems Solar instrument Instrumentation for maintenance
Measurement and measurement applications for energy.
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบเครื่องจักรกลเบื้องต้น สมบัติของวัตถุ ทฤษฎีของความวิบัติ การออกแบบส่วนของ
เครื่องจักรกลอย่างง่าย เช่น หมุดย้า อุปกรณ์ขันสกรู สลัก เพลา สปริง เป็นต้น
Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of failure,
design of simple machine elements, rivets, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, poer
screws, coupling etc.
030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิ เคราะห์ ว งจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลั บพื้ นฐาน แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและ
กาลังไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนินไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าสามเฟส
ระบบสายส่ง เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
Basic Dc and AC circuit analysis, voltage, current and power transformers,
introduction to electrical machinery, generators, motors and transformers, concepts of threephase systems, method of power transmission, introduction to basic electrical instruments,
electrical power system in industrial plants.
030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

(Industrial Energy Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจั ดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการ
จัดการ การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ไฟฟ้า พลังงานความร้อน หรือพลังงานอื่นๆ ในกระบวนการผลิต ได้แก่
อุปกรณ์ในระบบไอน้าและคอนเดนเสท การเผาไหม้ เตาเผา เตาอบ ระบบทาความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
ระบบอากาศอัด ปั้ม และการน าพลั งงานเหลือทิ้งกลั บมาใช้ใหม่ การทาสมดุลพลังงาน การอนุรักษ์พลั งงาน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากการใช้ พ ลั ง งาน กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วข้ อ งพลั ง งานที่ และการวั ด และ
ประเมินผลการลดต้นทุน
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Management for reduction of production and management cost in industrial,
analysis for power in process, such as steam devices and condensate, combustion, furnace,
oven, refrigeration system, cold storage, freezer, air compressor, pump and heat recovery,
energy balance energy conservation and the impacts of energy utilization on the environment,
energy laws, measurement and evaluation of cost reduction.
030233115 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Noise and Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
การสั่ น สะเทื อ น สมการระบบเชิ ง เส้ น การตอบสนองของระบบ พฤติ ก รรมของคลื่ น เสี ย ง
แหล่งที่มาของเสียงสภาพแวดล้อมและการสั่นสะเทือนและผลกระทบที่มีเครื่องมือและการวัดทั่วไปตอบสนองทาง
สรีรวิทยาและอัตนัยเพื่อเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์ เทคนิคการลดและการควบคุมสัญญาณการรบกวน
และการสั่นสะเทือนทางรถยนต์
Vibration, Linear equations, System Response, The behavior of sound wave, The
source of the noise, vibration environment and effect on measurement tools, General
physiological and subjective responses to noise and vibration, Vehicle Vibration, Automotive
Techniques to reduce and control noise and vibration in the vehicle.
030233116 อากาศพลศาสตร์
2(2-0-4)
(Aerodynamics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของอากาศพลศาสตร์ สมรรถนะของยานยนต์ ผลจากระบบอากาศพลศาสตร์ต่อความ
ทรงตัว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพยานยนต์ การไหลของอากาศ
History of aerodynamics, performance of motor vehicles, Effect of aerodynamic
system on stability, safety and performance of motor vehicles, Air Flow.
030233117 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
2(2-0-4)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัญลักษณ์และวงจรของระบบไฮดรอลิกส์ในยานยนต์ ระบบพวงมาลัย ระบบเบรก ระบบส่งกาลังรถยนต์
ขนาดเล็ก เครื่องจักรกลหนัก สัญลักษณ์และวงจรเบรกลมในยานยนต์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก รถพ่วงและรถโดยสาร
Hydraulics symbol and system in vehicle, steering system, brake system,
powertrain system, Small vehicle. Heavy machinery, Symbol and brake circuit of trucks, trailer
and bus.
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030233118 เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร
2(2-0-4)
(Mechanical System Technology in Buildings)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการและการวางแผนเกี่ยวกับงานระบบในอาคาร ระบบการจ่ายน้า ระบบน้าทิ้ง ระบบท่ อ
แก๊ส ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบควบคุมเสียงรบกวน
Management and planning system in the building, water supply system, Sewage
system, gas piping system, Fire extinguishing system, Fire protection system, Ventilation and air
conditioning system, Noise control system.
030233119 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
2(2-0-4)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์วัฏจักรทาความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณ์และการควบคุม สภาวะและกระบวนการของ
อากาศตามไซโครเมตริก การประมาณภาระการทาความเย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อและการ
กระจายอากาศ สารทาความเย็นและการออกแบบระบบท่อสาหรับสารทาความเย็น การควบคุมระบบปรับอากาศ
เบื้องต้น
Analysis of vapor compression, refrigeration, psychometric properties and process
of air, cooling load equipment and control estimation, air conditioning equipment, various
types of air conditioning systems, air distribution and duct system design, refrigerants and
refrigerant piping design, basic controls in air conditioning.
030233121 การผลิตยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แนวโน้มการผลิตชิ้นส่วน
และการผลิตยานยนต์ เทคนิคการป้องกันการผิดพลาด จิ๊กและฟิกเจอร์ ระบบสายพานการประกอบและระบบ
ควบคุมการประกอบยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งระบบการผลิตทันเวลาพอดี
Study about Thai Automotive Industry Association (TAIA). Thai Autoparts
Manufacturers Association, Trend of the production and manufacture of automotive parts,
Poka-Yoke Technique. Jig and Fixture. The assembly line system and modern vehicle assembly
line system, Just in time system.
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030233122 การประกอบธุรกิจยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Business Operation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาแนกประเภทธุรกิจยานยนต์ การบารุงรักษายานยนต์ การออกแบบวางผังโรงงานด้านยาน
ยนต์และเครื่องมือที่จาเป็นในการใช้งาน การจาหน่ายและการตั้งศูนย์บริการ การบริหารงานบุคคลด้านการเงิน
การบัญชี การควบคุมอะไหล่ และการควบคุมคุณภาพงานบริการ
Classification of automotive business. Automotive maintenance, plant layout and
design for automotive manufacturing and the necessary tools. The distribution and service
centre establishment. Human Resource Management, financial, Accounting, Spare part control
and Service Quality Management.
030233126 การถ่ายเทความร้อน
2(2-0-4)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อนและสมการคานวณ ลักษณะของการนาความ
ร้อนคงตัวแบบ 1 และ 2 มิติ และการนาความร้อนแบบไม่คงตัว การพาความร้อนแบบบังคับสาหรับการไหล
ภายในและการไหลภายนอก การพาความร้อนแบบอิสระการรังสีอุณหภาพ และการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่
รังสี
Models of heat transfer, thermal conductivity, heat conduction equation, steady
state one and two dimensional heat conduction heat conduction, unsteady-state heat
conduction, internal and external forced convention heat transfer, free convection heat
transfer, thermal radiation and radiation heat transfer.
030233132 เทคโนโลยีกังหัน
3(3-0-6)
(Turbine Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030223134 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ลักษณะโครงสร้าง หลักการทางานกังหันแบบต่างๆ ระบบการควบคุม การเดินเครื่อง ระบบ
ป้องกัน การออกแบบ การทดสอบ การวัด การติดตั้งและการบารุงรักษาตามชนิดการไหล
Structural, operation of various turbine, operation control, protection system,
design, testing, measurement, Installation and maintenance according to the type of flow.
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มคอ.2
3(3-0-6)

(Solar Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ การประเมินค่าพลังงานและตาแหน่งที่
ต้องการการออกแบบแผงรับ พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบให้ความร้อนและระบบ
ทาความเย็น การนาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับอุตสาหกรรม
Theory of radiation, solar radiation, assessment of the energy and the design
requirements of solar panels, using of solar systems for heating and cooling systems, solar
energy applied to the industry.
030233135 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Economics, Energy and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์พลังงานเบื้องต้น อุปสงค์พลังงาน อุปาทานพลังงาน ตลาดพลั งงาน การลดลงและ
มูลค่าทุน ตลาดน้ามันโลก แก๊สธรรมชาติพลังงานอนาคต ตลาดถ่านหินโลก อนุพันธ์พลังงาน อนาคต ทางเลือก
การสลับ การจัดการความเสี่ยง ไฟฟ้า และเศรษฐศาสตร์ ยูเรเนียม พลังงานนิวเคลียร์ และทฤษฎีการผลิตข้าม
ช่ ว งเวลาเบื้ อ งต้ น ภาษี พ ลั ง งาน การก ากั บ ราคา การยกเลิ ก การควบคุ ม นโยบายการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นโยบายพลังงานหมุนเวียน
Introduction to energy economics: Energy demand; Energy supply; Energy market.
Discounting and capital values. The (Global?) oil market. A fuel of the future: natural gas.
(Global?) coal market. Energy derivatives: futures; options, and swaps. Risk management.
Electricity and economics. Uranium, nuclear energy, and an introduction to intertemporal
production theory. Energy tax. Price regulation. Deregulation. Energy efficiency policy.
Renewable energy policy.
030233136 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Measurement and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือวัด เทคนิคการวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดยานยนต์ เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์แก๊ส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต์ เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนย์ล้อรถยนต์
เครื่องถ่วงสมดุลล้อยาง
Analysis of the results of using measurement tools, the Measurement techniques
and calibration. method, automotive measurement tools, electrical measurement tools , gas
analyzer. Engine Dynamometer, Brake testing machine and Tire Balancer.
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030233137 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
และควบคุม การใช้และการวิเคราะห์ปัญหาระบบต่างๆ การประเมินผลข้อมูล
Electrical and electronic components in Automotive vehicles, Measurement tools
and equipments, System Diagnostic, Data Evaluation.
030233138 เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Boiler and Power Plant Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ชนิดและการออกแบบอุปกรณ์หม้อไอน้า โครงสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง
กาเนิดไอน้า การสันดาปภายใน การคานวณและการทดสอบประสิทธิภาพ การเดินเครื่องและการบารุงรักษา
เครื่องกาเนิดไอน้า ระบบโรงต้นกาลัง การควบคุมกระบวนการเบื้องต้น ระบบควบคุมการฉีดน้ามันเชื้อเพลิงและ
การสันดาป การควบคุมการสันดาป ลิ้นควบคุมและการควบคุมอัตโนมัติของหม้อน้า ระบบควบคุมของหม้อน้า
ระบบควบคุมกังหัน การเดินเครื่องกังหันในห้องควบคุม
The type and design of boiler equipment, the standards and monitoring
performance steam generator, internal combustion, calculation and testing for efficiency,
running and maintenance, boiler, power plant, Introduction to process control, Control
systems, fuel injection and combustion, control combustion, Control valves and automatic
control of the boiler, boiler controller, turbine controller, turbine control room.
030233139 การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Illumination System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสง การวัดความเข้มของการส่องสว่าง การแผ่รังสีของ
วัตถุร้อน การแผ่กระจายของแสงหลอดไฟ การติดตั้งหลอดไฟ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ การออกแบบแสงสว่ าง
ภายในและภายนอกอาคาร การให้แสงสว่างใต้น้า สนามกีฬาและถนน เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานและการ
ออกแบบระบบแสงสว่างธรรมชาติภายในอาคารจากการใช้ค่าความเข้มแสงของรังสีอาทิตย์ และการค่าความร้อน
เข้าสู่ภายในอาคารได้โดยตรงช่วยประหยัดพลังงาน
Quantity of radiation of electromagnetic and light, measuring of illumination
intensity, radiation of hot subject, lamp radiation, installation of lamp, characteristic of
construction materials, lighting design interior and exterior of building, light for under water,
sport complex and road etc, energy conservation and illumination, solar radiation and reduce
inside building, saving energy.
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030233140 การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
(Combustion and Bio-energy Conservation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประเมิ น ศั ก ยภาพพลั ง งานชี ว มวล การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานด้ ว ยกระบวนการอุ ณ หภาพ
การเผาไหม้ กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการแกสซิฟิเคชั่น การเปลี่ยนรูปพลังงาน ชีวมวลด้วยกระบวนการ
ชีวเคมี การหมัก การย่อยสลายด้วยโดยปราศจากอากาศ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ชีวมวลและแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Assessment of biomass energy potential, biomass energy conversion by thermal
process such as direct combustion, pyrolysis, gasification, biomass energy conversion by
biochemical process such as fermentation, anaerobic digestion, problem and barriers to the
support of biomass energy and strategies for removing barriers.
030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
2(2-0-4)
(Thermofluids for Energy Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ งาน
และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร กลศาสตร์ของของไหล
เบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมดุลสถิตของของไหล สมการของ
เบอร์นูลลีสนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การนา การพาและ
การแผ่รังสีความร้อน การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆ
Fundamental concepts in thermodynamics, properties of pure substances, work
and heat, first laws of thermodynamics, introduction to fluid mechanics, fluid properties,
conservation of mass, momentum and energy, fluid static, Bernoulli’s equation, introduction to
heat transfer, heat conduction, heat convection and radiation, heat exchanger.
030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1
2(2-0-4)
(Automotive Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบวิวัฒนาการของรถยนต์และเครื่องยนต์ รถยนต์ประหยัดพลังงาน รถยนต์ ไฮบริด
สมรรถนะเครื่องยนต์และการทดสอบเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เครื่องยนต์หลายสูบและจุดระเบิด ระบบ
เชื้อเพลิงและจุดระเบิด ระบบไอดี ระบบประจุไอดีแบบแปรผัน(วีวีที -ไอ) และไอเสีย ระบบหล่อลื่น และระบบ
หล่อเย็นชิ้นส่วนรถยนต์และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์
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Evolution of engine and car design, Energy Saving car, Hybrid cars, Engine
Performance and engine testing fpr petrol and diesel engines. Mutil Cylinder engine and ignition
system Fuel System , Air Induction System, VVTI System and exhaust systems, lubrication and
cooling system and electronic engine control system.
030233143 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6)
(Automotive Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1
ก าลั ง และแรงขั บ เคลื่ อ นรถยนต์ ระบบส่ ง ถ่ า ยก าลั ง ขั บ เคลื่ อ นรถยนต์ เกี ย ร์ อั ต โนมั ติ ระบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงรถ ล้อและตลับลูกปืนล้อ ระบบแขวนล้อเชื่อมโยงหน้าหลัง ระบบแขวนล้อลม ระบบแบรก
ลม การทดสอบประสิทธิภาพเบรก ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยกาลัง ระบบคุมอิเล็กทรอนิกส์ การเบรกและการทรง
ตัวของรถยนต์
Power and Tractive Force, Transmission and Driveline System, Automatic
Transmission, 4WD System, Chassis, Wheel and Wheel Bearing, Suspension system, Air
Suspension system Air Brake, Brake Performance, Steering System, Power Steering Electronic
Control, Vehicle Stability.
030233221 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
1(0-2-1)
(Special Project for Automotive I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ให้นักศึกษานาเสนอและอภิปรายการทาโครงงานพิเศษของนักศึกษา เมื่อผ่านการนาเสนอแล้วให้
นักศึกษาออกแบบและสร้างโครงงานพิเศษ 1 โดยต้องจัดทาโครงงานเพื่อนาเสนอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาแนะนา
Students practice to present and discuss about the special project. After the
presentation, the students design and build their own special project. The project proposal has
to be made for presentation under the advisor advice.
030233222 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Special Project for Automotive II)
วิชาบังคับก่อน : 030233221 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
ให้นั กศึกษาทาโครงงานให้ เสร็จสมบูรณ์ จะต้องเขียนรายงานประกอบโครงงานพิเศษทั้งหมด
5 บทของปริญญานิพนธ์ให้เป็นตามข้อกาหนดของวิทยาลัย โดยจะต้องจัดทาคู่มือการใช้งานของโครงงานพิเศษ
เพิ่มขึ้น 1 ฉบับ ตามข้อกาหนดของภาควิชา
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Students work on a project till it’s complete. Students has to write a project
report about five chapters following the requirement of the college. Moreover students has to
made a project manual following the department requirement.
030233223 ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Tribology for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการพื้น ฐานไทรโบโลยี กลไกการสึ ก หรอ การสึ กหรอแบบขุด ขีด การสึ กหรอแบบยึดติ ด
การสึกหรอแบบล้าตัว การสึกหรอแบบปฏิกิริยาเคมี การตรวจวิเคราะห์การสึกหรอ โหมดการหล่อลื่ น ชนิดและ
คุณสมบัติของสารหล่อลื่น ระบบการหล่อลื่นชิ้นส่วนและเลือกชนิดของสารหล่อลื่น น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
สันดาปภายใน การหล่อลื่นรองลื่น การหล่อลื่นเฟือง การวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว
Basic principles of tribology, Wear mechanism, Abrasive Wear. Adhesive Wear.
Fatigue Wear, Tribochemical reaction, Wear Analysis, Lubrication mode, The type and
properties of the lubricant. Lubrication system components and lubricant selection, Engine oil,
Bearing lubrication, Gear Lubrication, Used Oil Analysis.
030233235 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
1(0-2-1)
(Special Project for Energy I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ให้นั กศึกษานาเสนอและอภิปรายการทาโครงงานพิเศษ เมื่อผ่านการนาเสนอแล้ว ให้ นักศึกษา
ออกแบบและสร้างโครงงาน นักศึกษาต้องจัดทาโครงงานเพื่อนาเสนอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
Student presentations and discussion on the special project, the students design
and build the project, present the project by adviser advice.
030233236 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2
(Special Project for Energy II)

3(0-6-3)

วิชาบังคับก่อน : 030233235 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
ให้นักศึกษาทาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ เขียนรายงานประกอบโครงงานพิเศษทั้งหมด 5 บท
ในรูปแบบของปริญญานิพนธ์ ให้เป็นตามข้อกาหนดของวิทยาลัย และจัดทาคู่มือการใช้งานของโครงงานพิเศษ
ตามข้อกาหนดของภาควิชา
Students complete their project, Special Project report includes all five chapters in
the thesis as the requirements of the College, and Provide instruction in the use of the special
requirements of the projects department.
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030233237 ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน

มคอ.2
3(0-6-3)

(Professional Practice for Energy)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดลองเวสเซลความดันสูง ปั๊มและพัดลม ระบบทาความเย็นและระบบปรับอากาศ
ระบบลมอัดและไฮดรอลิก ชุดควบคุมด้วยพีแอลซี ระบบเชิงกลในอาคาร ท่อและอุปกรณ์ท่อ หม้อไอน้า การ
บารุงรักษาเครื่องจักรกลที่มกี ารสั่นสะเทือน
Practice high pressure vessel, pump and fan, refrigeration and air conditioning
system, Compressed air and hydraulic systems, PLC controller, Mechanical systems in buildings,
pipe and fittings, boiling, maintenance of mechanical vibration.
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Information Technology for Industries Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ง าน
โปรแกรมเขียนแบบเบื้องต้น ปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสาหรับพลังงานและยานยนต์ และ
ปฏิบัติการการสร้างโครงงานด้วยวิธีการเชิงระบบ
Laboratory the solution processes with information technology, practice using the
preliminary drawings, practice computer aided design for energy and automotive, and practice
for project by means of the system.
030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
1(0-2-1)
(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการใช้งานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ อ งมื อ วั ด ด้า นความปลอดภั ย และอาชีว อนามั ย เครื่ อ งมื อวั ด ด้ านพลั ง งาน เครื่ อ งมือ วั ด ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เครื่องมือวัดสาหรับระบบทาความเย็น เครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือวัดด้านงานซ่อมบารุงรักษา และ
การประยุกต์ในการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
Laboratory of industrial instrumentation, electrical measuring instrument Electronic
measuring instrument Safety and Occupational Health Energy meter Environmental measuring
instrument Instrumentation for refrigeration systems Solar instrument Instrumentation for
maintenance Measurement and measurement applications for energy.
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030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
1(0-2-1)
(Design of Power and Machine Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบเครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งต้ น สมบั ติ ข องวั ต ถุ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบส่ ว นของ
เครื่องจักรกลอย่างง่าย เช่น หมุดย้า อุปกรณ์ขันสกรู สลัก เพลา สปริง เป็นต้น
Laboratory fundamental of mechanical design, practice design of simple machine
elements, rivets, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, poer screws, coupling etc.
030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
1(0-2-1)
(Heat Transfer Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติ การถ่ายเทความร้อน ปฏิบัติการนาความร้อน ปฏิบัติการพาความร้อน และปฏิบัติการ
ถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี
Laboratory of heat transfer, practice of heat conduction, practice of convection
heat transfer and practice radiation heat transfer.
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพื้นฐาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
กาลังไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนินไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าสามเฟส
ระบบสายส่ง เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
Laboratory basic Dc and AC circuit analysis, voltage, current and power
transformers, introduction to electrical machinery, generators, motors and transformers,
concepts of three-phase systems, method of power transmission, introduction to basic
electrical instruments, electrical power system in industrial plants.
030233308 ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการออกแบบการทดสอบเครื่องยนต์ การทดสอบเครื่องยนต์บนแท่นทดสอบ การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ผล ปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษไอเสียเครื่องยนต์
Laboratory engine test design, test bench test engine, data collection analysis of
results, engine exhaust emission measurement.
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030233309 ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการด้านเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์ และเครื่องกลเบื้องต้น
Laboratory for automotive noise and vibration and intro of mechanical.

มคอ.2
1(0-2-1)

030233315 ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
1(0-2-1)
(Aerodynamics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์ ปฏิบัติการยานยนต์ ปฏิบัติการระบบอากาศพลศาสตร์ต่อความ
ทรงตัว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพยานยนต์ การไหลของอากาศ
Laboratory of aerodynamics, practice of motor vehicles, practice of aerodynamic
system on stability, safety and performance of motor vehicles, Air Flow.
030233316 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
1(0-2-1)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ในยานยนต์ ระบบพวงมาลัย ระบบเบรก ระบบส่งกาลังรถยนต์ขนาดเล็ก
เครื่องจักรกลหนัก สัญลักษณ์และวงจรเบรกลมในยานยนต์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก รถพ่วงและรถโดยสาร
Laboratory of system in vehicle, steering system, brake system, powertrain system,
Small vehicle. Heavy machinery, Symbol and brake circuit of trucks, trailer and bus.
030233317 ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดยานยนต์ ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่อง
วิเคราะห์แก๊ส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต์ เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนย์ล้อรถยนต์ เครื่องถ่วงสมดุลล้อยาง
Laboratory of measurement and calibration, automotive measurement tools,
practice electrical measurement tools , gas analyzer. Engine Dynamometer, Brake testing
machine and Tire Balancer.

37

มคอ.2

030233318 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Electrical and Electronic Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารระบบไฟฟ้ า ยานยนต์ ไฟแสงสว่ า ง ไฟสั ญ ญาณ ไฟอ านวยความสะดวก ปฏิ บั ติ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Laboratory automotive electrical system, lighting, light, convenience light, automotive
electronics practice, use of monitoring tools and analysis automotive electronics problems.
030233319 ปฏิบัติการระบบเครื่องกลภายในอาคาร
1(0-2-1)
(Mechanical System in Buildings Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการด้านระบบเครื่องกลภายในอาคาร การบารุงรักษาเครื่องกลเบื้องต้น
Laboratory for management system in building, Intro maintenance for mechanical.
030233338 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
1(0-2-1)
(Thermofluids for Energy Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดลองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และกระบวนการทางการ
ไหล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องและนาไปสู่การประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติ
Basic laboratory experiments on thermodynamic processes, flow process for
enhance knowledge and understanding of relevant subjects and lead to practical applications.
030233339 ปฏิบัติการทาความเย็นและการปรับอากาศ
1(0-2-1)
(Refrigeration and Air Conditioning Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับวิชาการทาความเย็น การทดลองเกี่ยวกับวัฏจักรการทาความเย็น การ
ทดลองการถ่ายเทความร้อนระหว่างสารทาความเย็นและสารตัวกลาง การทดลองหาสมรรถนะคอมเพรสเซอร์
คอนเด็นเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ ปฏิบัติการทดลองการปรับอากาศ การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของอากาศชื้น
การทดลองขบวนการปรับอากาศ การทดลองเกี่ยวกับการหาปริมาณลม การทดลองเกี่ยวกับสมรรถนะของพัดลม
การทดลองเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
Laboratory experiments on refrigeration, experiment on refrigeration cycle, experiment
of heat transfer between refrigerant and intermediates, compressor performance test, condenser,
evaporator, air conditioning experiment, experiment on the properties of moist air, air conditioning
experiment, wind volume test, performance of the fan, electrical control systems experiment.
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030223413 ฝึกงาน
240 ชั่วโมง
(Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกงานในสถานประกอบการ โดยใช้ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ในช่วงภาคฤดูร้อน
Practical training in industry not less than 6 weeks during summer session.
030713103 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 030713115 สถิติวิศวกรรม
หลักการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพกระบวนการ การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ แผนภู มิ ค วบคุ ม การวิ เ คราะห์ ส มรรถภาพ
กระบวนการ ผลการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์
Quality control management, quality control techniques; engineering reliability of
manufacturing.
030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การป้องกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์และการควบคุมภัยและอันตรายจากสถานที่
ทางาน ส่วนประกอบของมนุษย์ เทคนิคระบบความปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of workplace
hazards, human element; system safety techniques; principles of safety management; and
safety laws.
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์; วิทยาศาสตร์กับอาหารและโภชนาการ,วิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ,วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งส าอางและความงาม,วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ,วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ,
วิทยาศาสตร์การเกษตร ,วิทยาศาสตร์พลังงาน
The methodology of scientific knowledge ; Science with food and nutrition,
Science with human health, Science with cosmetic and beauty, Science with clothes,
Science with residence, Science with agriculture, Science with energy.
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030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สภาวะที่เกิดขึ้นในโลก ปรากฏการณ์เรือนกระจก เอลนิโน
ลานีญา สึนามิ ปัญหามลภาวะทางน้า อากาศ เสียง เคมีในชีวิตประจาวัน พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน พลังงาน
ทางเลือกใหม่ และพลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
Skills and procedure of sciences, state of the world : greenhouse effect, El Reno,
Lani ya, Tsunmi, pollution water, air, noise, chemicals in everyday life, energy in everyday life,
new alternative energy and renewable energy, science and technology to development of
country under the sufficiency economy philosophy, impact of advances in sciences and
technology affecting quality of life.
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การเขี ย นรายงานทางเทคนิ ค การเขี ย นอธิ บ ายขั้ น ตอนและ
กระบวนการ การเขี ย นบั น ทึก ข้อ ความต่า งๆ การจดบั นทึ กข้ อความทางโทรศั พ ท์ การเขี ยนประวั ติส่ ว นตั ว
จดหมายสมัครงาน และจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ ทักษะการอ่านจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
Language skills used for writing technical reports, instruction, memos, telephone
messages, resume, application letters, and simple business letters, reading English newspapers
and using English dictionary.
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(English Conversation for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การออกเสียงและระดับของการใช้ภาษา
การทักทาย การแนะนาตนเอง การบรรยายลักษณะของคนและสิ่งของ การขอความช่วยเหลือ การแสดงความ
คิดเห็น การสอบถามข้อมูล บทบาทและถ้อยคาที่ใช้ในการเริ่มสนทนา ดาเนินเนื้อหาและยุติการสนทนา
Listening and speaking skills for everyday life, pronunciation and different language
usage levels, greetings, self-introduction, people and object description, asking for help, giving
opinions, asking for information, language used in starting, continuing, and ending conversations.
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030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับ n แบบทั่วไป การแปลงลาปลาซ การแปลงผกผันลาปลาซ การแปลงลาปลาซฟังก์ชัน
คาบ การแปลงลาปลาซฟังก์ชันขั้นบันไดแบบหน่วย ทฤษฎีผลการประสาน การแก้ปัญหาทางไฟฟ้าหรือเครื่องกล
โดยใช้การแปลงลาปลาซ
Ordinary differential equations of first order, linear equations, applications of
ordinary differential equations of first order, general linear equation order n , laplace transform,
inverse laplace transform, periodic function laplace transform, unit step function laplace
transform, convolution theorem, solving mechanics problem and electrical circuits problem by
laplace transform method.
030943112 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของเมตริ กซ์ พีช คณิตเมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ คุณสมบัติของดีเทอร์มิแนนท์ การหา
คาตอบของระบบสมการเชิงเส้น ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เวกเตอร์พื้นฐาน ระนาบและเส้นตรงในปริภูมิ
3 มิติ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของไดเวอร์เจน
ทฤษฎีบทของสโตกส์
Type of matrices, matrices operations, determinant, properties of determinant, to
find the answer of linear equation system, eigenvalues and eigenvector, basic vector, the plane
and straight line in 3 dimention, derivatives of vector, linearly Integral, surface Integral, green’s
theorem, divergent theorem, stoke’s theorem.
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาและการบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การธุรกิจ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปประยุกต์ในองค์การและกรณีศึกษา
Human resource management for globalization era, strategic human resource
planning, human resource development and maintenance responsive to current situation of
business organization, laws related to human resource management and case study.
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030953102 มนุษย์และการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ กลุ่มสังคมและการขัดเกลาทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคมเพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม การดารงชีวิตใน
สถาบันสังคม พฤติกรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิกฤติการณ์ทางสังคมและแนวทางแก้ไข เทคนิค
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Human evolution and society, social groups and socialization, social rules for
harmony living, culture and cultural conservation, living in social institutions, human behavior
and social change, crisis in society and solution, technique in developing quality of life based
on philosophy of sufficiency economy.
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พลวัตการประกอบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ องค์การและการบริหารจัดการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อความสาเร็จภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
Entrepreneurial dynamics, entrepreneurship models, entrepreneurial organization
and management, business management strategies for accomplishment under current
circumstances.
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์และตลาดเศรษฐกิจ การผลิต การประกอบธุรกิจ การบริโภค และภาวะการเงินที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
Economics and economics markets, production, business operations, consumption
and financial impacts on economy, economic growth, saving and investment under sufficiency
economy philosophy in compliance with present circumstances.
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030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Socialization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคัญของบุ คลิกภาพเพื่อการสมาคม การสารวจบุคลิกภาพและปรับปรุงบุคลิ กภาพ การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี หลักการพูดในโอกาสต่างๆ เทคนิคการแต่งกายให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ มารยาท
สาหรับงานเลี้ยงแบบต่างๆ และมารยาทในการเข้าสมาคม
Importance of personality for socialization, personality investigation, improvement
and enhancement; principles of proper personality, principles of speech in different occasions,
tips & techniques for dressing, social manners for parties and socialization.
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
สถาบัน

1

นายณัฎฐพัชร์ ศิริภัทรปิยปาน

วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
อส.บ.(เทคโนโลยี
เครื่องต้นกาลัง)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

3

นายเสนีย์ พันโยธา

ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา)
อส.บ.(เทคโนโลยี
ขนถ่ายวัสดุ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2545

ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 49

8

8

รอง
รายละเอียดตาม
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 49

8

8
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2

นายเนรมิตร กระแสร์ลม
ประธานหลักสูตร

ภาระการสอน
ผลงานทาง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่ง
วิชาการ
ทีม่ ี ที่จะมีใน
ปี ทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัย
อยู่ หลักสูตร
หรือการแต่งตารา)
พ.ศ.
แล้ว ปรับปรุง
2553
ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
6
6
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 49
2546

2529
2538
2527

มคอ.2

44

มคอ.2

ภาระการสอน
ผลงานทาง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่ง
วิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
ทีม่ ี ที่จะมีใน
ทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัย
สถาบัน
ปี พ.ศ.
อยู่ หลักสูตร
หรือการแต่งตารา)
แล้ว ปรับปรุง
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2545
ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
6
6
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 49
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2541
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2548
อาจารย์
รายละเอียดตาม
12
12
เอกสารหน้า 50
คอมพิวเตอร์)
พระนครเหนือ
อส.บ.(เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2542
สารสนเทศเพื่อ
พระนครเหนือ
อุตสาหกรรม)
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี 2557
อาจารย์
รายละเอียดตาม
6
6
หลักสูตร)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอกสารหน้า 50
M.Sc. (Automotive
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2549
Engineering)
พระนครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2546
พระนครเหนือ
สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
นายวริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์

5

ว่าที่ร้อยตรีปรีดี แสงวิรุณ

6

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยยศ ดารงกิจโกศล
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
สถาบัน

นายฉัตรชาญ ทองจับ

ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

นายสมเกียรติ บุญณสะ

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

3

นายธวัชชัย วงศ์ช่าง

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

2535
2549
2539
2536
2555

รอง
รายละเอียดตาม
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 51

อาจารย์

รายละเอียดตาม
เอกสารหน้า 51

12

12

9

9
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2543
2540
มคอ.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกล้า
ธนบุรี

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่ง
(การค้นคว้าวิจัย ที่มี ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
ปี
หรือการแต่งตารา) อยู่ หลักสูตร
พ.ศ.
แล้ว ปรับปรุง
2553
รอง
รายละเอียดตาม
11
11
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 51
2539
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ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่ง
(การค้นคว้าวิจัย ที่มี ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
ปี
หรือการแต่งตารา) อยู่ หลักสูตร
สถาบัน
พ.ศ.
แล้ว ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2555
ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
12
12
ธนบุรี
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2544
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
The University of Birmingham
2551
ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
3
3
,UK
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2545
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2546
ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
3
3
ธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2542 ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 53
สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่
4

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

นางกนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

5

นายเชี่ยวชาญ ห้าวหาญ

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
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วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
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Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
7

9

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
สถาบัน

นายปรีดา จันทวงษ์

นายเชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์

นายสัก สิทธิชมพู

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
อส.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาคเนย์
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาคเนย์
ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
M.Sc.(Automotive
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
Engineering)
พระนครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วศ.ม.(เทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ยานยนต์และพลังงาน)
พระนครเหนือ
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ยานยนต์)
พระนครเหนือ

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่ง
(การค้นคว้าวิจัย ที่มี ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
ปี
หรือการแต่งตารา) อยู่ หลักสูตร
พ.ศ.
แล้ว ปรับปรุง
2548
รอง
รายละเอียดตาม
6
6
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 54
2543
2539
2550
2557

รอง
รายละเอียดตาม
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 55

6

6

6

6
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2550
2548
2557

อาจารย์

รายละเอียดตาม
เอกสารหน้า 56

2555
มคอ.2

42
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

10

นางชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

University of Nottingham, UK

2543

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543

สถาบัน
University of Nottingham, UK

48

University of Nottingham, UK

ภาระการสอน
ผลงานทาง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่ง
วิชาการ
ที่มี ที่จะมีใน
ทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัย
ปี
อยู่ หลักสูตร
หรือการแต่งตารา)
พ.ศ.
แล้ว ปรับปรุง
2548
ผู้ช่วย
รายละเอียดตาม
6
6
ศาสตราจารย์ เอกสารหน้า 56
2544

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
Ph.D. (Renewable
Energy)
B.Eng. (Mechanical
Engineering)
M.Sc. (Renewable
Energy)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

มคอ.2
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3.2.2 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนรมิตร กระแสร์ลม
ผลงานด้านวิชาการ
- เนรมิตร กระแสร์ลม, (2559), “วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความร้อนขึ้นสูงของรถยนต์ยี่ห้อ
Chevrolet รุ่น Cruze 1.8 LTZ TA” ให้กับบริษัท ไซออนเทค จากัด , 2559
- เนรมิตร กระแสร์ลม, (2559), “ปรับปรุงระบบสตาร์ทเครื่องยนต์” ให้กับบริษัท อีดีไอ โกลบัล แมน
ชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จากัด , 2559
- เนรมิตร กระแสร์ลม, (2557), “การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้
น้ามันจากเมล็ดสบู่ดาผสมกับน้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง”, 2557
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพัชร์ ศิริภัทรปิยปาน
ผลงานด้านวิชาการ
- ปรีดา จันทวงษ์, จงจิตร์ หิรัญลาภ, พิชัย นามประกาย, โจเซฟ เคดารี, บุญชอบ โสตประวัติ,
ชาติชาย ชุมจันทร์, เนรมิตร กระแสร์ลม, พิสุทธิ์ แท่นทอง, วิรัตน์ นุชนาง, ฉัตรชัย ฉายแสง,
หัสฐชัย จุลภักดิ์, พงศกร ศิลปาจาริย์, ปัณณธร ธนพรโสภณ และชนนิกานต์ แก้วจังหวัด,
(2556), “การวิเคราะห์ส มรรถนะทางความร้อนของผนังบล็อกแก้วสองชั้นโฟโตโวลตาอิก
ร่วมกับพัดลมกระแสตรงภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้น”, 20 พฤษภาคม 2556
3. รองศาสตราจารย์เสนีย์ พันโยธา
ผลงานด้านวิชาการ
- เสนีย์ พันโยธา, (2557), “การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้น้ามัน
เมล็ดสบู่ดาผสมกับน้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง”, 2557
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์
ผลงานด้านวิชาการ
- W. Thammasiriroj, V. Chunkag, M. Phattanasak, S. Pierfederici, B. Davat, P.
Thounthong. “Simplified Single-Loop Full-Flatness Control of a Hybrid Power
Plant.” SICE International Symposium on Control Systems 2016, Nagoya, Japan,
March 2016.
- W. Thammasiriroj, V. Chunkag, M. Phattanasak, S. Pierfederici, B. Davat, P.
Thounthong. “Nonlinear single-loop control of the parallel converters for a
fuel cell power source used in DC grid applications.” International Journal of
Electrical Power & Energy Systems, Volume 65, February 2015, pp. 41-48.
- W. Thammasiriroj, V. Chunkag, M. Phattanasak, S. Pierfederici, B. Davat, P.
Thounthong. “Nonlinear single-loop control of the parallel converters for a
fuel cell power source used in DC grid applications.” International Journal of
Electrical Power & Energy Systems, Volume 65, February 2015, pp. 41-48.
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- W. Thammasiriroj, V. Chunkag, M. Phattanasak, P. Thounthong, S. Pierfederici, B.
Davat. “A Single–Loop Feedback Nonlinear Control for Parallel Power
Converters for Fuel Cell Energy Regulation in DC Grid Applications.”
International Conference on Applied Energy (ICAE 2013), Pretoria, South Africa,
July 2013.
5. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี แสงวิรุณ
ผลงานด้านวิชาการ
- ปรีดี แสงวิรุณ, (2556), “การศึกษาหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ระบายอากาศห้องใต้หลังคา
ร่วมกับพัดลมไฟฟ้ากระแสตรง
- ปรีดี แสงวิรุณ, (2555), “การพัฒนาการสอนแบบวิศวกรรมดิจิตอลโดยโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา” 3 มกราคม –มิถุนายน 2555
- ปรีดา จันทวงษ์, โยธิน อึ่งกูล, วิชาญ วิมานจันทร์, บุญชอบ โสตประวัติ, ชาติชาย ชุม
จันทร์, เนรมิตร กระแสร์ลม, ปิลันธน์ พืชสะกะ, ปรีดี แสงวิรุณ, พิสุทธิ์ แท่นทอง, ขจรศักดิ์
สมเภท, พิทักษ์ อรัญญิก และเมธา เทพวัช รการุณ, (2555), “การระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติของบ้านจาลองด้วยปล่องกระจกระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งม่านเกล็ด
แนวตั้งภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร” กันยายน – ธันวาคม 2555
6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยยศ ดารงกิจโกศล
ผลงานด้านวิชาการ
- Weerawut Saehor and Chaiyot Damrongkijkosol, A Mathematical Model of
Organic Rankine Cycle, The 2nd International Conference on Engineering
Science and Innovative Technology, 2016 (ESIT 2016)
- Pipatpong Preprame, Chaiyot Damrongkijkosol, Parntip Boonsong, Preeda
Chantawong, Effect of Injection Timing onto Performance and Emission of iesel
Engine using Coconut Biodiesel Produced from Different Catalysts, The 2nd
International Conference on Engineering Science and Innovative Technology,
2016 (ESIT 2016)
- ชัยยศ ดารงกิจโกศล และชาติชาย ชุมจันทร์, การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบอัด
อากาศซุปเปอร์ชาร์จแบบรูท , การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9
(NCTechEd 09), 2559
- ชนินทร์ หนูฤทธิ์ กฤช สินธนะกุล ชัยยศ ดารงกิจโกศล, การประเมินความต้องการจาเป็ นเพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสาหรับรายวิชาทฤษฎีและคานวณช่าง
ยนต์, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 (NCTechEd 09), 2559
- ชัยยศ ดารงกิจโกศล พิสิฐ เมธาภัทร ไพโรจน์ สถิรยากร, การพัฒนาระบบการประเมิน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา, วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ,
มกราคม-มิถุนายน 2558
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- ชัยยศ ดารงกิจโกศล ชาติชาย ชุมจันทร์ ปิลันธ์ พืชสะกะ, การศึกษาผลกระทบของช่วงล่าง
รถยนต์จากการติดตั้งถังก๊าซ NGV, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย,MENETT 2015
- ชัยยศ ดารงกิจโกศล, การศึกษาผลกระทบขององศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล
ดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นต้นกาลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
เครื่องปั่นไฟ, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เมษายน-มิถุนายน 2558
- Suphakarn jenpaned, Chaiyot Damrongkijkosol, Parntip Boonsong, THE
Comparative Fuel Properties of Biodiesel Produced by Transesterification
Process with Different Alkaline Catalyasys, The 6th RMUTP International
Conference on Science, 2015 (ICONSCI 2015)
3.2.3 ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้ร่วมสอน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
ตารา
- การทาความเย็นและการปรับอากาศ พ.ศ.2558
- วิศวกรรมความปลอดภัย พ.ศ. 2558
งานวิจัย
- โครงการศึกษาผลกระทบระบบทาความเย็นจากการใช้ท่อโพลิเมอร์ทดแทนท่อทองแดงให้กับ
บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จากัด พ.ศ. 2558
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ บุญณสะ
ผลงานด้านวิชาการ
- ชยานนท์ ถนิมวาสน์ และ สมเกียรติ บุญณสะ, (2558), “การหาประสิทธิภาพพลังงานและ
เอ็กเซอร์จี โดยการแปรเปลี่ยนอุณหภูมิบรรยากาศของโรงไฟฟ้าชีวมวล (9.0 MW)” 28-29
พฤษภาคม 2558
- พีรพงษ์ ศรีงาม และ สมเกียรติ บุญณสะ, (2558), “การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการ
สูญเสียความร้อนของโรงไฟฟ้าชีวมวล (9.0 MW)” 28-29 พฤษภาคม 2558
- ศิริพงษ์ เกษมสุข และ สมเกียรติ บุญณสะ, (2558), “การวิเคราะห์หาความเหมาะสมและ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (9.0 MW)” 28-29 พฤษภาคม 2558
3. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง
ผลงานด้านวิชาการ
- Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2012. “Temperature
Impact on Reforming of Wood Derived Pyrolysis Gas for Hydrogen Production
and Tar Reduction”. Journal of Biobased Materials and Bioenergy. Inpress.
- Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2012. “Analysis of
Wood Pyrolysis Tar from High Temperature Thermal Cracking Process”. Energy
Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Inpress.
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- Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. 2012. Temperature
Impact on Reforming of Wood Derived Pyrolysis Gas for Hydrogen Production
and Tar Reduction. The 2012 International Conference on Agricultural, Food
and Biological Engineering (ICAFBE 2012). Nanyang King's Gate Hotel
(Guangdong): Guangzhou, China. 11-13 May 2012.
- Wongchang T., Theinnoi K., Patumsawad S., and Kaew-On J., (2012) Design and
build a high performance para smoking rubbed owen, Proceedings of the 26th
Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Chiang Rai,
Thailand, October 24-27. (in Thai)
- Sanongsap W., Theinnoi K., Sittichompoo S., Pongrasri N., Somwat K., and
Wongchang T. (2012) The development prototype of high pressure common
rail injection system for single cylinder agricultural diesel engine, Proceedings
of the 26th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand,
Chiang Rai, Thailand, October 24-27. (in Thai)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค
ผลงานด้านวิชาการ
- กนกกาญจน์ ว่องวัชรพร, (2014), “การศึกษาสมบัติของวัสดุพรุนที่มีผลต่อสมรรถนะของหัว
เผาวัสดุพรุนแบบผสมล่าช้าด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์”, มกราคม-มีนาคม 2014
- Bunkwang A, Kaewpradap A, Jirakulsomchok K and Jugjai S, (2014), “Numerical
Simulation of a Self-aspirating Porous Medium Burner”, December 2014
- Kanokkarn Wongwatcharaphon, Kampanart Theinnoi and Sumrerng Jugjai,
(2013), “A Numerical Study of the Effects of Material Properties on
Performance of a Non-sprayed Porous Burner (NSPB), October 2013
- Kanokkarn Wongwatcharaphon, Peerayut Tongtem and Sumrerng Jugjai,
(2013), “A Numerical and Experimental Investigation of Performance of a
Nonsprayes Porous Burner” November 2013
- Kanokkarn Wongwatcharaphon, Peerayut Tongtem and Sumrerng Jugjai,
(2012), “Numerical and experimental study of late mixing porous burner”
March 2012
- Kanokkarn Wongwatcharaphon, Peerayut Tongtem and Sumrerng Jugjai,
(2012), “Modulating dual fuel porous burner” October 2012
- Kanokkarn Wongwatcharaphon, Peerayut Tongtem and Sumrerng Jugjai,
(2012), “Numerical and Experimental Study of A Nonsprayed Porous Buner for
Liquid Kerosene” 2012
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย
งานวิจัย
- Sriumpunpuk P., Sittichompoo S., Dangsoontornchai M., Thitipatanapong S.,
Pongrasri N., Haoharn C. and Theinnoi K., (2016) Effect of Injection Timing on
the Engine Performance and Exhaust Emissions of a Dual-Fuel Compression
Ignition Engine, Journal of Industrial Technology, 12(1), 41-52.
- Sriumpunpuk P., Theinnoi K. and Pongrasri N. (2016), Bio-ethanol Fuel Effect
on a Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Activity Reducing HC and CO Emission,
Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Science and
Innovative Technology (ESIT 2016), Phuket, Thailand, April 21 – 23
- Santiarpa A., and Theinnoi K. (2016), The Impact of Alternative Fuel on
Combustion and Exhaust Emission Characteristic from Spark Ignition Engine,
Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Science and
Innovative Technology (ESIT 2016), Phuket, Thailand, April 21 – 23
- Prommart P., Sawatmongkhon B. and Theinnoi K. (2016), The Investigation of
Hydrogen Production from Diesel Exhaust Gas via Bioethanol Reforming,
Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Science and
Innovative Technology (ESIT 2016), Phuket, Thailand, April 21 – 23
- Iamcheerangkoon T. and Theinnoi K. (2016), The Investigation of Soot
Regenerative Method over Diesel Particulate Filter, Proceedings of the 2nd
International Conference on Engineering Science and Innovative Technology
(ESIT 2016), Phuket, Thailand, April 21 – 23
- Suksompong P., Phongrasri N., Wongchang T., Sawatmongkhon B. and Theinnoi
K. (2016), The Investigation of Upgraded Biogas on Performance and Emission
Characteristic of Spark Ignition Engine, Proceedings of the 2nd International
Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2016),
Phuket, Thailand, April 21 – 23
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ
ผลงานด้านวิชาการ
- Pomprab Sriumpunpuk, Chiewcharn Haoharn and Kampanart Theinnoi. (2014).
“Effect of Injection timing on the Combustion and Emission Characteristic in
Compression Ignition Engine Fuelled with DME-Diesel Dual fuel” Proceedings of
the 1st International Conference on Engineering Science and Innovative
Technology (ESIT 2014), Krabi, Thailand, April 8-10, pp.44-52.
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- กนกกาญจน์ ว่องวัชรพร, ธวัชชัย วงศ์ช่าง, ดวงกมล เขียวภักดี, สถิตพร เสาว์เฉลิม และ
เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ. (2556). “การศึกษาการเผาไหม9ของเชื้อเพลิงผสมแก๊สสังเคราะห์จากชีว
มวลในประเทศไทยกับแก๊สหุงต้มในหัวเผาวัสดุพรุน ” (The Study of Combustion of
Mixed-Fuel between Producer Gas from Thai Biomass and LPG within Porous
Burner). วิศวสารลาดกระบัง. ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2556. หน้า 13-18.
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทวงษ์
ผลงานด้านวิชาการ
- Sura Sibprakarn, Vichan Vimanjan, Chatchan Thongjub and Preeda Chantawong.
(2016). “Experimental comparative study of thermal performance between a
simple roof concrete and roof solar cells chimney” The 5th International
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA05), Bangkok,
Thailand, 27-29 September 2016.
- Puchong Khumpunja, Kittipong Roungbungrud, Thanawit Jaritsue, Roengrit
Rungthamwatthana, Vichan Vimanjan, Chatchan Thongjub and Preeda
Chantawong. (2016). “Numerical model and comparison of plate heat
exchanger performance by flow in oval patten” The 5th International
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA05), Bangkok,
Thailand, 27-29 September 2016.
- Preeda Chanpanyachon, Krit Ninlabot, Nnachaya Machom, Vichan Vimanjan,
Chatchan Thongjub and Preeda Chantawong. (2016). “Study how to charge the
lead-acid battery with photovoltaic system” The 5th International Conference
on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA05), Bangkok, Thailand,
27-29 September 2016.
- Jirawat Phromprom, Purachet Saoron, Jakkrapong Thong-alarm, Napasawan
Noocharoenkul, Vichan Vimanjan, Chatchan Thongjub and Preeda Chantawong.
(2016). “A feasibility study of using steam from small power producer supply to
factory : A case study of Kasai Teck See CO., LTD.” The 5th International
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA05), Bangkok,
Thailand, 27-29 September 2016.
- Gavin Traithip, Akeworapong Chotkhunawat, Somnuek Intasith, Prateep
Phuttharat, Kanthan Yusawat, Chalermsak Dassaard, Chatchan Thongjub,
Preedee Saengviroon and Preeda Chantawong. (2016). “Potential of biomass
power plant by using cane leaves” The 5th International Conference on
Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA05), Bangkok, Thailand, 27-29
September 2016.
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- Panuwat Suttimas and Preeda Chantawong. “Applying electrostatic reduction
system with rice cooker machine for food production industry” The 5th
International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture
(SEGA05), Bangkok, Thailand, 27-29 September 2016.
- Preeda Chantawong. (2015). “Development of a multi-purpose glazed solar
chimney incorporating a hot water collector systems under tropical climte of
Thailand” The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green
Architecture (SEGA04), Bangkok, Thailand, 30-31 Match 2015.
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
ผลงานด้านวิชาการ
- C. Poompipatpong and A. Kengpol “Design of a Decision Support Methodology
Using Response Surface for Torque Comparison: An Empirical Study on an
Engine Fuelled with Waste Plastic Pyrolysis Oil” Energy, 2015, Vol. 85, pp.850 – 856.
- G. H. Choi, C. Tangsiriworakul and C. Poompipatpong “Performance and
Exhaust Emission Studies of a Large LNG-Diesel Engine Operating with Different
Gas Injector’s Characteristics” KMUTNB: International Journal of Applied Science
and Technology, 2014, Vol. 7, No.2, pp.59-66.
- C. Poompipatpong “Quadratic Prediction Models for the Performance
Comparison of a Marine Engine Fuelled with Biodiesel B5 and B20”
International Journal of Engineering Mathematics, 2014, Article ID 104989.
- C. Poompipatpong, A. Kengpol and T. Uthistham “The Effects of Diesel–Waste
Plastic Oil Blends on Engine Performance Characteristics” KMUTNB:
International Journal of Applied Science and Technology, 2014, Vol.7, No.1,
pp.37-45.
- K. Cheenkachorn, C. Poompipatpong and G. H. Choi “Performance and
emissions of a heavy-duty diesel engine fuelled with diesel and LNG” Energy,
2013, Vol.53, pp.52-57.
- C. Poompipatpong and A. Kengpol “A Group Decision Support Methodology to
Weight Diesel Engine’s Operating Parameters by Using Analytical Hierarchy
Process and Delphi” International Journal of Industrial Engineering and
Technology, 2013, Vol. 5, No.1, pp.47-60.
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9. อาจารย์สัก สิทธิชมภู
ผลงานด้านวิชาการ
- Sak SITTICHHOMPOO, Pee PRIDOUNG, Peerapol SRIPHUMMA, Rachan
SONGKLOD, and Kampanart THEINNOI, (2016). “Effects of DME port-injection on
performances of a single cylinder diesel engine in dual-fuel mode”. Phuket,
Thailand, April 21-23 2016.
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
ผลงานด้านวิชาการ
- Wongkhorsub, C., and Chindprasert, N., and Peanprasit, S., (2014) Engine
Performance and Economic Impact Study of Gasoline-Like Tyre Pyrolysis Oil in
Thailand, Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry,
ISBN: 978-1-61804-239-2
- Wongkhorsub, C., and Chindaprasert, N., (2013), A Comparison of the Use of
Pyrolysis Oils in Diesel Engine, Energy and Power Engineering Vol.5 No.4B, Pub.
Date: October 16, 1470
- Wongkhoursub, C., and Chindaprasert, N., and Peanprasit, S., (2013) Engine
Performance and Economic Impact Study of Diesel-Like Tire Pyrolysis Oil. ISBN:
978-1-61804-175-3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และ สหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานในสถานประกอบการ โดยใช้ระยะเวลาฝึกงาน 240 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงภาคฤดูร้อน
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานพิเศษฯ 1 ให้นักศึกษานาเสนอและอภิปรายการทาโครงงานพิเศษของนักศึกษา
เมื่อผ่านการนาเสนอแล้วให้นักศึกษาออกแบบและสร้างโครงงานพิเศษ 1 โดยต้องจัดทาโครงงานเพื่อ
นาเสนอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
รายวิชาโครงงานพิเศษฯ 2 ให้นักศึกษาทาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งจะต้องเขียนรายงาน
ประกอบโครงงานพิเศษทั้งหมด 5 บทของปริญญานิพนธ์ ให้เป็นตามข้อกาหนดของวิทยาลัย โดยจะต้อ ง
จัดทาคู่มือการใช้งานของโครงงานพิเศษ เพิ่มขึ้น 1 ฉบับ ตามข้อกาหนดของภาควิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกันโดยใช้หลักการและแนวความคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่ องมือ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ในการทาโครงงาน รวมถึงการพัฒนาทัก ษะวิชาชีพและการนาเสนอ
ผลงาน
5.3 ช่วงเวลา
โครงงานพิเศษฯ 1 อยู่ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
โครงงานพิเศษฯ 2 อยู่ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานพิเศษฯ 1 จะมีจานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
โครงงานพิเศษฯ 2 จะมีจานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัดสอบการนาเสนอ ที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน

58

มคอ.2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู้ จั ก
กาลเทศะ และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิช าชีพ และต่อสังคมและปฏิบั ติตนภายใต้
จรรยาบรรณ วิ ช าชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เสียสละ และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วอย่ า ง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตนรวมถึงการ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อ ง สามารถพัฒ นา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับสถาบัน
หรือหน่วยงานภายนอก
(4) มีความมุ่งมั่น คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

(5) มีม นุ ษยสั ม พัน ธ์แ ละมีค วามสามารถในการ
ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น บนความหลากหลายทางด้ า น
วัฒนธรรมและเชื้อชาติ มีทักษะในด้านการทางาน
เป็ น หมู่คณะ สามารถบริ หารจั ดการการทางานได้
อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) เชิญผู้ เชี่ยวชาญทางด้านภูมิปัญญามาถ่ายทอด
ความรู้
(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่
(3) จัดโครงการบริการวิชาการ
(1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อ
จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(2) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

(1) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร
(2) การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียน ได้
แสดงออกถึงความสามารถของผู้เรียนและหมู่คณะ
(1) การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาโดยมี ก าร
มอบหมายงานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม
(2) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
(3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน
(1)การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะ
การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จัดโครงการเสริมสร้างภาษา โดยการแลกเปลี่ยน
และรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกงาน ที่ภาควิชา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ท างวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุ กต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ นหลั ก การทางทฤษฎี และประยุ กต์ใ ช้ทางปฏิบั ติ
ด้ว ยการทดลองในห้ อ งปฏิบั ติ ก าร ทั้ ง นี้ใ ห้ เ ป็น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(6) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(4) กาหนดงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษา
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้ส ามารถทาได้โดยการออกข้อสอบ
ที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบ ที่ให้มา ไม่ควร
มีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่ อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริเริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่ ว นตัว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มกี ารกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
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(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกีย่ วข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทาได้
ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
(2) นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
(3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
(4) น าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคานวณ
(3) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
2. ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสมได้
5. สามารถบูรณาการความรู้และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคานวณ และนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพุด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
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2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสานึก ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คาชี้แจง เครื่องหมาย  ความรับผิดชอบหลัก หรือ  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

ชื่อวิชา

1

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา
3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

2

3

 

4

5



   

(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 3(3-0-6)  



                   

3(3-0-6)

    

1

 

030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

 

4
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คุณภาพชีวิตและสังคม

(Sciences and Technology for
Quality of Life and Society)
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการ
เขียนรายงาน
(Communicative English
and Report Writing)
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
(English Conversation
for Daily Life)

3(3-0-6)

 





3(0-6-3)
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ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

030953101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่

มคอ.2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3(3-0-6)       

 



    

   

3(3-0-6)       

 



    

   

(Modern Human Resource
Management)
030953102

มนุษย์และการพัฒนาสังคม
(Man and Society Development)

การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)      

   

   

 



(Entrepreneurship)
030953104
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030953103

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต 3(3-0-6)                         
(Economics for Daily Life)

030953107

บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม

3(3-0-6)         



 

 

 

 

(Personality for Socialization)

มคอ.2

68

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes (ELO) ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
1. สามารถทางานและนาความรู้ไปใช้งานกับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการได้
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
3. สามารถดาเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรมได้
4. สามารถคิดอย่างเป็นนามธรรม (คิดได้ ทาเป็น) เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตร อ.ส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม

2.
3.

2.
4.

3. ทักษะทางปัญญา

1.
3.

ELOs ใหม่
ELO 1
สามารถทางานและนาความรู้ไปใช้งานกับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการได้

ELO 1
สามารถทางานและนาความรู้ไปใช้งานกับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการได้
ELO 2
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
ELO 4
สามารถติดอย่างเป็นนามธรรม (คิดได้ ทาเป็น) เพื่อนาไปสู่การ
แก้ปัญหาได้
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2. ความรู้

ผลการเรียนรู้ข้อย่อยๆ
(Curriculum Mapping)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎี และปฏิ บัติ ใ นเนื้อ หาของสาขาวิ ช าเฉพาะด้า นทาง
วิศวกรรม
สามารถวิ เคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้ว ยวิธีการที่ เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง
มี ร ะบบรวมถึ ง การใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มคอ.2
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.

5.

ELOs ใหม่
ELO 3
สามารถดาเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรมได้

ELO 2
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1.
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.

ผลการเรียนรู้ข้อย่อยๆ
(Curriculum Mapping)
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิ ช าชีพมาสื่ อสารต่อสั งคมได้ใ น
ประเด็นที่เหมาะสม
มีจิตสานึก ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มคอ.2

มคอ.2
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4

รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)





































































มคอ.2

1(0-2-1)
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030233105 พลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
030233106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
(Information Technology for Industries)
030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
(Measurement and Instrumentation for Energy)
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
(Design of Power and Machine Technology)
030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030233126 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
030233135 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
(Economics, Energy and Environment)
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
(Information Technology for Industries Laboratory)
030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)
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หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

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



































































72

2(2-0-4)


มคอ.2

รายวิชา
030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
(Design of Power and Machine Laboratory)
030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer Laboratory)
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
วิชาชีพ
แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
030233115 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration)
030233116 อากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics)
030233117 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233121 การผลิตยานยนต์
(Automotive Manufacturing)
030233122 การประกอบธุรกิจยานยนต์
(Automotive Business Operation)
030233136 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
(Automotive Measurement and Analysis)

มคอ.2
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มคอ.2
หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
2(2-0-4)

(Automotive Electrical and Electronic Technology)
030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1









2(2-0-4)









030233143

3(3-0-6)







































































030233221
030233222
030233223

(Automotive Technology I)
เทคโนโลยียานยนต์ 2
(Automotive Technology II)
โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
(Special Project for Automotive I)
โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2
(Special Project for Automotive II)
ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์
(Tribology for Automotive)

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

มคอ.2

030233308 ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์
(Automotive Technology Laboratory)
030233309 ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
030233315 ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
(Aerodynamics Laboratory)
030233316 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)
030233317 ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)

1(0-2-1)
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รายวิชา
030233137 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

74
รายวิชา
030233318 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

มคอ.2
หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
1(0-2-1)

(Automotive Electrical and Electronic Technology Laboratory)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม
030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Energy Management)
030223118 เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร
(Mechanical System Technology in Buildings)
030233119 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
030233132 เทคโนโลยีกังหัน
(Turbine Technology)
030233134 พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Energy)
030233138 เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง
(Boiler and Power Plant Technology)
030233139 การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง
(Energy Conservation and Illumination System Design)
030233140 การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
(Combustion and Bio-energy Conservation)
030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
(Thermofluids for Energy Technology)



2(2-0-4)
มคอ.2
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030233235
030233236
030233237
030223319
030233338

หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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030233339

รายวิชา
โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
(Special Project for Energy I)
โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2
(Special Project for Energy II)
ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน
(Professional Practice for Energy)
เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร
(Mechanical System Technology in Buildings)
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
(Thermofluids for Energy Technology)
เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)

มคอ.2

วิชาสหกิจศึกษา
030233413 ฝึกงาน
(Training)

240 ชั่วโมง

มคอ.2
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มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึ กษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อ ม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้น
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเ ปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนสิทธิบัตร (ข) จานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ (ค) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กร
ที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู ง านทางวิช าการและวิช าชี พ ในองค์ กรต่ า งๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการส่งเสริมอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
1.2 มี ก ารก าหนดแผนงาน การจั ด ท างบประมาณ และด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการจัดทารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการประเมิน ผลการปฏิบั ติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. บัณฑิต
2.1 มีการศึกษาข้อมูล ตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้องกับกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
2.2 มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
3.1.1 มีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจานวนที่เหมาะสม
3.1.2 (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจานี้ยังมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนา จัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามีค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอน ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทาวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายว่าควรจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือ
วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง ในรายวิชาบังคับและสาหรับอาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะสอนทั้ง
รายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
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4.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.3.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีช่างเทคนิคประจาห้องปฏิบัติการ
4.3.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน
การสอน
(2) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
5. หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิช า เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
(1) มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่จาเป็นเหมาะสมและทันสมัย
(2) มีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
(3) มีการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
(1) สถานที่ในการจั ดการเรี ย นการสอนจะใช้อาคารเรียนรวมและห้ องปฏิบัติการส่ ว นกลางของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาหรับการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในรายวิชาชีพเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนที่อาคาร 63 ชั้น 1, 2
และอาคาร 64 ชั้น 1-4 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
(2) ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีหนังสือและตาราเรียนด้านเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมกันประมาณ 13,062 เล่ม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชา คือ เครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์
ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทั กษะในการใช้งานจริง
รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ
โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมให้ผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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(2) มีห้ องปฏิบั ติการที่มีความพร้อมทั้งวัส ดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับ
การทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและเครื่องจักรให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
สาหรับใช้ประกอบการสอน
(4) มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู้ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการเรีย นการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่ขอ
เปิดดาเนินการ นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หรือ
ฉบับปรุงปรุงแก้ไขล่าสุด ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ว่าด้วย มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
- จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่ว นร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีร ายละเอีย ดของรายวิ ช า และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ ป ระจ าทุ กคนได้รั บ การพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับ ความพึง พอใจของนั กศึ กษาปี สุ ด ท้า ย/บัณ ฑิต ใหม่ที่ มีต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิตที่มีต่อ บั ณฑิตใหม่ เฉลี่ ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3
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-
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประเมินการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
(2) มีการประเมินจากการทดสอบย่อย การสั งเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
(3) มีการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อชี้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ ในเนื้อหา
ที่ได้เรียนไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิช า และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมนั้ น จะกระท า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาไปแล้ ว และสามารถ
ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ภาควิชาจะติดตามประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มี
ความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรั บปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิช า
อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบ และเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การดาเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา
ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษา

มคอ.2

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิ84
ต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (แขนงวิมคอ.2
ชาเทคโนโลยียานยนต์)(ต่อเนื่อง) 2 ปี
SEMESTER 1
030233105

3(3-0-6)

RENEWABLE ENERGY

030233106

2(2-0-4)

INFORMATION TECHNOLOGY FOR
INDUSTRIES

030233109

2(2-0-4)

FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ELECTRICAL
SYSTEM

030233117

2(2-0-4)

HYDRAULICS AND PNEUMATICS FOR
AUTOMOTIVE

2(2-0-4)

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY I

030233303

1(0-2-1)

INFORMATION TECHNOLOGY FOR
INDUSTRIES LABORATORY

030233307

1(0-2-1)

FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL
ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
030233308

1(0-2-1)

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LABORATORY

030233316

1(0-2-1)

HYDRAULICS AND PNEUMATICS FOR
AUTOMOTIVE LABORATORY

030943111

3(3-0-6)

0309xxxxx

3(3-0-6)

LANGUAGE ELECTIVE COURSE

21(17-8-38)

MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
FOR ENERGY
030233108

030233413

240 ชั่วโมง

2(2-0-4)

030233122

2(2-0-4)

030233126

2(2-0-4)

2(2-0-4)

030233136

2(2-0-4)

AUTOMOTIVE MEASUREMENT AND
ANALYSIS

3(3-0-6)

030233306

1(0-2-1)

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY II

HEAT TRANSFER LABORATORY

030233304

030233317

1(0-2-1)

MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
FOR ENERGY LABORATORY
030233305

030233321

DESIGN OF POWER AND MACHINE
LABORATORY
030233309

1(0-2-1)

030233323

3(3-0-6)

TRIBOLOGY FOR AUTOMOTIVE
0309xxxxx

AERODYNAMICS LABORATORY

3(3-0-6)

ECONOMICS, ENERGY
AND ENVIRONMENT
030233137

2(2-0-4)

AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC TECHNOLOGY
030233222

3(0-6-3)

030233318

1(0-2-1)

AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONIC
TECHNOLOGY LABORATORY

030713103

3(3-0-6)

QUALITY CONTROL
0309xxxxx

3(3-0-6)

SCIENCE AND MATHEMATICS ELECTIVE
COURSE
03xxxxxxx

3(3-0-6)

HUMAN ELECTIVE COURSE
03xxxxxxx

3(x-x-x)

FREE ELECTIVE COURSE II

3(3-0-6)

SOCIAL ELECTIVE COURSE

3(3-0-6)

03xxxxxxx

MATRICES AND VECTOR ANALYSIS
0309xxxxx

1(0-2-1)

SPECIAL PROJECT FOR AUTOMOTIVE I

AUTOMOTIVE NOISE
AND VIBRATION LABORATORY
LABORATORY
1(0-2-1)
030233315

030943112

1(0-2-1)

AUTOMOTIVE MEASUREMENT AND
ANALYSIS LABORATORY

1(0-2-1)

030233135

SPECIAL PROJECT FOR AUTOMOTIVE II

HEAT TRANSFER

AERODYNAMICS
030233143

3(3-0-6)

AUTOMOTIVE BUSINESS OPERATION

AUTOMOTIVE NOISE AND VIBRATION
030233116

3(3-0-6)

AUTOMOTIVE MANUFACTURING

TRAINING

DESIGN OF POWER AND MACHINE
TECHNOLOGY
030233115

030233121

3(x-x-x)

FREE ELECTIVE COURSE I

มคอ.2

DIFFERNTIAL EQUATIONS

2(2-0-4)

3(3-0-6)

LANGUAGE ELECTIVE COURSE

21(17-8-38)
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030233142

030233107

SEMESTER 5

SEMESTER 4

SEMESTER 3

SEMESTER 2

240 ชั่วโมง

22(xx-x-xx)

21(xx-x-xx)
85(xx-x-xx)

85 ชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (แขนงวิชาเทคโนโลยี
มคอ.2 เครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม)
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ
(ต่อเนื่อง) 2 ปี
SEMESTER 1
030233106

SEMESTER 2

2(2-0-4)

INFORMATION TECHNOLOGY FOR
INDUSTRIES
030233107

2(2-0-4)

MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
FOR ENERGY
030233109

2(2-0-4)

FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL
ELECTRICAL SYSTEM
030233126

2(2-0-4)

HEAT TRANSFER
030233303

1(0-2-1)

030233304

1(0-2-1)

MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
FOR ENERGY LABORATORY
030233306

1(0-2-1)

HEAT TRANSFER LABORATORY
030233307

1(0-2-1)

FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL
ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
030943111

3(3-0-6)

DIFFERENTIAL EQUATIONS
0309xxxxx

3(3-0-6)

LANGUAGE ELECTIVE COURSE

030233114

030233413
240 ชั่วโมง
TRAINING

030233140

2(2-0-4)

2(2-0-4)

030233141

3(3-0-6)

030233235

1(0-2-1)

030233337

1(0-2-1)

030233338

1(0-2-1)

030713105

030233132

3(3-0-6)

TURBINE TECHNOLOGY
030233134

3(3-0-6)

SOLAR ENERGY
030233138

3(3-0-6)

BOILER AND POWER PLANT
TECHNOLOGY
030233236

3(0-6-3)

SPECIAL PROJECT FOR ENERGY II
0309xxxxx

3(3-0-6)

SCIENCE AND MATHEMATICS ELECTIVE
COURSE
0309xxxxx

3(3-0-6)

HUMAN ELECTIVE COURSE
03xxxxxxx

3(x-x-x)

FREE ELECTIVE COURSE II

3(3-0-6)

SAFETY ENGINEERING

3(3-0-6)

03xxxxxxx

MATRICES AND VECTOR ANALYSIS
0309xxxxx

1(0-2-1)

THEMOFLUIDS FOR ENERGY
TECHNOLOGY LABORATORY

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
LABORATORY
030943112

3(0-6-3)

PROFESSIONAL PRACTICE FOR
ENERGY

MECHANICAL SYSTEM
IN BUILDINGS LABORATORY

030233339

1(0-2-1)

SPECIAL PROJECT FOR ENERGY I

DESIGN OF POWER AND MACHINE
LABORATORY
030233319

2(2-0-4)

THEMOFLUIDS FOR ENERGY
TECHNOLOGY

ECONOMICS, ENERGY AND
ENVIRONMENT
030233305

3(3-0-6)

COMBUSTION AND BIO-ENERGY
CONSERVATION

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
TECHNOLOGY
030233135

3(3-0-6)

ENERGY CONSERVATION AND
ILLUMINATION SYSTEM DESIGN

MECHANICAL SYSTEM
TECHNOLOGY IN BUILDINGS
030233119

3(3-0-6)

RENEWABLE ENERGY
030233139

3(3-0-6)

INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT
030233118

030233105

3(x-x-x)

FREE ELECTIVE COURSE I

3(3-0-6)

LANGUAGE ELECTIVE COURSE

มคอ.2

0309xxxxx

2(2-0-4)

3(3-0-6)

SOCIAL ELECTIVE COURSE

21(17-8-38)

85

INFORMATION TECHNOLOGY FOR
INDUSTRIES LABORATORY

030233108

DESIGN OF POWER AND MACHINE
TECHNOLOGY

SEMESTER 5

SEMESTER 4

SEMESTER 3

21(18-8-39)

240 ชั่วโมง

22(xx-xx-xx)

21(xx-x-xx)
85(xx-xx-xxx)

86

ภาคผนวก ข.
โครงสร้างรหัสวิชา 9 หลัก

มคอ.2
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มคอ.2

หลักเกณฑ์การกาหนดโครงสร้างรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักที่ 1-2
หลักที่ 3-4
หลักที่ 5

แทนคณะ
แทนภาควิชา
แทนสาขาวิชา

หลักที่ 6

แทนระดับการศึกษา

หลักที่ 7

แทนวิชา

หลักที่ 8-9

แทนชั้นปี

03 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
1 = เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET)
2 = เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
(RAET)
3 = เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (AMT,IPT)
4 = เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET)
5 = เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (ACET)
6 = เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET)
7 = เทคโนโลยีพลังงานและยานยนต์ (EGT,AMT)
1 = ปวช.
2 = ปวส./อนุปริญญา (งดรับ นศ./ปิดหลักสูตร)
3 = ปริญญาตรี
4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรบรรจุอยู่ในแผนฯ 10)
5 = ปริญญาโท
6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
7 = ปริญญาเอก
8 = สูงกว่าปริญญาเอก
1 = วิชาทฤษฎี
2 = วิชาปฏิบัติ
3 = วิชางานประลอง
4 = สหกิจศึกษา
5 = วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์,ปัญหาพิเศษ
00-19 ชั้นปีที่ 1
20-39 ชั้นปีที่ 2
40-59 ชั้นปีที่ 3
60-100 ชั้นปีที่ 4
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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ภาคผนวก ง.
ข้อมูลการมีส่วนร่วมวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษากับหน่วยงานภายนอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ว่าที่ร้อยตรีปรีดี แสงวิรุณ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
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ภาคผนวก จ.
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ.2555

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลั ก สู ต รฉบั บ ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่
7 กันยายน 2555
2. สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง(ต่อเนื่อง) จาเป็น ต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาโททั้งสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานและ
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน เพื่อความต่อเนื่องในด้านการศึกษาต่อที่ระดับสู งขึ้นและ
ทันสมัยต่อเทคโนโลยีด้านเครื่องต้นกาลังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกในการให้คาแนะนาการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดวิชา การพิจารณาภาพโดยรวมของหลักสูตร และ
เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ในครั้งนี้ภาควิชาฯ ได้มีการปรับเพิ่มรหัสวิชา และแก้ไขรายละเอียดวิชา มีการปรับแผนภูมิการศึกษา
ในบางรายวิชา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จะจบก่อนเข้าสู่การทางานต่อไป
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
เดิม
แก้ไขเป็น
1. นายกิตติ
นิลผึ้ง
1. นายเนรมิตร
กระแสร์ลม (ประธานหลักสูตร)
2. นายมงคล
แดงสุนทรชัย
2. นายณัฏฐพัชร์ ศิริภัทรปิยปาน
3. นายณัฏฐพัชร์
ศิริภัทรปิยปาน
3. นายเสนีย์
พันโยธา
4. นายเนรมิตร
กระแสร์ลม
4. นายวริษฐ์
ธรรมศิริโรจน์
5. นายวริษฐ์
ธรรมศิริโรจน์
5. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี แสงวิรุณ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี
แสงวิรุณ
6. ว่าที่ร้อยตรีชัยยศ ดารงกิจโกศล
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5.2 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา
เพิ่ม
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์; วิทยาศาสตร์กับอาหารและโภชนาการ,วิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ,วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งส าอางและความงาม,วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ,วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ,
วิทยาศาสตร์การเกษตร ,วิทยาศาสตร์พลังงาน
The methodology of scientific knowledge ; Science with food and nutrition,
Science with human health, Science with cosmetic and beauty, Science with clothes,
Science with residence, Science with agriculture, Science with energy.
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สภาวะที่เกิดขึ้นในโลก ปรากฏการณ์เรือนกระจก เอลนิโน
ลานีญา สึนามิ ปัญหามลภาวะทางน้า อากาศ เสียง เคมีในชีวิตประจาวัน พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน พลังงาน
ทางเลือกใหม่ และพลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
Skills and procedure of sciences, state of the world : greenhouse effect, El Reno,
Lani ya, Tsunmi, pollution water, air, noise, chemicals in everyday life, energy in everyday life,
new alternative energy and renewable energy, science and technology to development of
country under the sufficiency economy philosophy, impact of advances in sciences and
technology affecting quality of life.
5.3 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา
เพิ่ม
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พลวัตการประกอบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ องค์การและการบริหารจัดการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อความสาเร็จภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
Entrepreneurial dynamics, entrepreneurship models, entrepreneurial organization
and management, business management strategies for accomplishment under current
circumstances.
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030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Socialization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคัญของบุ คลิกภาพเพื่อการสมาคม การสารวจบุคลิกภาพและปรับปรุงบุคลิ กภาพ การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี หลักการพูดในโอกาสต่างๆ เทคนิคการแต่งกายให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ มารยาท
สาหรับงานเลี้ยงแบบต่างๆ และมารยาทในการเข้าสมาคม
Importance of personality for socialization, personality investigation, improvement
and enhancement; principles of proper personality, principles of speech in different occasions,
tips & techniques for dressing, social manners for parties and socialization.
5.4 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 3 รายวิชา
เพิ่ม
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาและการบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การธุรกิจ กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปประยุกต์ในองค์การและกรณีศึกษา
Human resource management for globalization era, strategic human resource
planning, human resource development and maintenance responsive to current situation of
business organization, laws related to human resource management and case study.
030953102 มนุษย์และการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ กลุ่มสังคมและการขัดเกลาทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคมเพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม การดารงชีวิตใน
สถาบันสังคม พฤติกรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิกฤติการณ์ทางสังคมและแนวทางแก้ไข เทคนิค
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Human evolution and society, social groups and socialization, social rules for
harmony living, culture and cultural conservation, living in social institutions, human behavior
and social change, crisis in society and solution, technique in developing quality of life based
on philosophy of sufficiency economy.
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์และตลาดเศรษฐกิจ การผลิต การประกอบธุรกิจ การบริโภค และภาวะการเงิน
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
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Economics and economics markets, production, business operations,
consumption and financial impacts on economy, economic growth, saving and investment
under sufficiency economy philosophy in compliance with present circumstances.
5.5 เพิ่ม-ลดรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน จานวน 12 รายวิชา
เพิ่ม
030233105 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Design of Energy Conservation Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของพลั ง งานทดแทน แหล่ งพลั ง งานทดแทน พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานลม
พลังงานน้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ทฤษฎีการประยุกต์ใช้
งานของเชื้อเพลิงทางเลือกสาหรับยานยนต์ พลังงานทางเลือกของยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง ปิโตรเลียมเหลว ไบโอ
ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติอัด ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซชีวภาพ แอลกอฮอล์ ก๊าซโซ
ฮอลล์ ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงคู่ และพลังงานไฟฟ้า
The meaning of renewable energy, renewable energy resource, solar energy,
wind energy, hydropower, geothermal energy, application of renewable energy technology,
theory and application of alternative fuel for vehicles, alternative fuel for vehicles, petroleum,
biodiesel, gasohol, hydrogen, dual fuel and electricity.
030233106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลักการเขียนแผนที่
ความคิด การใช้งานโปรแกรมเขียนแบบเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสาหรับพลังงานและ
ยานยนต์ และการสร้างโครงงานด้วยวิธีการเชิงระบบ
The solution processes with information technology, information technology in
data collection and presentation of data, ethical and moral principles on the use of
information technology concept maps, using the preliminary drawings, Computer aided design
for energy and automotive, and project by means of the system.
030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Measurement and Instrumentation for Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด หน่วยและมาตรฐานการวัด เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการใช้งานของ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยและ
อาชีว อนามัย เครื่องมือวัดด้านพลังงาน เครื่ องมือวัดด้านสิ่ งแวดล้อม เครื่องมือวัดสาหรับระบบทาความเย็น
เครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือวัดด้านงานซ่อมบารุงรักษา และการประยุกต์ในการวัดและเครื่องวัด
สาหรับพลังงาน
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Basic concepts of measurement Units and measurement standards learn about
Principles of industrial instrumentation. Electrical measuring instrument Electronic measuring
instrument Safety and Occupational Health Energy meter Environmental measuring instrument
Instrumentation for refrigeration systems Solar instrument Instrumentation for maintenance
Measurement and measurement applications for energy.
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบเครื่ องจักรกลเบื้องต้น สมบัติของวัตถุ ทฤษฎีของความวิบัติ การออกแบบส่วนของ
เครื่องจักรกลอย่างง่าย เช่น หมุดย้า อุปกรณ์ขันสกรู สลัก เพลา สปริง เป็นต้น
Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of failure,
design of simple machine elements, rivets, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, poer
screws, coupling etc.
030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิ เคราะห์ ว งจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลั บพื้ น ฐาน แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและ
กาลังไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนินไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าสามเฟส
ระบบสายส่ง เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
Basic Dc and AC circuit analysis, voltage, current and power transformers,
introduction to electrical machinery, generators, motors and transformers, concepts of threephase systems, method of power transmission, introduction to basic electrical instruments,
electrical power system in industrial plants.
030233126 การถ่ายเทความร้อน
2(2-0-4)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อนและสมการคานวณ ลักษณะของการนาความ
ร้อนคงตัวแบบ 1 และ 2 มิติ และการนาความร้อนแบบไม่คงตัว การพาความร้อนแบบบังคับสาหรับการไหล
ภายในและการไหลภายนอก การพาความร้อนแบบอิส ระการรังสีอุณหภาพ และการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่
รังสี
Models of heat transfer, thermal conductivity, heat conduction equation, steady
state one and two dimensional heat conduction heat conduction, unsteady-state heat
conduction, internal and external forced convention heat transfer, free convection heat
transfer, thermal radiation and radiation heat transfer.
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เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Economics, Energy and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์พลังงานเบื้องต้น อุปสงค์พลังงาน อุปาทานพลังงาน ตลาดพลังงาน การลดลงและ
มูลค่าทุน ตลาดน้ามันโลก แก๊สธรรมชาติพลังงานอนาคต ตลาดถ่านหินโลก อนุพันธ์พลังงาน อนาคต ทางเลือก
การสลับ การจัดการความเสี่ยง ไฟฟ้า และเศรษฐศาสตร์ ยูเรเนียม พลังงานนิ วเคลียร์ และทฤษฎีการผลิตข้าม
ช่ ว งเวลาเบื้ อ งต้ น ภาษี พ ลั ง งาน การก ากั บ ราคา การยกเลิ ก การควบคุ ม นโยบายการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นโยบายพลังงานหมุนเวียน
Introduction to energy economics: Energy demand; Energy supply; Energy
market. Discounting and capital values. The (Global?) oil market. A fuel of the future: natural
gas. (Global?) coal market. Energy derivatives: futures; options, and swaps. Risk management.
Electricity and economics. Uranium, nuclear energy, and an introduction to intertemporal
production theory. Energy tax. Price regulation. Deregulation. Energy efficiency policy.
Renewable energy policy.
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Information Technology for Industries Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบั ติการการแก้ ปั ญหาด้ ว ยกระบวนการทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปฏิบั ติการการใช้ งาน
โปรแกรมเขียนแบบเบื้องต้น ปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสาหรับพลังงานและยานยนต์ และ
ปฏิบัติการการสร้างโครงงานด้วยวิธีการเชิงระบบ
Laboratory the solution processes with information technology, practice using the
preliminary drawings, practice computer aided design for energy and automotive, and practice
for project by means of the system.
030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
1(0-2-1)
(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการใช้งานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ อ งมื อ วั ด ด้า นความปลอดภั ย และอาชีว อนามั ย เครื่ อ งมื อวั ด ด้ านพลั ง งาน เครื่ อ งมือ วั ด ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เครื่องมือวัดสาหรับระบบทาความเย็น เครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือวัดด้านงานซ่อมบารุงรักษา และ
การประยุกต์ในการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
Laboratory of industrial instrumentation, electrical measuring instrument
Electronic measuring instrument Safety and Occupational Health Energy meter Environmental
measuring instrument Instrumentation for refrigeration systems Solar instrument
Instrumentation for maintenance Measurement and measurement applications for energy.
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030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
1(0-2-1)
(Design of Power and Machine Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบเครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งต้ น สมบั ติ ข องวั ต ถุ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบส่ ว นของ
เครื่องจักรกลอย่างง่าย เช่น หมุดย้า อุปกรณ์ขันสกรู สลัก เพลา สปริง เป็นต้น
Laboratory fundamental of mechanical design, practice design of simple machine
elements, rivets, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, poer screws, coupling etc.
030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
1(0-2-1)
(Heat Transfer Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บัติ การถ่ายเทความร้อน ปฏิบัติการนาความร้อน ปฏิบัติการพาความร้อน และปฏิบัติการ
ถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี
Laboratory of heat transfer, practice of heat conduction, practice of convection
heat transfer and practice radiation heat transfer.
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพื้นฐาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
กาลังไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนินไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าสามเฟส
ระบบสายส่ง เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
Laboratory basic Dc and AC circuit analysis, voltage, current and power
transformers, introduction to electrical machinery, generators, motors and transformers,
concepts of three-phase systems, method of power transmission, introduction to basic
electrical instruments, electrical power system in industrial plants.
ลด
030233104 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
3(3-0-6)
(Design of Power and Machine Technology)
030233111 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
030233123 การติดตั้งและบารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Machine Installation and Maintenance)
030233211 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานเครื่องต้นกาลัง
3(2-2-5)
(Information Technology for Power Technology)
030233212 วัสดุวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Materials)
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030233214 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
5.6 เพิ่ม-ลดรายวิชาในแขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จานวน 13 วิชา
เพิ่ม
030233115 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Noise and Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
การสั่ น สะเทื อ น สมการระบบเชิ ง เส้ น การตอบสนองของระบบ พฤติ ก รรมของคลื่ น เสี ย ง
แหล่งที่มาของเสียงสภาพแวดล้อมและการสั่นสะเทือนและผลกระทบที่มีเครื่องมือและการวัดทั่วไปตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาและอัตนัยเพื่อเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์ เทคนิคการลดและการควบคุมสัญญาณการ
รบกวนและการสั่นสะเทือนทางรถยนต์
Vibration, Linear equations, System Response, The behavior of sound wave, The
source of the noise, vibration environment and effect on measurement tools, General
physiological and subjective responses to noise and vibration, Vehicle Vibration, Automotive
Techniques to reduce and control noise and vibration in the vehicle.
030233116 อากาศพลศาสตร์
2(2-0-4)
(Aerodynamics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของอากาศพลศาสตร์ สมรรถนะของยานยนต์ ผลจากระบบอากาศพลศาสตร์ต่อความ
ทรงตัว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพยานยนต์ การไหลของอากาศ
History of aerodynamics, performance of motor vehicles, Effect of aerodynamic
system on stability, safety and performance of motor vehicles, Air Flow.
030233117 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
2(2-0-4)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัญลักษณ์และวงจรของระบบไฮดรอลิกส์ในยานยนต์ ระบบพวงมาลัย ระบบเบรก ระบบส่งกาลัง
รถยนต์ขนาดเล็ก เครื่องจักรกลหนัก สัญลักษณ์และวงจรเบรกลมในยานยนต์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก รถพ่วงและรถ
โดยสาร
Hydraulics symbol and system in vehicle, steering system, brake system,
powertrain system, Small vehicle. Heavy machinery, Symbol and brake circuit of trucks, trailer
and bus.
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030233136 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Measurement and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือวัด เทคนิคการวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดยานยนต์ เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์แก๊ส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต์ เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนย์ล้อรถยนต์
เครื่องถ่วงสมดุลล้อยาง
Analysis of the results of using measurement tools, the Measurement techniques
and calibration. method, automotive measurement tools, electrical measurement tools , gas
analyzer. Engine Dynamometer, Brake testing machine and Tire Balancer.
030233137 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
และควบคุม การใช้และการวิเคราะห์ปัญหาระบบต่างๆ การประเมินผลข้อมูล
Electrical and electronic components in Automotive vehicles, Measurement tools
and equipments, System Diagnostic, Data Evaluation.
030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1
2(2-0-4)
(Automotive Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบวิวัฒนาการของรถยนต์และเครื่องยนต์ รถยนต์ประหยัดพลังงาน รถยนต์ไฮบริด
สมรรถนะเครื่องยนต์และการทดสอบเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เครื่องยนต์หลายสูบและจุดระเบิด ระบบ
เชื้อเพลิงและจุดระเบิด ระบบไอดี ระบบประจุไอดีแบบแปรผัน(วีวีที -ไอ) และไอเสีย ระบบหล่อลื่น และระบบ
หล่อเย็นชิ้นส่วนรถยนต์และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์
Evolution of engine and car design, Energy Saving car, Hybrid cars, Engine
Performance and engine testing fpr petrol and diesel engines. Mutil Cylinder engine and
ignition system Fuel System , Air Induction System, VVTI System and exhaust systems,
lubrication and cooling system and electronic engine control system.
030233143 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6)
(Automotive Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1
กาลั ง และแรงขับ เคลื่ อ นรถยนต์ ระบบส่ งถ่ายกาลั ง ขับเคลื่ อนรถยนต์ เกีย ร์อัตโนมัติ ระบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงรถ ล้อและตลับลูกปืนล้อ ระบบแขวนล้อเชื่อมโยงหน้าหลัง ระบบแขวนล้อลม ระบบแบรก
ลม การทดสอบประสิทธิภาพเบรก ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยกาลัง ระบบคุมอิเล็กทรอนิกส์ การเบรกและการทรง
ตัวของรถยนต์
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Power and Tractive Force, Transmission and Driveline System, Automatic
Transmission, 4WD System, Chassis, Wheel and Wheel Bearing, Suspension system, Air
Suspension system Air Brake, Brake Performance, Steering System, Power Steering Electronic
Control, Vehicle Stability.
030233308 ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบั ติการออกแบบการทดสอบเครื่องยนต์ การทดสอบเครื่องยนต์บนแท่นทดสอบ การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ผล ปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษไอเสียเครื่องยนต์
Laboratory engine test design, test bench test engine, data collection analysis of
results, engine exhaust emission measurement.
030233309 ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการด้านเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์ และเครื่องกลเบื้องต้น
Laboratory for automotive noise and vibration and intro of mechanical.
030233315 ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
1(0-2-1)
(Aerodynamics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์ ปฏิบัติการยานยนต์ ปฏิบัติการระบบอากาศพลศาสตร์ต่อความ
ทรงตัว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพยานยนต์ การไหลของอากาศ
Laboratory of aerodynamics, practice of motor vehicles, practice of aerodynamic
system on stability, safety and performance of motor vehicles, Air Flow.
030233316 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
1(0-2-1)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ในยานยนต์ ระบบพวงมาลัย ระบบเบรก ระบบส่งกาลังรถยนต์ขนาดเล็ก
เครื่องจักรกลหนัก สัญลักษณ์และวงจรเบรกลมในยานยนต์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก รถพ่วงและรถโดยสาร
Laboratory of system in vehicle, steering system, brake system, powertrain
system, Small vehicle. Heavy machinery, Symbol and brake circuit of trucks, trailer and bus.

127

มคอ.2

030233317 ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดยานยนต์ ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์
แก๊ส เครื่องวัดสมรรถนะเครื่องยนต์ เครื่องทดสอบเบรก เครื่องวัดศูนย์ล้อรถยนต์ เครื่องถ่วงสมดุลล้อยาง
Laboratory of measurement and calibration, automotive measurement tools,
practice electrical measurement tools , gas analyzer. Engine Dynamometer, Brake testing
machine and Tire Balancer.
030233318 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Electrical and Electronic Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารระบบไฟฟ้ า ยานยนต์ ไฟแสงสว่ า ง ไฟสั ญ ญาณ ไฟอ านวยความสะดวก ปฏิ บั ติ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Laboratory automotive electrical system, lighting, light, convenience light,
automotive electronics practice, use of monitoring tools and analysis automotive electronics
problems.
ลด
030233101 เทคโนโลยียานยนต์ 1
3(3-0-6)
(Automotive Technology I)
030233102 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6)
(Automotive Technology II)
030233103 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Noise and Vibration)
030233201 อากาศพลศาสตร์
3(2-2-5)
(Aerodynamics)
030233202 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233224 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
3(2-2-5)
(Automotive Measurement and Analysis)
030233225 เทคโนโลยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(2-2-5)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
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5.7 เพิ่ม-ลดรายวิชาในแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม จานวน 12 วิชา
เพิ่ม
030233118 เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร
2(2-0-4)
(Mechanical System Technology in Buildings)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการและการวางแผนเกี่ยวกับงานระบบในอาคาร ระบบการจ่ายน้า ระบบน้าทิ้ง ระบบท่อ
แก๊ส ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบควบคุมเสียงรบกวน
Management and planning system in the building, water supply system, Sewage
system, gas piping system, Fire extinguishing system, Fire protection system, Ventilation and air
conditioning system, Noise control system.
030233119 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
2(2-0-4)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์วัฏจักรทาความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณ์และการควบคุม สภาวะและกระบวนการ
ของอากาศตามไซโครเมตริก การประมาณภาระการทาความเย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อ
และการกระจายอากาศ สารทาความเย็นและการออกแบบระบบท่อสาหรับสารทาความเย็น การควบคุมระบบ
ปรับอากาศเบื้องต้น
Analysis of vapor compression, refrigeration, psychometric properties and process
of air, cooling load equipment and control estimation, air conditioning equipment, various
types of air conditioning systems, air distribution and duct system design, refrigerants and
refrigerant piping design, basic controls in air conditioning.
030233138 เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Boiler and Power Plant Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ชนิดและการออกแบบอุปกรณ์หม้อไอน้า โครงสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง
กาเนิดไอน้า การสันดาปภายใน การคานวณและการทดสอบประสิทธิภาพ การเดินเครื่องและการบารุงรักษา
เครื่องกาเนิดไอน้า ระบบโรงต้นกาลัง การควบคุมกระบวนการเบื้องต้น ระบบควบคุมการฉีดน้ามันเชื้อเพลิงและ
การสันดาป การควบคุมการสันดาป ลิ้นควบคุมและการควบคุมอัตโนมัติของหม้อน้า ระบบควบคุมของหม้อน้า
ระบบควบคุมกังหัน การเดินเครื่องกังหันในห้องควบคุม
The type and design of boiler equipment, the standards and monitoring
performance steam generator, internal combustion, calculation and testing for efficiency,
running and maintenance, boiler, power plant, Introduction to process control, Control
systems, fuel injection and combustion, control combustion, Control valves and automatic
control of the boiler, boiler controller, turbine controller, turbine control room.
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030233139 การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Illumination System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและแสง การวัดความเข้มของการส่องสว่าง การแผ่รังสี
ของวัตถุร้อน การแผ่กระจายของแสงหลอดไฟ การติดตั้งหลอดไฟ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ การออกแบบแสง
สว่างภายในและภายนอกอาคาร การให้แสงสว่างใต้น้า สนามกีฬาและถนน เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานและการ
ออกแบบระบบแสงสว่างธรรมชาติภายในอาคารจากการใช้ค่าความเข้มแสงของรังสีอาทิตย์ และการค่าความร้อน
เข้าสู่ภายในอาคารได้โดยตรงช่วยประหยัดพลังงาน
Quantity of radiation of electromagnetic and light, measuring of illumination
intensity, radiation of hot subject, lamp radiation, installation of lamp, characteristic of
construction materials, lighting design interior and exterior of building, light for under water,
sport complex and road etc, energy conservation and illumination, solar radiation and reduce
inside building, saving energy.
030233140 การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
(Combustion and Bio-energy Conservation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประเมิ น ศั ก ยภาพพลั ง งานชี ว มวล การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานด้ ว ยกระบวนการอุ ณ หภาพ
การเผาไหม้ กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการแกสซิฟิเคชั่น การเปลี่ยนรูปพลังงาน ชีวมวลด้วยกระบวนการ
ชีวเคมี การหมัก การย่อยสลายด้วยโดยปราศจากอากาศ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ชีวมวลและแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Assessment of biomass energy potential, biomass energy conversion by thermal
process such as direct combustion, pyrolysis, gasification, biomass energy conversion by
biochemical process such as fermentation, anaerobic digestion, problem and barriers to the
support of biomass energy and strategies for removing barriers.
030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
2(2-0-4)
(Thermofluids for Energy Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ งาน
และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร กลศาสตร์ของของไหล
เบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมดุลสถิตของของไหล สมการของ
เบอร์นูลลีสนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การนา การพาและ
การแผ่รังสีความร้อน การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆ

130

มคอ.2

Fundamental concepts in thermodynamics, properties of pure substances, work
and heat, first laws of thermodynamics, introduction to fluid mechanics, fluid properties,
conservation of mass, momentum and energy, fluid static, Bernoulli’s equation, introduction
to heat transfer, heat conduction, heat convection and radiation, heat exchanger.
030233235 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
1(0-2-1)
(Special Project for Energy I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ให้นักศึกษานาเสนอและอภิปรายการทาโครงงานพิเศษ เมื่อผ่านการนาเสนอแล้วให้นักศึกษา
ออกแบบและสร้างโครงงาน นักศึกษาต้องจัดทาโครงงานเพื่อนาเสนอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
Student presentations and discussion on the special project, the students design
and build the project, present the project by adviser advice.
030233236 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2
3(0-6-3)
(Special Project for Energy II)
วิชาบังคับก่อน : 030233235 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
ให้นักศึกษาทาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ เขียนรายงานประกอบโครงงานพิเศษทั้งหมด 5 บท
ในรูปแบบของปริญญานิพนธ์ ให้เป็นตามข้อกาหนดของวิทยาลัย และจัดทาคู่มือการใช้งานของโครงงานพิเศษ
ตามข้อกาหนดของภาควิชา
Students complete their project, Special Project report includes all five chapters
in the thesis as the requirements of the College, and Provide instruction in the use of the
special requirements of the projects department.
030233237 ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน
3(0-6-3)
(Professional Practice for Energy Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดลองเวสเซลความดันสูง ปั๊มและพัดลม ระบบทาความเย็นและระบบปรับอากาศ
ระบบลมอัดและไฮดรอลิก ชุดควบคุมด้วยพีแอลซี ระบบเชิงกลในอาคาร ท่อและอุปกรณ์ท่อ หม้อไอน้า การ
บารุงรักษาเครื่องจักรกลที่มีการสั่นสะเทือน
Practice high pressure vessel, pump and fan, refrigeration and air conditioning
system, Compressed air and hydraulic systems, PLC controller, Mechanical systems in
buildings, pipe and fittings, boiling, maintenance of mechanical vibration.
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030233319 ปฏิบัติการระบบเครื่องกลภายในอาคาร
1(0-2-1)
(Mechanical System in Buildings Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการด้านระบบเครื่องกลภายในอาคาร การบารุงรักษาเครื่องกลเบื้องต้น
Laboratory for management system in building, Intro maintenance for mechanical.
030233338 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
1(0-2-1)
(Thermofluids for Energy Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดลองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และกระบวนการทางการ
ไหล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องและนาไปสู่การประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติ
Basic laboratory experiments on thermodynamic processes, flow process for
enhance knowledge and understanding of relevant subjects and lead to practical applications.
030233339 ปฏิบัติการทาความเย็นและการปรับอากาศ
1(0-2-1)
(Refrigeration and Air Conditioning Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับวิชาการทาความเย็น การทดลองเกี่ยวกับวัฏจักรการทาความเย็น การ
ทดลองการถ่ายเทความร้อนระหว่างสารทาความเย็นและสารตัวกลาง การทดลองหาสมรรถนะคอมเพรสเซอร์
คอนเด็นเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ ปฏิบัติการทดลองการปรับอากาศ การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของอากาศชื้น
การทดลองขบวนการปรับอากาศ การทดลองเกี่ยวกับการหาปริมาณลม การทดลองเกี่ยวกับสมรรถนะของพัดลม
การทดลองเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
Laboratory experiments on refrigeration, experiment on refrigeration cycle,
experiment of heat transfer between refrigerant and intermediates, compressor performance test,
condenser, evaporator, air conditioning experiment, experiment on the properties of moist air, air
conditioning experiment, wind volume test, performance of the fan, electrical control systems
experiment.
ลด
030233112 เทคโนโลยีงานท่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Piping Technology)
030233113 เทคโนโลยีหม้อไอน้า
3(3-0-6)
(Boiler Technology)
030233131 เครื่องสูบ เครื่องอัด และพัดลม
3(3-0-6)
(Pump, Compressor and Fan)
030233133 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Technology)
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030233213

เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
3(2-2-5)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
030233231 โครงงานพิเศษสาหรับเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม 1
1(0-2-1)
(Special Project for Industrial Power I)
030233232 โครงงานพิเศษสาหรับเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม 1
3(0-6-3)
(Special Project for Industrial Power II)
030233233 ปฏิบัติงานการทาความเย็นและการปรับอากาศ
3(0-6-3)
(Refrigeration and Air Conditioning Practice)
030233234 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Control)
5.8 เพิ่มรายวิชาฝึกงาน 240 ชั่วโมง โดยไม่คิดหน่วยกิต จานวน 1 วิชา
030233413 ฝึกงาน
240 ชั่วโมง
(Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกงานในสถานประกอบการ โดยใช้ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ในช่วงภาคฤดูร้อน
Practical training in industry not less than 6 weeks during summer session.
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.25 58
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์กระทรวง
(หน่วยกิต)
30
42
6
72

โครงสร้างเดิม
(หน่วยกิต)
15
64
6
85

โครงสร้างใหม่
(หน่วยกิต)
15
64
6
85
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
85
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15
ก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
ง. กลุ่มวิชาภาษา
6

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

64 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ก. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
ข. กลุ่มวิชาชีพ
ค. การฝึกงาน
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

85 หน่วยกิต
15
3
3
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

64
27
37
240
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั่วโมง
หน่วยกิต
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ก. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
ข. กลุ่มวิชาชีพ

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาภาษา

มคอ.2
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life )
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6) 030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
(Entrepreneurship)
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Socialization)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6) 030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
(Modern Human Resource Management)
030953102 มนุษย์และการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society Development)
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6) 030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
(Communicative English and Report Writing)
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(English Conversation for Daily Life)
(English Conversation for Daily Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา

มคอ.2

136

มคอ.2

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 64 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 27 หน่วยกิต
030233105 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
030233106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Measurement and Instrumentation for Energy)
030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร 2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)
030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030233126 การถ่ายเทความร้อน
2(2-0-4)
(Heat Transfer)
030233135 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Economics, Energy and Environment)
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Information Technology for Industries Laboratory)
030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
1(0-2-1)
(Measurement and Instrumentation for Energy
Laboratory)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 64 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 27 หน่วยกิต
030233104 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
3(3-0-6)
(Design of Power and Machine Technology)
030233111 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
030233123 การติดตั้งและบารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Machine Installation and Maintenance)
030233211 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานเครื่องต้นกาลัง
3(2-2-5)
(Information Technology for Power Technology)
030233212 วัสดุวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Materials)
030233214 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
030943112 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
1(0-2-1)
(Design of Power and Machine Laboratory)
030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
1(0-2-1)
(Heat Transfer Laboratory)
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
030943112 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)

มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ 37 หน่วยกิต
ข.1 (แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์)
030233115 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Noise and Vibration)
030233116 อากาศพลศาสตร์
2(2-0-4)
(Aerodynamics)
030233117 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
2(2-0-4)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233121 การผลิตยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Manufacturing)
030233122 การประกอบธุรกิจยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Business Operation)
030233136 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Measurement and Analysis)
030233137 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1
2(2-0-4)
(Automotive Technology I)
030233143 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6)
(Automotive Technology II)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ 37 หน่วยกิต
ข.1 (แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์)
030233101 เทคโนโลยียานยนต์ 1
3(3-0-6)
(Automotive Technology I)
030233102 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6)
(Automotive Technology II)
030233103 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Noise and Vibration)
030233121 การผลิตยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Manufacturing)
030233122 การประกอบธุรกิจยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Business Operation)
030233201 อากาศพลศาสตร์
3(2-2-5)
(Aerodynamics)
030233202 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233221 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
1(0-2-1)
(Special Project for Automotive I)
030233222 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Special Project for Automotive II)
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รหัสวิชา
030233223
030233224
030233225
030713103

รหัสวิชา
030233308
030233309
030233315
030233316
030233317
030233318
030233221
030233222
030233223

มคอ.2

030713103

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
1(0-2-1)
(Aerodynamics Laboratory)
ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์ 1(0-2-1)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)
ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1(0-2-1)
(Automotive Electrical and Electronic Technology
Laboratory)
โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
1(0-2-1)
(Special Project for Automotive I)
โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Special Project for Automotive II)
ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Tribology for Automotive)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Tribology for Automotive)
การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
3(2-2-5)
(Automotive Measurement and Analysis)
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(2-2-5)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
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มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข.2 (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม)
030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Energy Management)
030233118 เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร
2(2-0-4)
(Mechanical System Technology in Buildings)
030233119 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
2(2-0-4)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
030233132 เทคโนโลยีกังหัน
3(3-0-6)
(Turbine Technology)
030233134 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
(Solar Energy)
030233138 เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Boiler and Power Plant Technology)
030233139 การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Illumination System Design)
030233140 การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
(Combustion and Bio-energy Conservation)
030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
2(2-0-4)
(Thermofluids for Energy Technology)
030233235 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
1(0-2-1)
(Special Project for Energy I)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข.2 (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม)
030233112 เทคโนโลยีงานท่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Piping Technology)
030233113 เทคโนโลยีหม้อไอน้า
3(3-0-6)
(Boiler Technology)
030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Energy Management)
030233131 เครื่องสูบ เครื่องอัด และพัดลม
3(3-0-6)
(Pump, Compressor and Fan)
030233132 เทคโนโลยีกังหัน
3(3-0-6)
(Turbine Technology)
030233133 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Technology)
030233134 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
(Solar Energy)
030233213 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
3(2-2-5)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
030233231 โครงงานพิเศษสาหรับเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม 1
1(0-2-1)
(Special Project for Industrial Power I)
030233232 โครงงานพิเศษสาหรับเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม 2
3(0-6-3)
(Special Project for Industrial Power II)

มคอ.2

141
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030233233 ปฏิบัติงานการทาความเย็นและการปรับอากาศ
3(0-6-3)
(Refrigeration and Air Conditioning Practice)
030233234 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Control)
030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)

มคอ.2
รหัสวิชา
030233236
030233237
030233319
030233338

030713105

ข.3 การฝึกงาน
030233413 ฝึกงาน S/U
(Training)

141

030233339

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2
3(0-6-3)
(Special Project for Energy II)
ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน
3(0-6-3)
(Professional Practice for Energy)
ปฏิบัติการระบบเครื่องกลภายในอาคาร
1(0-2-1)
(Mechanical System in Buildings Laboratory)
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
1(0-2-1)
(Thermofluids for Energy Technology Laboratory)
ปฏิบัติการทาความเย็นและการปรับอากาศ
1(0-2-1)
(Refrigeration and Air Conditioning Laboratory)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก.1 แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030233105 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
030233106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030233142 เทคโนโลยียานยนต์ 1
2(2-0-4)
(Automotive Technology I)
030233117 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
2(2-0-4)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Information Technology for Industries Laboratory)
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
030233308 ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Technology Laboratory)
030233316 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
1(0-2-1)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive Laboratory)
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7.3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก.1 แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030233101 เทคโนโลยียานยนต์ 1
3(3-0-6)
(Automotive Technology I)
030233111 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
030233202 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์สาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics for Automotive)
030233211 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานเครื่องต้นกาลัง
3(2-2-5)
(Information Technology for Power Technology)
030233214 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)

มคอ.2

143
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)

21(19-4-40)

รวม

21(17-8-38)
143
มคอ.2

144

มคอ.2

144

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
030233102 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6) 030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Automotive Technology II)
(Measurement and Instrumentation for Energy)
030233103 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
3(3-0-6) 030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร 2(2-0-4)
(Automotive Noise and Vibration)
(Design of Power and Machine Technology)
030233104 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร 3(3-0-6) 030233115 เสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)
(Automotive Noise and Vibration)
030233201 อากาศพลศาสตร์
3(2-2-5) 030233116 อากาศพลศาสตร์
2(2-0-4)
(Aerodynamics)
(Aerodynamics)
030233212 วัสดุวิศวกรรม
3(2-2-5) 030233143 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
(Automotive Technology II)
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
1(0-2-1)
(English Conversation for Daily Life)
(Measurement and Instrumentation for Energy
030943112 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
Laboratory)
(Matrices and Vector Analysis)
030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
1(0-2-1)
(Design of Power and Machine Laboratory)
030233309 ปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือนทางยานยนต์
1(0-2-1)
(Automotive Noise and Vibration Laboratory)
030233315 ปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์
1(0-2-1)
(Aerodynamics Laboratory)

มคอ.2

145
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030943112 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
21(19-4-40)

รวม

21(17-8-38)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
030233413 ฝึกงาน
(Training)

240 ชั่วโมง

มคอ.2
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มคอ.2

146
มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
030233121 การผลิตยานยนต์
3(3-0-6) 030233121 การผลิตยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Manufacturing)
(Automotive Manufacturing)
030233122 การประกอบธุรกิจยานยนต์
3(3-0-6) 030233122 การประกอบธุรกิจยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Business Operation)
(Automotive Business Operation)
030233123 การติดตั้งและบารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 030233126 การถ่ายเทความร้อน
2(2-0-4)
(Industrial Machine Installation and Maintenance)
(Heat Transfer)
030233221 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
1(0-2-1) 030233136 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
2(2-0-4)
(Special Project for Automotive I)
(Automotive Measurement and Analysis)
030233223 ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์
3(3-0-6) 030233221 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 1
1(0-2-1)
(Tribology for Automotive)
(Special Project for Automotive I)
030233224 การวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
3(2-2-5) 030233223 ไทรโบโลยีสาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Measurement and Analysis)
(Tribology for Automotive)
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6) 030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
1(0-2-1)
(Creative Thinking for Innovation)
(Heat Transfer Laboratory)
03xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x) 030233317 ปฏิบัติการวิเคราะห์และการวัดยานยนต์
1(0-2-1)
(Free Elective Course I)
(Automotive Measurement and Analysis Laboratory)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Elective Course)
03xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
22(xx-x-xx)
รวม
22(xx-x-xx)
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มคอ.2

รวม

21(xx-x-xx)

รวม

147

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
030233222 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2
3(0-6-3) 030233135 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Special Project for Automotive II)
(Economics, Energy and Environment)
030233225 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3(2-2-5) 030233137 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
2(2-0-4)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030233222 โครงงานพิเศษสาหรับยานยนต์ 2
3(0-6-3)
(Computer in Everyday Life)
(Special Project for Automotive II)
030713103 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6) 030233318 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1(0-2-1)
(Quality Control)
(Automotive Electrical and Electronic Technology
Laboratory)
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6) 030713103 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
(Quality Control)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6) 0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
(Science and Mathematics Elective Course)
03xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6) 0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Free Elective Course II)
(Human Elective Course)
03xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6)
(Free Elective Course II)
21(xx-x-xx)

มคอ.2

148

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งต้นกาลังอุตสาหกรรม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030233106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Information Technology for Industries)
3(2-2-5)
030233107 การวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
2(2-0-4)
(Measurement and Instrumentation for Energy)
030233109 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
030233126 การถ่ายเทความร้อน
2(2-0-4)
(Heat Transfer)
030233303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม 1(0-2-1)
(Information Technology for Industries Laboratory)
030233304 ปฏิบัติการวัดและเครื่องวัดสาหรับพลังงาน
1(0-2-1)
(Measurement and Instrumentation for Energy Laboratory)
030233306 ปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
1(0-2-1)
(Heat Transfer Laboratory)
030233307 ปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Fundamental of Industrial Electrical System Laboratory)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)

148

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งต้นกาลังอุตสาหกรรม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030233111 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
030233211 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานเครื่องต้นกาลัง
3(2-2-5)
(Information Technology for Power Technology)
030233212 วัสดุวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Materials)
030233213 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
3(2-2-5)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)

มคอ.2

มคอ.2

149
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Elective Course)

21(18-6-39)

รวม

21(17-8-38)
149
มคอ.2

150

มคอ.2

150
มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
030233104 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร 3(3-0-6) 030233108 การออกแบบเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร 2(2-0-4)
(Design of Power and Machine Technology)
(Design of Power and Machine Technology)
030233112 เทคโนโลยีงานท่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6) 030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Piping Technology)
(Industrial Energy Management)
030233113 เทคโนโลยีหม้อไอน้า
3(3-0-6) 030233118 เทคโนโลยีระบบเครื่องกลภายในอาคาร
2(2-0-4)
(Boiler Technology)
(Mechanical System Technology in Buildings)
030233114 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 030233119 เทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ
2(2-0-4)
(Industrial Energy Management)
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
030233214 พื้นฐานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 030233135 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Fundamental of Industrial Electrical System)
(Economics, Energy and Environment)
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030233305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักร
1(0-2-1)
(English Conversation for Daily Life)
(Design of Power and Machine Laboratory)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6) 030233319 ปฏิบัติการระบบเครื่องกลภายในอาคาร
1(0-2-1)
(Matrices and Vector Analysis)
(Mechanical System in Buildings Laboratory)
030233339 ปฏิบัติการทาความเย็นและการปรับอากาศ
1(0-2-1)
(Refrigeration and Air Conditioning Laboratory)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
21(20-2-41)
รวม
21(18-8-39)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
030233413 ฝึกงาน
240 ชั่วโมง
(Training)
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รวม

22(xx-xx-xx)

รวม

152
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มคอ.2
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
030233123 การติดตั้งและบารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 030233105 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Industrial Machine Installation and Maintenance)
(Renewable Energy)
030233131 เครือ่ งสูบ เครื่องอัด และพัดลม
3(3-0-6) 030233139 การอนุรักษ์พลังงานและการออกแบบระบบแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Pump, Compressor and Fan)
(Energy Conservation and Illumination System Design)
030233132 เทคโนโลยีกังหัน
3(3-0-6) 030233140 การเผาไหม้และการเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
(Turbine Technology)
(Combustion and Bio-energy Conservation)
030233231 โครงงานพิเศษสาหรับเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม 1 1(0-2-1) 030233141 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
2(2-0-4)
(Special Project for Industrial Power I)
(Thermofluids for Energy Technology)
030233233 ปฏิบัติงานการทาความเย็นและการปรับอากาศ
3(0-6-3) 030233235 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 1
1(0-2-1)
(Refrigeration and Air Conditioning Practice)
(Special Project for Energy I)
030233234 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 030233237 ปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน
3(0-6-3)
(Industrial Control)
(Professional Practice for Energy)
030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6) 030233338 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
1(0-2-1)
(Safety Engineering)
(Thermofluids for Energy Technology Laboratory)
03xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x) 030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Free Elective Course I)
(Safety Engineering)
03xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
22(xx-xx-xx)
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รวม

21(xx-x-xx)

รวม

153

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
030233133 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6) 030233132 เทคโนโลยีกังหัน
3(3-0-6)
(Power Plant Technology)
(Turbine Technology)
030233134 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6) 030233134 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
(Solar Energy)
(Solar Energy)
030233232 โครงงานพิเศษสาหรับเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 030233138 เทคโนโลยีหม้อไอน้าและโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Special Project for Industrial Power II)
(Boiler and Power Plant Technology)
030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030233236 โครงงานพิเศษสาหรับพลังงาน 2
3(0-6-3)
(Computer in Everyday Life)
(Special Project for Energy II)
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6) 0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
(Science and Mathematics Elective Course)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6) 0309xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
(Human Elective Course)
03xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x) 03xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
(Free Elective Course II)
21(xx-x-xx)
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ภาคผนวก ฉ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552
และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม จึงเห็นสมควรกาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกาหนดระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
ไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ ความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา” หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี / ผู้ อ านวยการ”หมายความว่ า คณบดี ห รื อ ผู้ อ านวยการของคณะ/วิ ท ยาลั ย ที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้ขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
“ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิต
และสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงการได้รับค่าระดับคะแนนการ
วัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (Ip) ด้วย
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ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คาสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้ อ ๖ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ แ ละให้ มี อ านาจในการออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) ต้องเป็ นผู้ที่สนับ สนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระ
ประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
(๒) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
สาขาวิชา
(๓) เป็ นผู้ มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภ าพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับและคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
(๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น
ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสาคัญที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่ าบารุงและค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๙) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) – ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อน
ทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาทันที
ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รายละเอียด
ต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญา หรือ
ต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอ้
บังคับของมหาวิทยาลั ยข้อ ๙ การช าระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ ผ่านการสอบคัดเลื อกหรือ
คัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและ
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดาเนินการและต้องนาหลักฐานการชาระเงินพร้อม
หลักฐานอื่น ๆ ส าหรั บการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้ว ยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึ งกันได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบให้รับเข้าศึกษา
ตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้น ๆ เป็นผู้กาหนดจานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นต้องเรียนเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐนักศึก ษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่าง
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา
คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติโดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษา
นั้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ให้น าหน่ วยกิตและผลการศึกษาของรายวิช าที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
(๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกาหนด
(๕) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษากรณี ไ ม่ มี ร ายวิ ช าลงทะเบี ย น ณ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึ ก ษาปกติ คื อ ภาคการศึ ก ษาต้ น และภาคการศึ กษาปลาย มีร ะยะเวลาการศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้
มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ
(๒) การคิดหน่วยกิต
“หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิ ชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึกหรือ
ทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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ง. การทากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับ มอบหมายที่ใช้เวลาทากิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กาหนดวัน และวิธีก ารลงทะเบียนในแต่ ล ะภาคเรี ยนให้ เป็น ไปตามประกาศของของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกาหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและปลายภาค)
ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้
ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจจะได้
S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตสาหรับการจบหลักสูตร แต่ไม่นาหน่วย
กิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิ ช าปฏิ บั ติ ต้ องลงทะเบีย นวิ ช าเรี ยนให้ ค รบตามจ านวนหน่ ว ยกิ ตที่ เปิ ดสอน ในภาค
การศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี นั กศึกษาภาคปกติ ล งทะเบียนไม่ต่ ากว่า ๙ หน่ว ยกิ ตแต่ไม่เ กิน ๒๒ หน่ว ยกิ ต
นักศึกษาภาคค่าลงทะเบียนไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
ค. กรณี จ านวนหน่ ว ยกิต ที่ เหลื อในหลั ก สู ต รมีจ านวนต่ากว่า ที่ กาหนดในข้ อ ๑๓ (๓) ข.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่ากว่าที่กาหนดได้
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องดาเนินการขอ
รักษาสถานภาพนักศึกษาและชาระเงิน ค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๖ (๘) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่ ใน
ระยะเวลาการศึกษา
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์แต่ไม่สามารถประเมินผลภายใน
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติดังนี้
ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่
สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและดาเนินการประเมินผลการศึกษาประจาภาค แล้วจาแนกสภาพนักศึกษา
ได้ตามปกติ โดยไม่นาหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (Inprogress) มาคิดค่าระดับคะแนนประจาภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาไว้ให้ทาการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน
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ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพโครงงานพิเศษหรื อ ปริ ญญานิ พนธ์ ในภาคการศึกษาปกติถัด ไป หรื อภาคฤดูร้อ นที่คาดว่าจะส าเร็ จ
การศึกษา
ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียนให้ทาได้ภายใน
๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่
เลือกเรียนใหม่
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒
สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนกรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว ให้ได้รับเกรด W
ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผ่ า นการสอบคั ดเลื อ กตามที่ม หาวิท ยาลั ย กาหนด และขึ้ นทะเบีย นเป็น นัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ค. รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต่ากว่า C หรือ ๒.๐๐
หรือเทียบเท่า
ง. ผลการเรี ย นจากการศึ กษาในระบบหรือหลั กฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษา
ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน
จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดาเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
ก. แจ้งความจานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคาร้องขอเทียบโอน
ข. ผลการเรี ย นจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และ
รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้นาส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณ
เท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร
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ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน
๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไม่
นับภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนกาหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และจะต้อง
โอนมาศึกษาในสาขาวิช าเดีย วกัน กับ สาขาวิ ช าที่กาลั งศึกษาอยู่ในสถาบัน อุดมศึกษาเดิม หรือสาขาวิช าที่
ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่
ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระทาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน
๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กาหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน และ
แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดทาเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ
หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ โดย
พิจารณาจากความรู้ และจากประสบการณ์ที่เสนอให้ประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์
ข. การบั น ทึกผลการเรียนให้ บันทึกการได้ห น่ว ยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก “CE” (Credits from exam)
การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-sponsored training)
ให้บันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “CP”
(Credits from portfolio)
ค. ให้ คณะ/วิทยาลั ย แต่ งตั้งคณะกรรมการผู้ เชี่ย วชาญในรายวิช าหรือกลุ่ มรายวิช าที่
นั ก ศึ ก ษาขอเที ย บโอนผลการเรี ย นเป็ น ผู้ พิ จ ารณา แล้ ว เสนอผลการพิ จ ารณาเป็ น ค่ า ระดั บ คะแนนให้
คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบโอน
เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตรว
มของหลักสูตรที่รับโอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร
กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย
(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่นามา
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
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(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยมนักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม
(๘) การชาระเงิน
นักศึกษาจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น
[Fa] (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิช าใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกในวิชานั้น [Fe] (ตก
เนื่องจากขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ให้กาหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้
เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
แต้ม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
ค่อนข้างดี (Above Average)
C
๒.๐
พอใช้ (Average)
D+
๑.๕
เกือบพอใช้ (Below Average)
D
๑.๐
อ่อน (Poor)
F
๐
ตก (Failure)
Fa
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failed,
Insufficient Attendance)
Fe
๐
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failed, Absent from
Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญา-นิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด
(In-progress)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
(๒) ให้ มี การวั ดผลการศึก ษาปลายภาคการศึก ษา ๑ ครั้ง และควรมี การสอบกลางภาค
การศึกษาครั้งหนึ่งด้วย
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(๓) ให้ คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลั ยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อานวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย เก็ บ กระดาษค าตอบในการวั ด ผลการศึ ก ษาไว้ อ ย่ า งน้ อ ย ๑ ภาค
การศึกษานับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อานวยการสั่งทาลายได้
ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน หารด้วย
จานวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตาแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้าหรือเรียนแทน ให้นา
หน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจ าภาคการศึ ก ษา คื อ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ที่ คิ ด จากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กาลังคิดค่าระดับคะแนน
ข้อ ๑๙ การเรียนซ้าวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ งต้องเรียนซ้าวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ากว่าพอใช้ (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้าใน
รายวิชานั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นา
หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้เพราะป่ ว ยก่อนสอบ โดยปฏิบั ติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผู้ อานวยการพิจารณา
ประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาด
เนื้อหาเพียงเล็กน้อย
ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อานวยการอนุมัติ
ง. นั ก ศึ ก ษาท างานที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบการศึ ก ษายั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ และอาจารย์ ผู้ ส อน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน
๓๐ วัน นับ จากวันอนุมัติผ ลการศึกษาประจาภาค ถ้าหากพ้นกาหนดเวลาแล้ว นักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับ
คะแนน I (ไม่สมบูรณ์)อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น F (ตก) หรือ U (ไม่พอใจ)
โดยอัตโนมัติ
ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล
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(๑) นักศึกษาอาจขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่
ขอวัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่นอกหลั กสูตรเพื่อเป็นการเสริมความรู้ได้โดยได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
(๒) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งช าระเงิ น ตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และจะต้ อ งระบุ ใ นค าร้ อ ง
ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และ
ลักษณะวิชานั้นเป็นวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระทาในช่วงกาหนดเวลาของการเพิ่มวิชา
เรียน และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัด ผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่น ๆ ในการคิด
จานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วยแต่ไม่นับรวมเป็นจานวนหน่วยกิตต่าสุดที่ลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัย
บันทึกอักษร AU ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วยความตั้งใจ
และมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน AU ในการส่งคะแนนของวิชานั้นด้วย
ข้อ ๒๒ การจาแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่
สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึ่ง
๒.๐๐ นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องไปรับทราบวิทยาทัณฑ์ที่ภาควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔
ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพ
วิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การกาหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจานวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่สอบได้กับ
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(๒) สอบไล่ได้ ๓๕ - ๖๘ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
(๓) สอบไล่ได้ ๖๙ - ๑๐๒ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
(๔) สอบไล่ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
(๕) สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕
ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้สาหรับหลักสูตร
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะเวลาการศึกษา
ภาคฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย
ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
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นักศึกษาซึ่งกระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาคหรือการ
สอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้ คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลั ยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไป
อย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษา
กระทาการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นั กศึกษาที่กระทาความผิ ดอื่น ๆ มหาวิทยาลั ยจะพิจารณาให้ ไ ด้รับโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น
(๓) ให้ นั บ ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่ งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชานั้นด้วย
(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึก ษาทุกภาค
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
๑. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๒๕ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาแรกที่ เ ข้ า รั บ
การศึกษา
๒. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๕๐ นั บ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ ๒ที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรียน
๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่
๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
๔. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาค
การศึกษา ที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตร
ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
๑. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๕๐ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาแรกที่ เ ข้ า รั บ
การศึกษา
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๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน
๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ จะได้รับการอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกิ นระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทาการสอน
และมิได้ดาเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)
ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน
๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดี /
ผู้อานวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
(๓) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการคื น สภาพนั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษา
เช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ข้อ ๒๘ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุด
และป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย
พร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิด
ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึ กษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดี/ผู้อานวยการทันที
และต้องนาใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
มาให้โดยด่วน
ข้อ ๒๙ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จาเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชา
นั้น
(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผล
และคารับรองของผู้ปกครอง
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ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดี/ผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ใน
กรณีต่อไปนี้
ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามคาสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง
ง. มีความจาเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้น ได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตาม
ข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐(๑) ข.
(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลา
พักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.
(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระเงินค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่
นั กศึ กษาได้ช าระค่าธรรมเนี ย มการศึก ษาและค่ าลงทะเบียนวิช าเรีย นแล้ ว มิ ฉะนั้ นจะพ้นสภาพการเ ป็ น
นักศึกษา
ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ
(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคา
ร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อานวยการก่อนกาหนดวันลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้ กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา
(๒) นั กศึกษาที่ถูกสั่ งพักการศึกษา เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ ว ให้ มารายงานตัว ที่
ภาควิชา และยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผู้อานวยการก่อนกาหนด
วันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่ง
พักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้ อ ๓๒ นั ก ศึ ก ษาจะมี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาบั ต ร ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษา
เรียนซ้าชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔
ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
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(๑) สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กาหนดไว้
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
(๒) ไม่เคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับ
สอง
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้
ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้องมีพฤติการณ์ด้าน
ความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคาวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่ง
ให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดอง
ของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง
(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไม่เป็ นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูห มิ่นคณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มี
เกียรติและศักดิ์ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจได้รับ
พิจารณาดังนี้
(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกาหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะ
ความผิดที่ได้กระทาขึ้น
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ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่า
นักศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
เกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค ณะกรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ใน ๔ ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด ประธาน
คณะกรรมการมีอานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอานาจขอสาเนาเอกสารจาก
หน่วยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคาเพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ช าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่ งตามความในข้อ ๓๔ และปรากฏว่า มีนักศึกษาของคณะอื่ นมีส่ ว นร่ว มในการประพฤติผิ ด อยู่ด้ว ย ให้
ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลั ย ที่ ทาการพิจารณาทาบันทึก แจ้งไปยังคณบดี/ ผู้ อานวยการในคณะ/
วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้นๆ พิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ ๓๙ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอ
ชื่อให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทาเป็นหนังสือมี
สาเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้น
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญาให้ผู้ซึ่งรับอุทธรณ์ส่งอุทธรณ์นั้นพร้อม
ด้วยคาชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ
๓๙
ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อานวยการทุกคณะ และผู้อานวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย คาวินิจฉัยชั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง
มติคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ ขาดแล้วให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วยการประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๒ เกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเพื่อให้การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อานวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี
ก. มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับ
การศึกษา
ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒
ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ค. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๗๕ สองภาคการศึ ก ษา
ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ง. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๒.๐๐ สี่ ภ าคการศึ ก ษา
ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
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(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน
ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ที่เข้ารับการศึกษา
ข. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๗๕ สองภาคการศึ ก ษา
ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ค. มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๒.๐๐ สี่ ภ าคการศึ ก ษา
ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
๑.๘๐
(๙) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทาการสอนและ
มิได้ดาเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา
ตามข้อ ๑๓(๔)
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
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