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                                         รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร 25500081106811 
  1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B. Eng. (Mechanical Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
   หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 
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  5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา  2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที ่21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที ่29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
  สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 วิศวกรเครื่องกล วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 8.2 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอน 
  8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  9.1 นายธิบดินทร์  แสงสว่าง 
   เลขประจ าตัวประชาชน 3-5399-00253-62-1     
   ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553) 
     วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
 

 9.2 นายศุภชัย  วาสนานนท์ 
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2499-00086-27-1 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                คุณวุฒิ วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 
                               วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
 

 9.3 นายนพพงศ์  ศรีตระกูล 
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-3599-00032-45-6 
  ต าแหน่ง     อาจารย์ 
                คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550) 
                     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) 
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 9.4 นายศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค ์
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-7706-00342-92-0    
  ต าแหน่ง  อาจารย์ 
                คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547) 
                     วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)  
 9.5 นางสาววชิุดา  เมตตานนัท 
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1005-02488-52-6        
  ต าแหน่ง     อาจารย์ 
                คุณวุฒิ วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลงังาน) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (2547) 

   M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003) 
                              วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองด้วยในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เข้มข้น ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็นส่วนส าคัญ ส่วนหน่ึง 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วตามไปด้วย นอกจากน้ันความ
เจริญก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีเตรียมความพร้อม
ของวิศวกร ให้มีความพร้อมและช านาญ ทางด้านทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านของประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและกระบวนการความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการหาพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ที่
นอกเหนือจากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งวิทยาการด้านวิศวกรรมพลังงานน้ีมีความสัมพันธ์และจัดเป็นส่วนหน่ึง
ของวิทยาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล และยังถือได้ว่าเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่
ต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานในรูปของเช้ือเพลิงฟอสซิลอันเป็นต้นทุนส าคัญของภาคอุตสาหกรรม 

 นอกจากน้ี การผลิตในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เป็นเหตุให้การน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design, CAD) และการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
การผลิต (Computer Aided Manufacturing, CAM) เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก เพื่อให้
การผลิตน้ันมีความแม่นย า เที่ยงตรง และสามารถท างานที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุผลน้ีจึงมีความจ าเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีการพัฒนาวิศวกรเครื่องกลให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบและการผลิตเพิ่มข้ึนด้วย 

การพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศยังคงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ
อีกเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุน้ี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 
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  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรได้ค านึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความส านึกต่อสังคม
โดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอย่างย่ังยืน โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังเอ้ือให้บัณฑิตได้
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสากล 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เพื่อเป็นการเร่งผลิต และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้
เพี ยงพอต่อความ ต้องการ จึงมีความจ าเป็ น ต้องปรับปรุงห ลัก สูตรให้ สามารถผลิตบัณ ฑิ ตสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา 
โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนทางด้านการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและ
การผลิตซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสภาวิศวกรที่ ต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตวิศวกรเคล่ืองกลมีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งปรับให้การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษามีจ านวนหน่วยกิต
ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเน่ือง และบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์
สาขาอ่ืนได้ 

   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้น าการถ่ายทอดความรู้
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 33 รายวิชา คือ 
080 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 

 (Thai for Communication)  
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use)  
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 (English Skills Development)  
082 101 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Man and Art)  
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Man and Creativity)  
082 103 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6) 

 (Philosophy and Life)  
082 104 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

 (World Civilization)   
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082 105 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Civilization)  

082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Architecture and Related Art in ASEAN Community)  

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Meditation for Self-Development)  

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  

082 109 ดนตรีวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Music Appreciation)  

082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
 (Art of Living and Working for Happiness)  

083 101 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man and His Environment)  

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Psychology and Human Relations)  

083 103 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Management)  

083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 
 (Sport Education)  

083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Politics, Government and Economy)  

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Performing Arts in ASEAN)  

083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture)  

083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music Culture)  

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Living)  

083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Activities for a Creative Life)   

083 111 ประสบการณ์นานาชาติ 3(3-0-6) 
 (International Experience)   
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083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development)  

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Food for Health)  

084 102  ส่ิงแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy)  

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and 

Communication) 
 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematics and Statistics in Everyday Life)  

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (World of Technology and Innovation)  

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Science and Technology in ASEAN Community)  

084 107 พลังงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Energy in ASEAN)  

084 108 โลกและดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy)  

 
13.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จ านวน 13 รายวิชา คือ  
600 101 ภาษาอังกฤษส่ือสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

 (Communicative English for Applied Science)  
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

 (Technical English for Applied Science)  
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 

 (Clean Technology and Environment)  
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

 (Food and Life Style)  
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 

 (Art of Living)   
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600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร  
 (Information Technology and Computer  
 Applications for Food Research)  

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Biotechnology and Life Quality)  

600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Leadership and Development)  

600 117 พลังงานและส่ิงแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6) 
 (Energy and Environment for Life)  

600 118 ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Business for Everyday Life)   

600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 (Electricity and Safety)  

600 120 การตลาดและการเงิน 3(3-0-6) 
 (Marketing and Finance)  

600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 (Network Technology and Communication)   

 
13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ  คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายวิชา คือ  

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
 (Calculus for Engineers I)  

511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
 (Calculus for Engineers II)  

511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics)  

513 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Chemistry)  

513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory)  

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 (General Physics I)  

514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 (General Physics II)  

514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory I)  
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514 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory II)  

13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 รายวิชา คือ 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing)  

13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)  

13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 

620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Materials)  

 
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น (ระบุคณะ/ภาควิชา) จ านวน 3 รายวิชา คือ 
 

615 112 
 

กลศาสตร์วิศวกรรม  
(Engineering  Mechanics ) 

3(3-0-6) ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ และ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
 (Thermofluids for 

Engineers) 
  

615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 1(0-3-0) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
 (Thermofluids Laboratory)   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
       มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์  
 

1.2 ความส าคัญ 
       การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จึงมีความ
ต้องการเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องจักรกลเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องผลิต
บุคลากรไว้รองรับ  ซึ่งบุคลากรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจัดเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ประเทศในด้านดังกล่าวจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่ อให้ บัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังอยู่
ในเขตจังหวัดนครปฐม จึงเป็นโอกาสอันดีในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลออกสู่ภูมิภาค
ตะวันตก  เพื่อตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคน้ีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 

  1.3 วัตถุประสงค์ 
   1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาในงานทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล  
   1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม  มีความ
เป็นผู้น ามีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
  1.3.4 เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค และเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไมต่่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสตูรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัและสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย ์

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 

5. ผลการประเมินการมสี่วนร่วมของ
ผู้เรยีนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ 

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

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท์ี่
เน้นการสอนด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร  

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
   จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง  
  1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
   มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน–สิงหาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า    
       2.3.1  ปัญหาการปรับตัว เน่ืองจากนักศึกษามาจากหลายที่ หลากหลายวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
และอาหารการกินที่แตกต่างกันไป เมื่อต้องมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ 
         2.3.2  ปัญหาการเรียน ด้วยความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานที่แตกต่างกันในหลาย ๆ โรงเรียนที่
นักศึกษาเรียนมา ส่งผลให้เมื่อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงมีปัญหาด้านการเรียนต่อในระดับความรู้ที่สูงขึ้น อีก
ทั้งยังขาดการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบแบบแผน 
         2.3.3  ปัญหาทางด้านการเงิน มีนักศึกษาบางส่วนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
                 2.4.1  ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้ค าแนะน า
ในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
                 2.4.2  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกคนในช่วงก่อนที่ 
จะเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกลุ่มของรายวิชาพื้นฐาน
เพิ่มข้ึน  อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้ทัดเทียมกัน 
                2.4.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาสามารถขอกู้เงินโครงการกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ นอกจากน้ีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ รวมถึงการจัดให้นักศึกษาที่มีรายได้น้อยให้มาท างานพิเศษในภาควิชาฯ 
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  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ช้ันปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ช้ันปีที่ 2 - 70 70 70 70 
ช้ันปีที่ 3 - - 70 70 70 
ช้ันปีที่ 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 70 70 

   
 
  2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
  2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 560,000 1,120,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000 
ค่าลงทะเบียน 2,100,000 4,200,000 7,245,000 9,660,000 9,660,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,975,308 9,007,839 10,055,086 11,117,934 11,410,070 
รวมรายรับ 10,635,308 14,327,839 19,400,086 23,577,934 23,870,070 
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   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

  2560 2561 2562 2563 2564 
ก.งบด าเนินการ           
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,088,062 4,333,346 4,593,346 4,868,947 5,161,084 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 787,246 1,574,493 2,361,740 3,148,986 3,148,986 
ทุนการศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 560,000 1,120,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000 
รวม (ก) 5,585,308 7,177,839 9,205,086 10,967,934 11,260,070 
ข. งบลงทุน 

     ค่าครุภัณฑ์ 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 
ค่าส่ิงก่อสร้าง 

     รวม (ข) 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 
รวม (ก)+(ข) 13,185,308 14,777,839 16,805,086 18,567,934 18,860,070 
จ านวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 
ค่าใช่จ่ายต่อหัวนักศึกษา 188,362 105,556 80,024 66,314 67,357 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
         
101,000  บาท ต่อปี 

    
    

  2.7 ระบบการศึกษา 
   [  / ]  แบบช้ันเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  จ านวน   9 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับเลือก                        จ านวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
   วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  114 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน   62 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน   43 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
   3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานทีร่ับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ ดังน้ี   
081  กลุ่มวิชาภาษา 
082  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
083   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
084   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

                         511   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
                         513  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
                         514   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
                         600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                          

   615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

620   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและ 
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับช้ันปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
   1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  1, 2, 3, และ 4  
   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  1 และ 2 
   3   = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  3 และ 4 
   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  3 และ 4 
   5   = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  4  และระดับบัณฑิตศึกษา            

หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา  คือ 
0   =    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
1   =    กลุ่มวิชากลศาสตร์ เครื่องจักรกล และการออกแบบเชิงกล 
2   =    กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล 
3   =   กลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุมอัตโนมัติ 
4   =    กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลประยุกต์ 
5   =   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ 
6   =    กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
7   =    วิชาสัมมนาและงานโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล           

หลักสุดท้ายของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา    
    
   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
     รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
     รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ 
     รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
     ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

(บ) ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และช่ัวโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 
สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังน้ี 

 
     จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น 
                3 
 
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
 เลขตัวที่สอง สาม และส่ี อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

      เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่ส่ีบอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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   3.1.3.3  รายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     (1)  วิชาบังคับ   จ านวน  9  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                  3(3-0-6) 
  (Thai for Communication)  
081 102   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use)  
081 103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
  (English Skills Development)  
 

(2)  วิชาบังคับเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกรายวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มวิชา 
กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ต่อไปน้ี 

      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
082 101   มนุษย์กับศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Man and Art)  
082 102   มนุษย์กับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
  (Man and Creativity)  
082 103   ปรัชญากับชีวิต         3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
082 104   อารยธรรมโลก          3(3-0-6) 
  (World Civilization) 
082 105   อารยธรรมไทย         3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 
082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
   (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107    สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
                    (Meditation for Self-Development) 
082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น  3(3-0-6) 
    (Art and Visual Culture) 
082 109   ดนตรีวิจักษ์   3(3-0-6) 
   (Music Appreciation) 
082 110    ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข  3(3-0-6) 
            (Art of Living and Working for Happiness) 
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   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
083 101  มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 
  (Man and His Environment)  
083 102   จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 
083 103   หลักการจัดการ        3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
083 104   กีฬาศึกษา         3(2-2-5) 
    (Sport Education)  
083 105   การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย     3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy)  
083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน  3(3-0-6) 
   (Performing Arts in ASEAN) 
083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
   (Aspects of ASEAN Culture) 
083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  3(3-0-6) 
  (ASEAN Music Culture) 
083 109    การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
   (Creative Living) 
083 110   กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
   (Activities for a Creative Life) 
083 111   ประสบการณ์นานาชาติ  3(3-0-6) 
   (International Experience) 
083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                             3(3-0-6) 
                     (Sufficiency Economy and Social Development) 
 

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
084 101   อาหารเพื่อสุขภาพ                3(3-0-6) 
       (Food for Health) 
084 102   ส่ิงแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                   3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103   คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105   โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3(3-0-6) 
                 (World of Technology and Innovation) 
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084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 
     (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107   พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
                (Energy in ASEAN) 
084 108   โลกและดาราศาสตร์  3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
 
      (3)  วิชาศึกษาทั่วไปท่ีก าหนดโดยคณะวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต ประกอบด้วย  
  กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 101   ภาษาอังกฤษส่ือสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                    3(3-0-6) 

(Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                  3(3-0-6) 

(Technical English for Applied Science) 
 

กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาต่อไปน้ี   
600 111       เทคโนโลยีสะอาดและส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 
       (Clean Technology and Environment) 
600 112     อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
          (Food and Life Style) 
600 113      ศิลปะการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 
 (Art of Living) 
600 114     เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
        ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
 (Information Technology and Computer  
                     Applications for Food Research) 
600 115    เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
         (Biotechnology and Life Quality) 
600 116     ภาวะผู้น ากับการพัฒนา  3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและส่ิงแวดล้อมกับชีวิต      3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119     ไฟฟ้าและความปลอดภัย  3(3-0-6)  
       (Electricity and Safety) 
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600 120     การตลาดและการเงิน   3(3-0-6) 
       (Marketing and Finance) 
600 121    เทคโนโลยีเครือข่ายและการส่ือสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน 62 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1        3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers I)  

511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2       3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers II) 

511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
(Engineering Mathematics)  

513 100 เคมีทั่วไป         3(3-0-6) 
(General Chemistry)      

513 105  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory) 

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3(3-0-6) 
(General Physics I)  

514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2        3(3-0-6) 
   (General Physics II)  
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory I) 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2       1(0-3-0) 
   (General Physics Laboratory II) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4) 

(Engineering Drawing)  
615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น       1(1-0-2) 

(Introduction to Safety Engineering) 
615 112   กลศาสตร์วิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering  Mechanics )   
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics II) 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1     3(3-0-6) 
  (Mechanical Engineering Thermodynamics I) 
615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม       2(2-0-4) 
  (Statistics for Engineering Analysis)  
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615 204  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเครื่องกล    2(2-0-4) 
(Numerical Methods for Mechanical Engineers) 

615 206 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล     3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers) 
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1        3(3-0-6) 
  (Mechanics of Solid I)  
615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2     2(2-0-4) 
  (Mechanical Engineering Thermodynamics II) 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1       3(3-0-6) 
  (Fluid Mechanics I)  
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล      3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering for Mechanical Engineers) 
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล     1(0-3-0) 
  (Electrical Engineering Laboratory for Mechanical Engineers) 
615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล   3(3-0-6) 
  (Computer Programming for Mechanical Engineering)  
618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน       3(3-0-6) 

(Fundamental of Electrical Engineering) 
620 101  วัสดุวิศวกรรม          3(3-0-6) 

(Engineering Materials) 
 

(2) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 43 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล      1(1-0-2) 
  (Mechanical Engineering Drawing) 
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1     1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I) 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2     1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II) 
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล        3(3-0-6) 
  (Mechanics of Machinery) 
615 221 การถ่ายเทความร้อน       3(3-0-6) 
  (Heat Transfer) 
615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1      1(0-3-0) 

(Manufacturing Mechanical Laboratory I) 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2      1(0-3-0) 
   (Manufacturing Mechanical Laboratory II)  
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615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1      1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Laboratory I) 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ       1(0-3-0) 
  (Material Testing Technology) 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1          3(3-0-6) 
  (Machine Design I) 
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2          3(3-0-6) 
  (Machine Design II) 
615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 
  (Automatic Control in Mechanical Engineering) 
615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน       2(2-0-4) 
  (Internal Combustion Engines) 
615 342 การปรับอากาศ          3(3-0-6) 
  (Air Conditioning) 
615 371 การฝึกงาน         1*(ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง) 
  (Practical Training) 
615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1       1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Project I) 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2      1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Laboratory II) 
615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย     3(3-0-6) 
  (Computer Aided Mechanical Engineering Design) 
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง       3(3-0-6) 
  (Power Plant Engineering) 
615 431 การส่ันสะเทือนทางกล       3(3-0-6) 
  (Mechanical Vibration)  
615 441 การท าความเย็น        3(3-0-6) 
  (Refrigeration) 
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2       1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Project II) 
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3      1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Project III) 
 
 
 
 
* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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(3) กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
  (Finite Element Methods for Engineers) 
615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2        3(3-0-6) 
  (Mechanics of Solid II) 
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2        3(3-0-6) 
  (Fluid Mechanics II) 
615 522 วิศวกรรมไอน้ า        3(3-0-6) 
  (Steam Engineering) 
615 523 การออกแบบระบบความร้อน      3(3-0-6) 
  (Design of Thermal Systems) 
615 524         วิศวกรรมท่อความร้อน       3(3-0-6) 

(Heat Pipe Engineering) 
615 525        วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์      3(3-0-6) 
   (Solar Energy Engineering) 
615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Conservation and Management) 
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
     (Renewable Energy Resources) 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล    3(3-0-6) 
  (Microcontroller for Mechanical Engineers) 
615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
   (Introduction to Mechatronics Engineering) 
615 533 การวัดทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Measurement) 
615 541 เทคโนโลยียานยนต์       3(3-0-6) 
  (Automotive Technology) 
615 542 กังหันก๊าซ        3(3-0-6) 
  (Gas Turbine) 
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Application Software in Energy Engineering) 
615 551 ระบบก าลังของไหล         3(3-0-6) 
  (Fluid Power Systems) 
615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์       3(3-0-6) 
  (Pneumatic and Hydraulic Systems) 
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615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1     3(3-0-6) 
  (Optomechatronics  Engineering I) 
615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2     3(3-0-6) 
  (Optomechatronics  Engineering II) 
615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์    3(3-0-6) 
  (Application Software in Mechatronics Engineering)  
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Mechanical Engineering I) 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Mechanical Engineering II) 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3       3(3-0-6) 

(Selected Topics in Mechanical Engineering III) 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4       3(3-0-6) 

(Selected Topics in Mechanical Engineering IV)  
615 565  การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ      3(3-0-6)  
  (Combustion and Emission Control) 
615 566  ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ    3(3-0-6)  
  (Combustion Systems and Emission Control Equipment) 
615 567 การดูดความช้ืนส าหรับอาคาร      3(3-0-6) 
      (Dehumidification for Buildings) 
615 568  การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Passive Building Design) 
615 569 เช้ือเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ      3(3-0-6) 

(Biomass Fuel and Its Conversion) 
615 571 สัมมนา         3(3-0-6) 
     (Seminar) 
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้ เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่ เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉล่ียในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก 
ในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ   การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด 

      รายวิชาหน่ึงไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้



มคอ. 2 

 

24 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
511 104 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513 100 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
514 103 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 
615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น 1(1-0-2) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
............... วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา 3 

 รวมจ านวน 21 
 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
511 105 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
514 104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1 3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 19 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต ์                     3(3-0-6) 
615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0) 
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2  2(2-0-4) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 19 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

  080 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต ์                  3(3-0-6) 

615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 
615 204 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2(2-0-4)  
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 2 1(0-3-0) 
615 206 กระบวนการผลติส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 221 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 20 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 1(0-3-0) 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสด ุ 1(0-3-0) 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6) 
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครือ่งกล  3(3-0-6) 
615 332 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล  1(0-3-0) 
615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 341 เครื่องยนตส์ันดาปภายใน 2(2-0-4) 

............... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

............... วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
 รวมจ านวน 20 

 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 1(0-3-0) 
615 303 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3(3-0-6) 
615 342 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

............... วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

............... วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
 รวมจ านวน 18 

 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดรู้อน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

615 371 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง) 
 รวมจ านวน - 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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     ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

615 401 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3(3-0-6) 
615 431 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
615 441 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2   1(0-3-0) 
............... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 
............... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

 รวมจ านวน 17 
 
 
 
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-3-0) 
............... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 
............... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 
............... วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา 3 

 รวมจ านวน 16 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
 

081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Thai for Communication) 

หลักและแนวคิดของการส่ือสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills for 
effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

  (English for Everyday Use) 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน และใน

สถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in 
everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be able 
to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English as a 
tool for knowledge seeking. 

 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน สามารถน าข้อมูลที่ ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on 
what is read; ability to use  information from reading to write; listening for main ideas; 
ability to use English as a tool for knowledge seeking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

29 

082 101  มนุษย์กับศิลปะ  3(3-0-6) 
   (Man and Art) 

ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาล
ใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งน้ี 
โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปน้ี คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะส่ือความคิด 
อารมณ์ คติความเช่ือ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและช่ืนชมผลงานศิลปะจากแง่มุม
สุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 

The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the 
past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 
082 102   มนุษย์กับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
   (Man and Creativity) 

วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งส่ิงที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเน่ืองจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน  ปัจจัยที่ เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งน้ี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation 
which have been the foundations of human civilization from the past to the present; 
contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts 
on mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant 
disciplines. 

 
082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 
   (Philosophy and Life) 

ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเน่ืองกับชีวิต การแสวงหาความจริง 
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย อันจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related to 
life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking 
and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and social and 
personal responsibilities. 
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082 104  อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
  (World Civilization) 

ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่น าไปสู่ก าเนิดของอารยธรรม 
ความรุ่งเรืองและความเส่ือมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการส่ังสมความ
เจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้จากประสบการณ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ 
ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม 
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเช่ือ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 

The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to the 
origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the 
process of civilization accumulating from creativity and learning experience and 
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present 
society. 

  
082 105  อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
   (Thai Civilization) 

พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ 
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 

Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical 
background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language, 
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the effects 
of science and technology; the role of Thailand as a member of the international 
community. 

 
082 106     ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                               3(3-0-6) 
   (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

การต้ังถิ่นฐานที่ สัมพัน ธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รู ปแบบที่ หลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  คติความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 

The development of settlements in relation to geography and ecology.  
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion, 
and culture. The development of architecture, its related arts and architectural 
heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries. 
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082 107   สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
  (Meditation for Self-Development) 

ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ ส่ิงที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา 
ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.  The commencement 
of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and meditation.  
Characteristics of anti-meditative states and the applications of meditation in daily 
life.  Meditation for study and work, including the characteristics, stages, qualities, and 
benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness).  Concepts of Vipassana 
(insight) and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana, including 
diagrams of Samatha and Vipassana techniques.  The relevance of Vipassana for 
global citizens. 

 
082 108    ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 
              (Art and Visual Culture)   

ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของปรัชญา 
การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับ
วัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 

Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 
politics, economics science and technology of western culture, effect of the adoption 
of Western visual culture on Thai society. 

 
082 109   ดนตรีวิจักษ์                                                                                3(3-0-6) 
              (Music Appreciation) 

องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่ส าคัญ 
การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจ า
ชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอ่ืน  

Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and foreign 
composers; comparison of characteristics of music from different nations and folk 
music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between music and 
other art forms. 
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082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข     3(3-0-6) 
        (Art of Living and Working for Happiness) 

การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการด าเนินชีวิตและการท างานภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Studying in order to understand oneself and others.  Roles and responsibility 
for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality and social 
manners.  Morals and ethics in everyday life and work.  Ways of living and working 
based on principles of sufficiency economy. 

 

083 101    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  (Man and His Environment)  

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
การอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่ความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา
ในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อ
น าไปสู่สังคมแบบย่ังยืน 

The relationship among humans, environment and geographical ecology; the 
harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading to 
degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and 
scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the 
problems on human race; enhancement and involvement in environmental 
management for the sustainable society. 

 

083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
   (Psychology and Human Relations) 

ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่าง
บุคคล การส่ือสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ อารมณ์   การควบคุม
อารมณ์และการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้น า การท างานเป็นหมู่
คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 

Human nature focuses on development, developmental stages, contributing 
factors to the development, self-perception and perception of others, attitude, 
interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, principle of 
motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, personality 
development, adjustment, leadership, teamwork, an application of psychology for 
self improvement and to create the quality of life. 
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083 103  หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
   (Principles of Management) 

ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ 
ใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี 
โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การก าหนดนโยบายและการ
วางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 

Meanings and importance of the management. Purposes and principles of 
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life. Operation or 
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and 
effectively with ethics and social responsibility. Policy and planning; organisational 
behavior; organising; resource management and evaluation. 
 

083 104  กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
   (Sport Education) 

ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาท
ของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อ การเสริมสร้าง
สุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหน่ึงชนิดกีฬา 

The history of sport education, learning, training, skills development, technical 
of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical fitness, 
accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete and an audience, 
the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an international sport or 
contemporary sport. 
 

083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 

โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง การ
ปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์
ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

Structure, system and processes of Thai politics; government and the economy; 
the development of government and civil society’s roles; analysis of the relationship 
between political mechanisms, government and the economy affecting national 
development; analysis of the impact of globalization on politics, government and 
economy. 
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083 106     ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                              3(3-0-6) 
               (Performing Arts in ASEAN) 

รูปแบบ เน้ือหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคมอาเซียน 
จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ท่ีสะท้อนผ่านศิลปะการแสดง  

Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts in 
ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 

 
083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
  (Aspects of ASEAN Culture) 

การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมของพลเมือง
อาเซียน     

The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities and 
the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 

 
083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
               (ASEAN Music Culture) 

วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์
ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
083 109     การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Creative Living) 

ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  และชุมชน 
ชุดความคิดต่างๆ ที่ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม 
ปัจจัยพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การอยู่
อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 

Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including 
factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, basic factors 
and facilities in human living.  Understanding resource consumption, inhabitance, 
social and environmental responsibility and civil duty. 
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083 110    กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Activities for a Creative Life) 

ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

The meaning and importance of self-development for students.  Desired 
graduate attributes and the cultivation of a positive attitude as a global citizen. The 
encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities.  

 
083 111     ประสบการณ์นานาชาต ิ 3(3-0-6) 
     (International Experience)  
  เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจ าคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและประสบการณ์
ในต่างประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย สถาบัน
ทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/ 
มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ตลอดจน
ประชาชนของประเทศน้ันๆ 

The importance and objectives of integrated learning through travels and 
international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign country 
as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of language, 
culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy and Social Development) 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการด ารงชีวิต 

Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy. Case 
studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy. Application of 
sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 
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084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
(Food for Health) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  ความ
ปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene and 
health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional problems 
and diseases; diseases from contamination of food preservatives and packaging; food 
safety and consumer protection. 

 
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน  3(3-0-6) 
   (Environment, Pollution and Energy) 

ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการ
มลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ  

Compositions and relationships of natural elements.  Causes, impacts, and 
management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and management of 
energy usage. 
 

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
   (Computer, Information Technology and Communication) 

บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 

 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี 
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 
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084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
   (World of Technology and Innovation) 

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต การ
พัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in the 
present and future.  Development, application and management.  Role and effect of 
developed technology and innovation on the life, economics and social. 
 

084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 
            (Science and Technology in ASEAN Community) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืนในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปล่ียนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการส่ือสารต่อสาธารณะและการสร้างส่ือประเภทต่างๆ เพื่อแสดงผล
กระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

Science and technology for the creative and sustainable development of 
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public 
health  environment.  Examining community education resources for science and 
technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.  
Public communication activities, and the creation of media resources to demonstrate 
the impact of science and technology on the community. 

 
084 107  พลังงานในอาเซียน                                                    3(3-0-6) 
              (Energy in ASEAN) 

ความส าคัญของพลังงานและส่ิงแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบายด้านพลังงานใน
อาเซียน  ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากการใช้พลังงาน   

Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy conversion 
technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.   
Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  Potentials of energy 
production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global warming.  Environmental 
impacts due to energy use. 
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084 108    โลกและดาราศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
               (Earth and Astronomy)      

ความเป็นมาและความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 

 
 

600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์   3(3-0-6) 
     (Communicative English for Applied Science) 

การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความส าคัญ การตีความหมายของส านวน การเขียนรายงาน
การเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อส่ือสาร การใช้
ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะน าตัว การสัมภาษณ์งาน การน าเสนอด้วยวาจา การอธิบาย
ความ 

Reading article and writing summary.  Interpretation of idioms,  Report writing.  
Writing of corresponding letter and memorandum.  Curriculum vitae writing.  
Communication.  English for job application.  Self introducing.  Job interview.  Oral 
presentation.  Explanation. 
 

 

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์   3(3-0-6) 
      (Technical English for Applied Science) 

การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนส าหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความและ  
ส่ิงตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง  การ
เขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 

Speaking, listening, reading and writing for technical applications.  Reading of 
scientific and technological articles and publications.  Explanation of procedure, 
chart, graph and table.  Abstract and article writing. 
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600 111   เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
      (Clean Technology and Environment) 

ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย์ แหล่งของมลภาวะและผลกระทบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม แหล่งของพลังงานและการน าไปใช้โดยเน้นพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาด
และการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ฟอกย้อมและส่ิงทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะห์สะอาดและ  การออกแบบเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม 

Resource limitation and human influences.  Sources of pollution and their 
impacts on society and environment. Energy resources and their emphasizing clean 
energy. Clean technology and its applications in food industries.  agrochemical 
industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile industries, plastic 
industries. Clean synthesis and environmental designs. 

 
600 112   อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
      (Food and Life Style) 

ประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทในทางโภชนศาสตร์ หลักการและวิธีการถนอมอาหารทั่วไป 
การสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปื้อนมากับอาหาร สถานการณ์ของสินค้า อาหารไทยและ
แนวทางการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก 

Nutritional benefits of each category of food.  Principles and procedure of 
typical food preservation.  Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective 
purchasing of safe food.  Hazard bewareness of contaminants in food. Situation of 
Thai food commodity and development of Thai food products for global markets.  
 

600 113   ศิลปะการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 
      (Art of Living) 

การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การส่ือสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต 
แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณในการท างานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับการด ารงชีวิตในสังคม 

Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and 
responsibility to family and society. Analytical thinking. Communication and 
significance.  Ethics in industry.  Relationship between ethics and social living. 
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600 114   เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
      ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
      (Information Technology and Computer Applications for Food Research) 

ประเภทของส่ิงตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าเสนอ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

Types of scientific and technological publications.  Sources of food science and 
technology information.  Method of article searching.  Method of patent searching.  
Using software for data analysis and presentation.  Using software for calculation in 
food processing. 

 
600 115   เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
      (Biotechnology and Life Quality) 

ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์พื้นฐานของชีวิต ส่ิงมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์และ ปศุสัตว์ 
การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงแวดล้อม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

History, evolution and fundamental of Biotechnology. Basic cells of life.  
Genetically modified organism.  Biotechnology for life enhancement in plant biology, 
animal livestock, medicine, food industry, and environment.  Ethical issues in 
biotechnology. 
 

600 116   ภาวะผู้น ากับการพัฒนา  3(3-0-6) 
      (Leadership and Development) 

ความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การส่ือสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 

Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership 
development.  Multicultural leaders.  Team building,  Motivation.  Human relation.  
Problem solving. Decision Making. Conflict management. Communication and 
controls. Stress management. 
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600 117   พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  3(3-0-6) 
      (Energy and Environment for Life) 

ความส าคัญของพลังงานและส่ิงแวดล้อมต่อการด ารงชีวิต พลังงานประเภทฟอสซิล  ปัญหาการ
หมดไปของเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล ปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบของภาวะมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อมด้านอ่ืนๆ จากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน มาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

Importance of energy and environment for living.  Fossil energy.  Depletion 
problem of fossil fuel.  Global warming problem and other pollution impacts on 
environment from fossil fuels.  Current alternative energy.  Environmental quality 
standards. 

 
600 118   ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
       (Business for Everyday Life) 

แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน วิธีการจัดต้ังสถาน    
ประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชีเบื้องต้น การ
จัดท างบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ   

Concept of entrepreneurship.  Investment planning and analysis.  Establishment 
of business enterprises.  Business organizational structures.  Business strategies. 
Business documents.  Fundamental accounting.  Budgeting.  Business laws and 
regulations. e-commerce marketing.  Codes of business conduct and ethics. 
 

600 119   ไฟฟ้าและความปลอดภัย  3(3-0-6)  
      (Electricity and Safety) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟ้าและวิธี
ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน 
ความรู้เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการท างาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้า 

Fundamental knowledge of electricity.  Electric shock and short circuit.  Electric 
fire and protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and ground leakage 
current.  Knowledge of work safety inspection. Caution and first aid for electrical 
accidents. 
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600 120 การตลาดและการเงิน       3(3-0-6) 
 (Marketing and Finance) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจัย 
การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งตลาด การวางแผนการตลาด หลักการของเงินทุน
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน การระดมทุน
ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

Relation industrial marketing and finance. Marketing environment. Marketing 
research. Marketing mechanism. Customer behavior. Marketing segmentation. 
Marketing planning.  Principles of industrial business finance. Financial strategic 
planning. Financial forecasts.  Fundraising in short. Intermediate, and long terms.  
Finance risk management. 

 
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 (Network Technology and Communication) 

บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่ใช้  
ในระบบเครือข่าย มาตรฐานการส่ือสารแบบมีสาย มาตรฐานการส่ือสารแบบไร้สาย อินเตอร์เน็ต  
ในทุกส่ิง ระบบฝังตัว การใช้งานในชีวิตประจ าวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ 

Role and Importance of network technology. Structure of network system.  
Devices used in network system.  Wired communication standard.  Wireless 
communication standard.  Internet of things.  Embedded system.  Applications in 
daily life, in industry, and in information system. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I) 

ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าสุดขีดของ
ฟังก์ชัน รูปแบบยังไม่ก าหนด กฎโลปิตาล ล าดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์และ
อนุกรมแมคคลอริน  

Limits and continuity. Differentiation and applications of the derivative in 
engineering. Extrema of functions. Indeterminate forms. L, Hospital, s rule. Infinite 
sequences and series. Power Series. Taylor and Maclaurin series. 
 

511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers II) 
  วิชาบังคับก่อน : 511 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 

การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การประยุกต์
การหาปริพันธ์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการ
ประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว 

Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical 
integration. Applications of integration in engineering. Improper integrals. Introduction 
to differential equations and applications in engineering. Parametric equations. Polar 
coordinates.   

 
511 206  คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics) 
   วิชาบังคับก่อน : 511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ผิวก าลังสอง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสอง
ตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์
ย่อยและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้น ระนาบและผิวใน
ปริภูมิ 3 มิติ ฟังก์ชันเวคเตอร์ของตัวแปรค่าจริงและการประยุกต์ แคลคูลัสของเวกเตอร์ เกรเดียนท์ 
ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล การหาปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้
เบื้องต้นทางปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบท
ของสโตกส์ และทฤษฎีบทของเกาส์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง  

Mathematical induction. Functions of several variables. Quadric surfaces. 
Calculus of real-valued functions of two variables. Calculus of real-valued functions 
of several variables and its applications. Limits and continuity. Partial derivatives and 
applications in engineering. Vector algebra in three dimensions. Lines, planes and 
surfaces in three dimensional space. Vector-valued functions of real variables and 
their applications. Vector calculus, gradient, divergence and curl. Multiple integrals 
and applications in engineering. Introduction to line integrals, surface integrals and 
volume integrals. Green, s theorem, Stokes, theorem and Gauss, theorem. Curvilinear 
coordinates.         
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513 100     เคมีทั่วไป           3(3-0-6) 
                (Genearal Chemistry ) 

ปริมาณสัมพันธ์  ทฤษฎีอะตอม  โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมีของ
ธาตุในกลุ่มหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน  จลนเคมี           

Stoichiometry. Atomic theory. Atomic structures and properties of the elements 
in the periodic table. Chemistry of main group elements, non metals and transition 
metals. Chemical bonding. Properties of gases, liquids, solids and solutions. Chemical 
equilibrium and ionic equilibrium. Chemical kinetics.    

 
513 105     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1(0-3-0) 
                (General Chemistry Laboratory ) 
 วิชาบังคับก่อน  :  513 100  เคมีทั่วไป   หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา  513 100  เคมีทั่วไป   
Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry. 

 
514 101  ฟิสิกส์ท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
   (General Physics I) 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์  การส่ันและคล่ืน เสียง  

Mechanics of particles and rigid bobies. Properties of matter. Fluid mechanics. 
Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound.  

 
514 102  ฟิสิกส์ท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
   (General Physics II) 

แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์ 

Electomagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern 
Physics. Special theory of relativity and quantum physics. 

 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory I) 

วิชาบังคับก่อน :  514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I. 
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514 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-0) 
   (General Physics Laboratory II) 
   วิชาบังคับก่อน :  514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II. 

 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม        3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing) 

การเขียนตัวอักษร  การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก  การร่างแบบด้วยมือเปล่า  การเขียนภาพ
ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย  การเขียน
วัสดุยึดเหน่ียว การเขียนแผ่นคล่ี การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของช้ินงาน  การให้
ขนาดและความคลาดเคล่ือน  การเขียนแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นพื้นฐาน 

Lettering.  Orthographic projection.  Freehand sketches.  Orthographic drawing. 
Pictorial drawing. Sections. Auxiliary views. Fastener drawing. Development. Detail and 
assembly drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computer-aided drawing. 

 
615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น      1(1-0-2) 
 (Introduction to Safety Engineering)  

หลักการพื้นฐานวิศวกรรมความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการและขั้นตอน
การป้องกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลและ
เครื่องช่วยเพิ่มความปลอดภัย การควบคุมและการป้องกันวัสดุมีพิษ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การ
ป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการระเบิดของวัตถุไวไฟ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จรรยาบรรณ
วิศวกร 

Basic principles of safety engineering. Causes of accidents. Principles and 
procedures of accident prevention. Accident analysis and investigation. Personal 
protection equipment and safety equipment. Hazardous material control and 
protection. Flammable material storage. Fire prevention. Explosion prevention of 
flammable materials. Safety laws. Engineering ethics. 

 
615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม         3(3-0-6) 
 (Engineering  Mechanics)   

ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็นทรอยด์
และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคล่ือนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

Force  systems.  Resultants.  Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. Fluid 
statics. Centroid  and  moment  of  inertia. Kinetics and kinematics of  particles  and  
rigid  bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 
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615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2            3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics II)  

จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ข้อที่สองของนิวตัน 
งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies. Newton’s second law of 
motion. Work and energy. Impulse and momentum. 

 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1       3(3-0-6) 
             (Mechanical Engineering Thermodynamics I) 

กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน เอ็นโทรปี 
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปล่ียนรูปพลังงาน  

First and second laws of thermodynamics and Carnot cycle. Energy. Entropy. 
Basics of heat transfer and energy conversion. 

 
615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล       1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับก่อน : 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 

การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น เรขาบรรยาย การก าหนดความหยาบละเอียดของผิวงาน 
ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน การก าหนดขนาดและความคลาดเคล่ือนทางเรขาคณิต 
มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอ่านแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบช้ินส่วน
เครื่องจักรกลประกอบด้วย เฟือง น็อต สกรู หมุดย้ า ล่ิม และสปริง การเขียนแบบงานเช่ือม การเขียน
แบบงานท่อ การเขียนแบบส่ังงาน แบบภาพประกอบและแบบแยกช้ินส่วน 

Basic engineering drawing. Descriptive geometry. Surface finishing. Fitting and 
tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering drawing standards and 
symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of mechanical parts including 
gears, nuts, screws, rivets, wedges and springs. Welding drawing. Piping drawing. 
Working drawing. Assembly and disassembly drawings. 
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615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1     1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)  
 วิชาบังคับก่อน :   *615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
          *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับช้ินส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 201 การใช้
เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ และคอมมานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพื่อเขียนและแก้ไขวัตถุ การใช้เมาส์แบบ
สามปุ่มและคีย์บอร์ด การใช้ค าส่ังออปช่ันเพื่อปรับหน้าจอ การปรับสีหน้าจอ ขนาดครอสแฮร์ ความ
หนาเส้น การคลิกขวาของเมาส์ และขนาดของสแน็ป การใช้กลุ่มค าส่ังกริดและสแน็ป ออร์โธ โพล่าร์ 
ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คกิ้ง การก าหนดขนาดพื้นที่เขียนแบบ การก าหนดพิกัดคาร์ที
เซียนและโพล่าร์และการวัดมุม การใช้เลย์เอาท์เพื่อแสดงและพิมพ์งานทางเครื่องพล็อตเตอร์ การใช้
บล็อกเพื่อเพิ่มวัตถุในแบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาดซึ่งรวมถึงการบอกขนาดความ
คลาดเคล่ือนทางเรขาคณิต การเขียนและแก้ไขภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยกลุ่มค าส่ังพริมิทีพและกลุ่มค า
ส่ังฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิติสู่แบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ การใช้บูลีนและการแก้ไข
ของแข็ง การใช้ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพื่อปรับมุมมองและสร้างรูปสามมิติ 

Two-dimensional and three-dimensional drawing for mechanical components 
related to the course 615 201. Use of pull-down menus, toolbars and command 
lines in AutoCAD to draw and modify objects. Use of three-button mouse and 
keyboard. Use of option commands to modify displays of color, crosshair size, line 
thickness, right-click mouse, and snap size. Use of grids and snaps, orthos, polars, 
object snaps and object snap trackings. Determination of drawing limits. Cartesian and 
polar coordinates and angle measurement. Use of layout to view and print drawings 
through a plotter. Use of blocks to insert objects. Use of text and dimension 
commands to insert dimensions and notes including geometric tolerance. Basic 
three-dimentional modeling and correcting by using primitive command groups and 
featuring command groups. Extrude, revolve, sweep and loft. Boolean operation and 
solid editing. Use of UCS and WCS coordinate systems to view and construct three-
dimensional models. 
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615 203  สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม     2(2-0-4) 
  (Statistics for Engineering Analysis)  

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง  
ค่าคาดหมายและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง 
การอนุมานทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาทางด้าน  
วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหา 

Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distributions. Expected value and moment generating function. Application of 
probability theory. Sampling distribution. Parameter estimation. Statistical inference. 
Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. Use of 
statistical methods as tools to solve mechanical engineering problems and 
application of   computers to solve problems.  

 
615 204  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเครื่องกล     2(2-0-4) 
  (Numerical Methods for Mechanical Engineers)   

ความส าคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของสมการโดยระเบียบวิธี
กราฟ ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ ระเบียบวิธีการท าซ้ าแบบหน่ึงจุด ระเบียบ
วิธีของนิวตัน-ราฟสัน และระเบียบวิธีเซแคนต์ ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
และนอกช่วง การถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุด การหาค่าปริพันธ์และค่าอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

Importance of numerical methods. Errors. Identifying roots of equations by 
graphical method, bisection method, false-position method, one-point iteration 
method, Newton-Raphson method, and Secant method. Systems of linear algebraic 
equations. Interpolation and extrapolation. Least-squares regression. Integration and 
differentiation. Ordinary differential equations. Partial differential equations. 
Computer programming for numerical solutions. 
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615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2     1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับช้ินส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 201 โดยใช้
โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางหรือระดับสูง การใช้โมดูลเขียนแบบสองมิติเพื่อเขียนและแก้ไขแบบ
สองมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและแก้ไขโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลแอสเซ็มบลี
เพื่อประกอบช้ินส่วนที่สร้างด้วยโมดูลสร้างโมเดลสามมิติและการจ าลองการเคล่ือนไหวในโมดูลแอ
สเซ็มบลี การสร้างแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติประกอบด้วยการ
สร้างโมเดลทั้งแบบเน้ือตันและแบบพื้นผิว การใส่ความสัมพันธ์และเงื่อนไขของวัตถุในภาพสองมิติ 
การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติและสามมิติ การใช้ฟังก์ชันการ
ตรวจสอบและการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อทวนสอบการออกแบบโมเดล การใส่ความสัมพันธ์ของ
การประกอบในภาพประกอบ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกช้ินส่วน การแลกเปล่ียนไฟล์งาน
ระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์กลาง 

Two-dimensional and three-dimensional drawing for mechanical components 
related to the course 615 201 by using drawing programs in mid-range or high-range 
levels. Use of two-dimensional drawing modules to draw and modify two-
dimensional drawing. Use of part modules to draw and modify three-dimensional 
models. Use of assembly modules to  assemble components created by part 
module and to simulate the motions of parts. Creation of two-dimensional models 
from three-dimensional models. Three-dimensional modeling including solid and 
surface modeling. Use of geometric relations and constraints for two-dimensional 
sketches. Specifying dimensions and dimension parameters for two-dimensional and 
three-dimensional models. Use of model evaluation functions and finite element 
simulations to verify models. Use of mating conditions in assembly modeling. 
Exploding drawing in assembly. Use of neutral files for exchanging CAD data between 
CAD systems. 

 
615 206   กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล     3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)   

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ประกอบด้วย การหล่อ การใช้งานเครื่องจักร การขึ้น
รูปและการเช่ือม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต พื้นฐานของการคิดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต 

Theories and principles of manufacturing processes including casting, 
machining, forming, and welding. Material and manufacturing process relationships. 
Fundamentals of manufacturing cost calculation. 
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615 211  กลศาสตร์ของแข็ง 1         3(3-0-6) 
  (Mechanics of Solid I)  
  วิชาบังคับก่อน :  615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม  

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภูมิ
แรงเฉือน และโมเมนต์การดัด การแอ่นตัวของคาน การบิดของเพลา การโก่งเดาะของเสา วงกลมของ
มอร์และความเค้นผสม เกณฑ์การเสียหายของวัสดุ  

Forces and stresses. Stress-strain relationship. Stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion of shafts. Buckling of 
columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure criterion. 

 
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล          3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)  

 วิชาบังคับก่อน :  615 113  กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
กลไกพื้นฐาน ช้ินส่วน และข้อต่อ การวิเคราะห์จลนศาสตร์ ต าแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง 

การวิเคราะห์แรงทางพลศาสตร์ของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟืองและชุดเฟืองทด ระบบเชิงกล การ
สมดุลช้ินส่วนกลไกท่ีเคล่ือนที่แบบหมุนและแบบไปกลับ 

Basic mechanisms, linkages, and joints. Kinematics, position, velocity, and 
acceleration analysis. Dynamic force analysis of mechanical devices. Cams and 
followers. Gears and gear trains. Mechanical systems. Balancing of rotating and 
reciprocating mechanisms. 

 
615 221 การถ่ายเทความร้อน         3(3-0-6) 
      (Heat Transfer)   
             วิชาบังคับก่อน  :  615 121  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

พื้นฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน ค่าการน าความร้อน สมการพื้นฐานของการน าความ
ร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัวในหน่ึงมิติและสองมิติ การน าความร้อนในภาวะแปรเปล่ียน หลัก
พื้นฐานของการพาความร้อนและการวิเคราะห์การพาความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลในรูปแบบต่างๆ การแผ่รังสีความร้อน  เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการกล่ันตัว การประยุกต์ทางการถ่ายเทความร้อน 

Introduction and modes of heat transfer. Thermal conductivity. Basic equations 
of heat conduction. One and two dimensional steady-state heat conduction. 
Transient conduction. Basic concepts and analysis of heat convection. Relations 
between heat transfer and different types of fluid flow. Radiation heat transfer. Heat 
exchangers and heat transfer enhancement. Boiling and condensation. Applications of 
heat transfer. 
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615 222  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2       2(2-0-4) 
              (Mechanical Engineering Thermodynamics II)  
  วิชาบังคับก่อน :  615 121  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

วัฏจักรคาร์โนท์ วัฏจักรต้นก าลัง วัฏจักรไอน้ าต้นก าลัง วัฏจักรก าลังก๊าช วัฏจักรการท าความ
เย็นและปั๊มความร้อน ความสัมพันธ์ของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมไดนามิกส์ของของผสม
ในสถานะก๊าช สมบั ติของอากาศช้ืน การปรับอากาศ อุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและ
กระบวนการเผาไหม้   

Carnot cycle. Power cycles. Steam power cycle. Gas power cycle. Refrigeration 
and heat pump cycles. Thermodynamic property relations. Thermodynamics of gas 
mixtures. Properties of moist air. Air conditioning. Thermodynamics of chemical 
reactions and combustion processes. 

 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1        3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I)   
 วิชาบังคับก่อน :  615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  

สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล  สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความ
ต่อเน่ืองและการเคล่ือนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหลอัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว  

Fluid properties.  Fluid statics. Momentum and energy equations. Continuity 
equation and motion. Similitude and dimensional analysis. Steady incompressible 
flow. 

 
615 224   เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร         3(3-0-6) 

     (Thermofluids for Engineers)  
หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

หลักการพื้นฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พื้นฐานพลศาสตร์ของ
ของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน 

Fundamental principles of thermodynamics. The first and second laws of 
thermodynamics. Basic principles and basic properties of fluids. Fundamentals of fluid 
statics. Fundamentals of fluid dynamics. Characteristics of fluids in laminar and 
turbulent flows. 
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615 225   ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์        1(0-3-0) 
 (Thermofluids Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน :  *615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
        *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
Experiments related to thermodynamics and fluid mechanics. 

 
615 301     ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1      1(0-3-0) 
  (Mechanical Manufacturing Laboratory I) 

กระบวนการเช่ือมแบบต่างๆ การจัดท าแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซ์และฟิก
เจอร์ส าหรับงานประกอบ การเช่ือมในโรงงาน การเช่ือมในสนาม การตรวจสอบแนวเช่ือม  

Various types of welding process. Production planning. Cutting plan. Jigs and 
fixtures for fabrication work. Shop welding. Fields welding. Welding inspection. 

 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2      1(0-3-0) 
 (Mechanical Manufacturing Laboratory II) 

การทดลองพื้นฐานของการกลึง ประกอบด้วย การกลึงปาดหน้า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึง
เกลียว กลึงคว้านรู และกลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้าและ
การกัดร่อง 

Basic experiments of turning, facing turning, round turning, tapering, threading, 
boring, and countering. Shaping. Milling using partial face milling and end milling. 

 
615 303  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1       1(0-3-0) 
               (Mechanical Engineering Laboratory I)  

การทดลองต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นด้านกลศาสตร์ประยุกต์ การวัดการ
ไหล การสูญเสียพลังงงานของของไหลในท่อ พัดลม เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน กังหันเพลตัน การแอ่นตัวของคาน การสมดุล ระบบพลศาสตร์ และไจโรสโคปิก  

Experiments in mechanical engineering emphasizing applied mechanics, flow 
measurements, friction loss in pipes, fans, single pump, series and parallel pumps, 
pelton turbine, beam deflection, balancing, dynamic and gyroscopic systems. 
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615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ          1(0-3-0) 
 (Materials Testing Technology)    

พื้นฐานของการทดสอบวัสดุแบบท าลายของวัสดุวิศวกรรม การทดสอบการดึง การทดสอบการ
กด การทดสอบแรงบิด การทดสอบการดัดงอ การทดสอบความแข็ง การทดสอบการกระแทก  

Fundamentals of destructive testing of engineering materials. Tensile test.   
 Compressive test. Torsion test. Bending test. Hardness test. Impact test. 

 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1       3(3-0-6) 
 (Machine Design I)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 211   กลศาสตร์ของแข็ง 1 

พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ประกอบด้วย หมุดยึด งานเช่ือม สกรูและสลักเกลียว สกรูส่งก าลัง สลัก
และร่องสลัก เพลา สปริง ข้อต่อเพลา เฟือง แบริ่ง เบรก คลัช สายพานและโซ่ โครงการออกแบบ 

Fundamentals of mechanical machine design. Properties of materials. Theories 
of failure. Design of simple machine elements including rivets, welding works, screw 
fasteners, power screws, keys and pins, shafts, springs, couplings, gears, bearings, 
brakes, clutches, belts and chains. Design projects. 

 
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2           3(3-0-6) 
 (Machine Design II)  

      วิชาบังคับก่อน :  615 312  การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
การหล่อล่ืน เจอร์นัลแบริ่ง ตลับลูกปืน การออกแบบเฟือง คลัทซ์และเบรก และสายพาน 

และโซ่  
Lubrication. Journal bearings. Rolling-element bearings. Design of gears, 

clutches and brakes, and belts and chains. 
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615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล        3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering for Mechanical Engineers)  

วัสดุสารกึ่งตัวน า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส วงจรสามเฟส หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งก าลังไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังและการออกแบบระบบแสงสว่าง 
การป้องกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้า 

Semiconductor devices. DC power supply. Electric power distribution system. 
Direct current circuit. Single phase and three phases alternating current circuit . Three-
phase circuits. Basic principles, efficiency, and connection of electrical transformers. 
Electrical machines. Motor controlling circuits. Generators. Transmission line system. 
Design of electric power and illuminating systems. Prevention of power system failure. 

 
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล     1(0-3-0) 
 (Electrical Engineering Laboratory for Mechanical Engineers)  
 วิชาบังคับก่อน :   *615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล  
          *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

วัสดุสารกึ่งตัวน า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสามเฟส การทดสอบหม้อแปลง การถอด
และประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การต่อพ่วงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของวงจร
ควบคุมและวงจรก าลัง การอ่านแบบไฟฟ้า 

Semiconductor devices. DC power supply. Three-phase circuits. Transformer 
testing. Motor assembly and disassembly. Motor controlling. Electrical generator 
coupling. Relations between controlling circuits and power circuits. Reading of 
electrical drawings. 

 
615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
  (Automatic Control in Mechanical Engineering)  

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจ าลองของช้ินส่วนควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ
ของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบในโดเมนเวลา การตอบสนองเชิงความถี่ การ
ออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control elements. 
Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and design. Frequency 
response. Design and compensation of controlling systems in mechanical engineering. 
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615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน       3(3–0–6) 
 (Internal  Combustion Engines)  

พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟและชนิดจุดระเบิด
ด้วยการอัด เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเช้ือเพลิงอากาศในอุดมคติ อุปกรณ์
เพิ่มความดันไอดีและอุปกรณ์ขจัดไอเสียและมลพิษ สมรรถนะของเครื่องยนต์และการทดสอบ การ
หล่อล่ืน 

Fundamentals of internal combustion engine. Spark-ignition and compression-
ignition engines. Fuels and combustion. Ignition systems. Ideal air-fuel cycles. 
Supercharging and scavenging equipment. Performance and testing of engines. 
Lubrication. 

 
615 342 การปรับอากาศ          3(3–0–6) 
 (Air Conditioning)  

สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑ์การปรับอากาศ การประเมินภาระ
การท าความเย็น อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดต่างๆ การออกแบบระบบปรับ
อากาศและระบบระบายอากาศ  การออกแบบการกระจายอากาศและระบบท่ออากาศ การออกแบบ
ระบบระบายอากาศ สารท าความเย็นและการเลือกใช้สารท าความเย็น การออกแบบระบบท่อสารท า
ความเย็น ระบบควบคุมการปรับอากาศ การควบคุมเสียงและการส่ันสะเทือน ความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายใน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 

Psychometric properties and processes of air. Air conditioning criteria. Cooling 
load estimation. Air conditioning equipment. Various types of air conditioning system.  
Design of air condition and ventilation systems. Air distribution and duct system 
design. Ventilation systems design. Refrigerants and refrigerant selection. Refrigerant 
piping design. Air conditioning control system. Noise and vibration control. Fire safety 
in air conditioning systems. Indoor air quality. Energy efficiency in air conditioning 
systems. 

 
615 371 การฝึกงาน        1(ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง)
 (Practical Training)  
 เงื่อนไข : รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 

Practical training of at least 3 2 0  working hours in an industrial sector or an 
institute approved by the Department of Mechanical Engineering. 
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615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1      1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Project I)  

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การจัดท ารายงานทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลของ

นักศึกษา 
Preparing a literature review report on the topic related to students’ 

mechanical engineering project. 
 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2      1(0-3-0) 
               (Mechanical Engineering Laboratory II)  

การทดลองต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นด้านอุณหพลศาสตร์ การน าความร้อน 
การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อ 
แคลอรีมิเตอร์ของไอเสีย ระบบปรับอากาศ เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อความร้อน การหาค่า
ความร้อนด้วยบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ การหาจุดวาบไฟของเช้ือเพลิง และจังเกิลแคลอรีมิเตอร์ 

Experiments in mechanical engineering emphasizing thermodynamics, heat  
conduction, free and forced heat convection, heat radiation, tubular heat exchanger, 
exhaust gas calorimeter, air conditioning system, heat pipe heat exchanger, heating 
value evaluation by bomb calorimeter, fuel flash point evaluation and Junkle 
calorimeter. 

 
615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล   3(3-0-6) 
  (Computer Programming for Mechanical Engineering) 

แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ หลักการทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การโต้ตอบกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดของการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หลักการของการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะส าหรับการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับใช้แก้ปัญหาในทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Concepts of computers. Principles of computer hardware and software. 
Computer components. Hardware and software interaction. Electronics Data 
Processing (EDP) concepts. Program design and development methodology. Principles 
of high-level computer language programming. Selected computer programming 
languages for mechanical engineering applications. Application software for solving 
mechanical engineering problems. 
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615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย     3(3-0-6) 
 (Computer Aided Mechanical Engineering Design)  

การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล การสร้าง
แบบจ าลองทางกายภาพและการจ าลองปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เทคนิค 
การวิเคราะห์ความแข็งแรง การจ าลองการเคล่ือนที่ และการจ าลองการไหลผ่านช้ินงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems. 
Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and related 
applications. Techniques of strength analysis, motion simulation and flow simulation 
using computer software. 

 
615 421   วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง       3(3-0-6) 
          (Power Plant Engineering)  

ทฤษฎีการเปล่ียนรูปพลังงานและแนวคิดของความเอ้ือของระบบ การวิเคราะห์เช้ือเพลิงและ
การเผาไหม้ ส่วนประกอบของโรงจักรต้นก าลังไอน้ า โรงต้นก าลังกังหันก๊าช และโรงต้นก าลัง
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบผลิตพลังงานร่วมและระบบพลังความร้อนร่วม โรงต้นก าลังพลังงาน
น้ า โรงต้นก าลังพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นก าลังและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

Energy conversion theory and availability concept.  Fuel and combustion 
analysis. Components of steam, gas turbine and internal combustion engine power  
plants. Combined cycle and cogeneration. Hydro power plants. Nuclear power plants. 
Instrumentation and control. Power plant economics and environmental impacts. 

 
615 431  การสั่นสะเทือนทางกล                           3(3-0-6)  

(Mechanical Vibration)   
ระบบที่มีองศาเสรีเดียว การส่ันสะเทือนจากการบิดตัว การส่ันสะเทือนแบบอิสระและแบบถูก

บังคับวิธีระบบเสมือน ระบบที่มีองศาเสรีมากกว่าหน่ึง วิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการ
ส่ันสะเทือน 

Systems with one degree of freedom. Torsional vibration.  Free and forced 
vibration. Methods of equivalent systems. Systems with several degrees of freedom. 
Methods and techniques to reduce and control vibration. 
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615 441 การท าความเย็น          3(3-0-6) 
 (Refrigeration)  

ทบทวนสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและไซโครเมติกของอากาศ แนะน าการท าความเย็น 
กระบวนการการท าความเย็นทางทฤษฎีและกระบวนการจริง กระบวนการการท าความเย็นแบบหลาย
ความดัน สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อล่ืน การค านวณภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ อีแวปเปอเรเตอร์ อุปกรณ์ลดความดันและอุปกรณ์วัดพร้อมควบคุมระดับน้ ายา การ
ควบคุมระบบการท าความเย็น อุปกรณ์วาล์ว ระบบควบคุมและระบบตรวจสอบทางไฟฟ้า การ
ออกแบบท่อและภาชนะแรงดันในระบบท าความเย็น ระบบความปลอดภัย 

Review of thermodynamics and psychrometric properties of air. Introduction to 
refrigeration. Theoretical and actual refrigeration processes. Multi-pressure 
refrigeration processes. Refrigerant and lubricating oil. Refrigeration load calculations. 
Compressors, condensers, evaporators, expansion devices and refrigerant level 
measurement and control devices. Refrigeration system control. Valves. Electrical 
control and monitoring system. Refrigeration piping and vessel design. Safety systems. 

 
615 471    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2      1(0–3–0) 
 (Mechanical Engineering Project II)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คัดเลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดท าข้อเสนอโครงงานที่ประกอบด้วย 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน และแผนงาน น าเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบ
ปากเปล่า 

Selecting a project topic and a project advisor. Preparing a project proposal 
containing rationale and importance of the topic, objectives, scope, theoretical 
framework, literature review, project methodological procedures, and schedule. 
Reporting and presenting the research project orally.  
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615 472    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3      1(0–3–0) 
 (Mechanical Engineering Project III)  
 วิชาบังคับก่อน  :  615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานวิจัยหรือออกแบบทางวิศวกรรมในหัวข้อการวิจัยที่เสนอไว้แล้วในโครงงานวิศวกรรม 
เครื่องกล 2 วิเคราะห์ผลและสรุปผล น าเสนองานวิจัยโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า 

Conducting research or producing engineering design focusing on the topic 
presented earlier in Mechanical Engineering Project II. Analysing and concluding. 
Reporting and presenting the research project orally. 

 
615 501  ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร     3(3-0-6)  

(Finite Element Methods for Engineers)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 204  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเครื่องกล 

แนะน าวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ พื้นฐานสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างสมการไฟไนท์เอลิเมนท์ 
ฟังก์ช่ันการประมาณภายในเอลิเมนท์ การวิเคราะห์ปัญหาในหน่ึงมิติ การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนท์ 
การรวมสมการของเอลิเมนท์ ค่าเงื่อนไขท่ีขอบ การหาผลเฉลย การวิเคราะห์ปัญหาสองและสามมิติ 

Introduction to finite element methods. Fundamentals of differential equations. 
Development of finite element equations. Approximation function inside elements. 
One dimensional problem analysis. Discretization of domain into elements. Assembly 
of element equations. Boundary conditions. Problem solving. Analysis of two and 
three dimensional problems. 

 
615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2        3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid II)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 211  กลศาสตร์ของแข็ง 1 

ทบทวนวงกลมมอร์ของความเค้นและความเครียด คานชนิดที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธี
ทางสถิตย์ศาสตร์ การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดโดยวิธีพลังงาน ทฤษฎีของคาสติเกลียโน การ
ไหลของแรงเฉือนและจุดศูนย์กลางการเฉือน ความเค้นเฉือนในวัสดุผนังบาง ความเค้นในภาชนะ
เปลือกบางรับแรงดัน ความเค้นในภาชนะทรงกระบอกที่มีผนังหนา และความเค้นในจานหมุน ความ
เค้นในคานโค้ง ความเค้นในรอยเช่ือม หมุดย้ า และรอยต่อยึดด้วยเกลียว 

Review of Mohr’s circle of stress and strain. Statistically indeterminate beams. 
Stress-strain analysis by energy methods. Castigliano’s theorem. Shear flow and 
center. Shear stress in thin-walled materials. Stress in thin-walled pressure vessels, 
thick-walled cylinders and rotating disks. Stresses in curved beams. Stresses in welding 
joins, riveting and bolted joins. 
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615 521 กลศาสตร์ของไหล 2        3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics II)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 223  กลศาสตร์ของไหล 1 

สนามการไหล การไหลศักย์ สมการเนเวียร์-สโตกส์ ทฤษฎีช้ันขอบเขต การไหลแบบอัดตัวได้ 
การวัดการไหล เครื่องจักรกลของไหล ปั๊มและพัดลม 

Flow field. Potential flow. Navier–Stokes equation. Boundary layers theory. 
Compressible flow.  Fluid measurement. Turbo machinery. Pumps and fans. 

 
615 522 วิศวกรรมไอน้ า        3(3-0-6) 
 (Steam Engineering) 

ไอน้ า ไอร้อนย่ิงยวด คุณภาพไอน้ า การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
วิธีการหาปริมาณการใช้งานไอน้ า วิธีการวัดค่าการใช้งานไอน้ า การใช้ไอน้ าส าหรับถังน้ าร้อนชนิดต่าง 
ๆ การท าความร้อนโดยคอยล์และแจคเกต การให้ความร้อนกับถังน้ าร้อนโดยหัวฉีดไอน้ า ปริมาณ
ความต้องการไอน้ าในท่อและเครื่องอุ่นอากาศปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์แลกเปล่ียนความ
ร้อน ปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน 

Steam. Superheated steam. Steam quality. Heat transfer in heat exchangers. 
Methods of estimating steam consumption. Measurement of steam consumption. 
Steam consumption of tanks. Heating with coils and jackets. Hot water tank heating 
by steam injectors. Steam consumption of pipes and air heaters. Steam consumption 
of heat exchangers. Steam consumption of plant items. 

 
615 523  การออกแบบระบบความร้อน        3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems)  

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได้ เศรษฐศาสตร์ส าหรับการ
ออกแบบระบบความร้อน การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับระบบความร้อน การปรับสมการ การ
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการจ าลองกระบวนการทางความร้อน เทคนิคการหาค่าเหมาะ
ที่สุดส าหรับระบบทางความร้อน 

Engineering design procedures. Design of workable systems. Economics for 
thermal system design. Appropriate equipment selection for thermal systems. 
Equation fitting. Mathematical modeling and simulation of thermal processes. 
Optimization techniques for thermal systems. 
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615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน       3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 221 การถ่ายเทความร้อน     

โครงสร้างและหลักการท างานของท่อความร้อน สารท างานและการเลือกสารท างาน ความเข้า
กันได้ของสารท างานและตัวท่อ การออกแบบท่อความร้อน การสร้างและทดสอบท่อความร้อน การ
ประยุกต์ใช้งานท่อความร้อน 

Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of working 
fluids. Compatibility of working fluids and pipes. Heat pipe design. Heat pipe 
fabrication and testing. Heat pipe applications. 

 
615 525   วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์       3(3-0-6)  

(Solar Energy Engineering)  
วิชาบังคับก่อน :  615 221  การถ่ายเทความร้อน 

ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีอาทิตย์ กระบวนการถ่ายเทความ
ร้อนและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมถึง การท าความร้อน  การอบแห้ง การท าความเย็น
แบบดูดซึม การกล่ันน้ า และเครื่องยนต์ความร้อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ การเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า 

Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. Heat 
transfer process and solar energy equipment including heating, drying, absorption 
refrigeration, water distillation, and heat engine using solar thermal energy. Conversion 
of solar energy to electricity. 

 
615 526   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน       3(3-0-6)  

(Energy Conservation and Management) 
หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความ

ร้อน ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบท าความเย็น เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ า หม้อน้ าและระบบส่ง
จ่ายไอน้ า การประหยัดพลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด
การใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้นและการตรวจวัดการใช้พลังงานโดยละเอียด การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
กรณีศึกษา 

Basic principles of energy conservation and management. Usage of electrical 
and thermal energy. Energy conservation potential in electrical and thermal systems. 
Transformers. Electrical motors. Lighting systems. Air conditioning systems. 
Refrigerating systems. Air compressors. Water pumps. Boilers and steam distribution 
systems. Energy saving by energy management system. Energy measurement tools 
and techniques. Preliminary and detailed energy audits. Economic analysis. Energy 
conservation planning. Energy conservation laws. Case studies.  
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615 527 แหล่งพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources)  

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน  

Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal and 
electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case 
studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable 
energy. 

 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล  3(3-0-6) 
 (Microcontroller for Mechanical Engineers)  

โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมของไมโครคอมพิ วเตอร์ ชิพ เด่ียว  การโปรแกรม ด้วย
ภาษาแอสเซมบลี การเปล่ียนสัญญาณแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปล่ียนสัญญาณแบบดิจิตอลเป็น
สัญญาณอนาลอก การเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการการออกแบบระบบ 

Structures and architecture of single-chip microcomputers. Assembly language 
programing. Analog to digital conversion.  Digital to analog conversion. Industrial 
control device interfacing. System design project. 

 
615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  (Introduction to Mechatronics Engineering)  

ที่มาของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ทางเมคคาทรอนิกส์ การประยุกต์ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

History of mechatronics engineering. Basic concepts in mechatronics 
engineering. Mechatronics technology. Applications of mechatronics engineering. 
Research and development topics in mechatronics engineering.    
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615 533  การวัดทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Engineering Measurement)      

 วิชาบังคับก่อน :  615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
                                     615 223  กลศาสตร์ของไหล 1 

พื้นฐานของเครื่องมือวัดและการวัด คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของเครื่องมือวัด ความไว 
ความถูกต้อง และความไม่แน่นอน การประยุกต์การวิเคราะห์ทางสถิติและปรับปรุงข้อมูล หลักการ
ท างานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า การวัดเชิงกลและไฟฟ้า การได้มาและการเก็บ
ข้อมูล 

Fundamentals of instruments and measurements. Technical specifications of 
measuring instruments. Sensitivity, accuracy and uncertainty. Applications of statistical 
analysis and data improving. Operating principles of mechanical and electrical 
instruments. Mechanical and electrical measurements. Data acquisition and storage.   

   
615 541 เทคโนโลยียานยนต์          3(3-0-6) 
 (Automotive Technology)  

บทน าของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขนาดและน้ าหนัก สถิตศาสตร์ของยานยนต์ ระบบส่ง
ก าลังระบบเบรก พลศาสตร์ของยานยนต์ขณะเร่งและเบรก ระบบบังคับเล้ียวและระบบรองรับ
แรงส่ันสะเทือน แรงต้านการเคล่ือนที่  สมรรถนะของยานยนต์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล การถอด
ประกอบเครื่องยนต์ 

Introduction to internal combustion engines. Dimension and weight.  Statics of 
automotive vehicles. Power transmission system. Brake system. Dynamics of vehicles 
while accelerating and braking. Steering and suspension systems.  Resistance force.  
Performance of automotive vehicles. Laboratory tools and devices. Operation safety. 
Components of gasoline and diesel engines. Engine disassembly and assembly. 
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615 542  กังหันก๊าซ         3(3-0-6)  
 (Gas Turbine)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 222  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  

ทฤษฎีและหลักการของกังหันก๊าซแบบต่างๆ หลักพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวัฏจักร
กังหันก๊าซ อุณหพลศาสตร์ของการไหลอัดตัวได้ การออกแบบหัวฉีดเช้ือเพลิง การแลกเปล่ียนพลังงาน
ในเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบช่องทางการไหลในตัวกังหัน การออกแบบกังหันในมุมมองทาง
กล เครื่องอัดลมแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เครื่องอัดลมแบบที่ลมไหลตามแนวแกน การเผาไหม้ รี
เจนเนอเรเตอร์ การประยุกต์ใช้กังหันก๊าซในโรงงาน งานทางทะเล และกระบวนการต่าง ๆ 

Theories and operating principles of gas turbine engines. Basic concepts of 
thermodynamics for gas turbine cycles. Thermodynamics for compressible flow. 
Design of fuel nozzles. Energy interchanges in fluid machinery. Design of turbine flow 
passages. Mechanical aspects of turbine design. Centrifugal compressors. Axial flow 
compressors. Combustion. Regenerator. Applications of gas turbine engines in 
industry, marine and processes. 

 
615 543   ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน                 3(3-0-6) 
 (Application Software in Energy Engineering)  

การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ในงานวิศวกรรมพลังงาน ซอฟต์แวร์อีอีเอส ซอฟต์แวร์บีอีซี 
ซอฟต์แวร์เอ็นเนอร์จีพลัส ซอฟต์แวร์ทรานซิส ซอฟต์แวร์ซีเอฟดี  

Implementation of application software in energy engineering. EES software, 
BEC software, EnergyPlus software, TRNSYS software, CFD software.  

 
615 551 ระบบก าลังของไหล    3(3-0-6) 
  (Fluid Power Systems)  

แนวคิดพื้นฐานของระบบก าลังของไหล คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมของไหล วงจร
ควบคุมเบื้องต้นและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรก าลังของไหล ผลของการสูญเสีย
ความร้อนที่มีต่อระบบก าลังของไหล การประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม โครงงานออกแบบ 

Basic concepts of fluid power systems. Characteristics and functions of fluid 
control devices. Basic control circuits and symbols. Analysis and design of fluid power 
circuits. Effects of heat dissipation on fluid power systems. Industrial applications. 
Design project. 
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615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์       3(3-0-6) 
  (Pneumatic and Hydraulic Systems) 

หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกส์  อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ ในผังวงจร 
การควบคุมการผลิตและการจ่ายก าลังลมอัด อุปกรณ์นิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้านิวแมติกส์ 
อุปกรณ์คุมแบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์พีแอลซี  

Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit 
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices. 
Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC devices.  

 
615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1  3(3-0-6) 
  (Optomechatronics Engineering I)  

พื้นฐานของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ทางแสง พื้นฐานด้านแสงและอุปกรณ์ทางแสง ระบบเมค
คาทรอนิกส์ทางแสงในทางปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีด้านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 
เทคโนโลยีเลเซอร์ 

Fundamantals of optomechatronics technology. Fundamentals of optics and 
optical devices. Practical optomechatronics systems. Characteristics of 
optomechatronics technologies. Laser technology. 

 

615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2  3(3-0-6) 
  (Optomechatronics  Engineering II)  
  วิชาบังคับก่อน :  615 553  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1 

ส่วนประกอบด้านเมคคาทรอนิกส์ของส่วนเช่ือมต่อของงานด้านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง  การ
ประกอบกันของอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์ทางแสง หน่วยวัดการท างานพื้นฐานของเมคคาทรอนิกส์ทาง
แสง อุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับเร้าทางด้านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางแสง
ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ใยแก้วน าแสงในงานด้านเมคคาทรอนิกส์ 

Mechatronics elements of optomechatronics interface. Optomechatronics 
device integration. Basic optomechatronics functional units. Optomechatronics 
sensors and actuators. Optomechatronics systems in practice. Fiber optic devices in 
mechatronics. 

 
615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 (Application Software in Mechatronics Engineering)  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม การใช้โปรแกรมแมตแล็บ ส าหรับงานวิศวกรรม 
การจ าลองระบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรมซิมูล้ิงค์ การใช้โปรแกรมแล็บวิว ส าหรับงานวิศวกรรม 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม 

Application software in engineering. Use of MATLAB program in engineering. 
Simulation of engineering systems by Simulink program. Use of LABVIEW program in 
engineering. Other application software in engineering. 
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615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1     3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering I)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2     3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering II)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mechanical Engineering III)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)   
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 565  การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ      3 (3-0-6)  
 (Combustion and Emission Control) 

ชนิดของเช้ือเพลิง ระบบการเผาไหม้ คุณสมบัติเช้ือเพลิง กระบวนการเผาไหม้ ปริมาณอากาศ
ตามทฤษฎี เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับการเผาไหม้ เคมีการเผาไหม้เบื้องต้น การควบคุมมลพิษในหม้อ
ไอน้ าและเตาเผาโดยเน้นไปที่ออกไซด์ของคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ
ฝุ่นละออง ปริมาณการเกิดไนตริกออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
เผาไหม้ถ่านหินในหม้อน้ า 

Types of fuel. Combustion systems. Properties of fuels. Combustion processes. 
Stoichiometry of combustion. Thermodynamics for combustion. Introduction to 
combustion chemistry. Emission control in boilers and furnaces emphasizing oxides 
of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur and particulate matter.  Generated 
amount of nitric oxide, sulfur dioxide and particulate matter from firing coal in 
boilers. 
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615 566  ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ     3(3-0-6)  
 (Combustion Systems and Emission Control Equipment) 

ชนิดของเช้ือเพลิง คุณสมบัติเช้ือเพลิง กระบวนการเผาไหม้ ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์
กระบวนการเผาไหม้ การควบคุมมลพิษในหม้อไอน้ าและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ 
กฎหมายและข้อก าหนดในการควบคุมมลพิษ 

Types of fuel. Properties of fuels. Combustion processes. Combustion systems 
and control equipment. Emission control in boilers and furnaces. Emission control 
technologies. Laws and regulations for emission control. 

 
615 567 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร      3(3-0-6) 
  (Dehumidification for Buildings) 

ความต้องการการท าความเย็นและการดูดความช้ืนในอาคาร ทางเลือกในการดูดความช้ืน 
หลักการท างานของสารดูดความช้ืน ประเภทของสารดูดความช้ืน ระบบดูดความช้ืนที่ใช้สารดูด
ความช้ืนชนิดของแข็ง ระบบดูดความช้ืนที่ใช้สารดูดความช้ืนชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะ
ของระบบดูดความช้ืน การประยุกต์ใช้งานระบบดูดความช้ืน การใช้ระบบดูดความช้ืนร่วมกับระบบ
ปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา 

Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification 
options. Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants  
 dehumidification systems. Liquid desiccant dehumidification systems. Performance  
 evaluation of dehumidification systems. Applications of dehumidification systems.  
 Hybrid use of dehumidification and air conditioning systems and energy saving  
 potentials. Case studies. 

 
615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน      3(3-0-6) 
 (Passive Building Design) 

กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างย่ังยืนส าหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร อุปกรณ์  
บังแดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบายเชิงความ
ร้อน ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การประยุกต์งานส าหรับบ้านเรือน
ไทย การประยุกต์ใช้ม่านปรับแสงอัตโนมัติ 

Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in buildings. 
Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal comforts. 
Visual comforts. Heat transfer through building envelopes. Applications for Thai-style 
buildings. Applications of automated blinds. 
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615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ       3 (3-0-6) 
  (Biomass Fuel and Its Conversion) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของเช้ือเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดยการ 
อัดแน่น การคั่ว การท าถ่าน การแปลงสภาพชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็น
เช้ือเพลิงก๊าซ 

General information about biomass. Advantages and drawbacks of biomass fuel. 
Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction and 
gasification.  

 
615 571 สัมมนา         3(3-0-6) 
 (Seminar)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เตรียมบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอรายงานต่อภาควิชา 
ในเวลาที่ก าหนดและต้องเข้าร่วมฟังการสัมมนา 

Preparing articles of interesting topics in the field of mechanical engineering. 
Submitting a report to the department within the deadline and attending the seminar. 

 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน   3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดันกระแสไฟฟ้า
และก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์และการ
น าไปใช้งาน  แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส  วิธีการส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  

Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. Voltage, 
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators, 
motors and their uses. Concepts of three-phase systems. Methods of power 
transmission.  Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic 
circuits. 
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620 101  วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต  และการประยุกต์ใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ  แผนภูมิสมดุลวัฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเส่ือมสภาพของวัสดุ 

Study of relationship between structures, properties, production processes and 
applications of the main groups of engineering materials : metals, polymers, ceramics 
and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical 
properties and materials degradation.  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สปัดาห/์ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

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

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2538) 

9 10 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย 
วาสนานนท ์
3-2499-00086-27-1 

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2538)  

10 10 

3. อาจารย์นพพงศ์  ศรีตระกูล 
3-3599-00032-45-6 

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

10 10 

4. อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค ์
3-7706-00342-92-0    

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2541) 

12 10 

5. อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 
3-1005-02488-52-6        

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

8 10 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

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

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2538) 

9 10 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย 
วาสนานนท ์
3-2499-00086-27-1 

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
(2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2538)  

10 10 

3. อาจารย์นพพงศ์  ศรีตระกูล 
3-3599-00032-45-6 

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

10 10 

4. อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค ์
3-7706-00342-92-0    

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2541) 

12 10 

5. อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 
3-1005-02488-52-6        

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

8 10 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล   
เขตเจนการ 
3-1022-01676-85-6    

D.Eng. (Energy Technology)  
Asian Institute of Technology, Thailand 
(2008) 
M.S. (Civil Engineering)  
University of Colorado, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)  

7 10 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
3-1014-02355-75-4     

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) 

12 10 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา  
ศิริสมบูรณ์  
3-1020-01011-94-0     

Ph.D. (Mechanical Engineering) 
Sirindhorn International 
Institute of Technology Thammasat 
University, Thailand (2008) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 

8 10 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร 
5-1306-00016-87-1    

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 

12 10 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช  พูลเทพ 
3-7099-00461-14-1    
 

Ph.D. (Optoelectronics Engineering) 
Institut National Polytechnique de 
Toulouse,  Universitaire de Toulouse, 
France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2541) 

12 10 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์   
คุณานพดล  
3-5001-00377-09-2        

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 

17 10 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ   
จรุยนนท ์
3-6099-00941-24-1     

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2536) 

6 10 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ
ศักด์ิ คู่วรัญญู 
3-1021-00940-48-5 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)  
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2544) 

10 10 

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

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 

10 10 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

15. 
 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ    
ธาราวดี 
1-4899-00004-21-8  

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต))  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2549) 

10 10 

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

Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn 
International Institute of Technology 
Thammasat University, Thailand (2012) 
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering 
Science) The University of New South 
Wales, Australia (2006) 
B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn 
International Institute of Technology 
Thammasat University, Thailand (2005) 

10 10 

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

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549) 

10 10 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
  

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. นายชัชธานนท์  โพธิคุณ  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)  
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 

2. นายอนสุรณ์  ผ่องประภา วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2549)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (2543) 

3. นายปรีชา ทุมม ุ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2559)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2545) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
   การฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านวิศวกรรม   
เครื่องกล เช่น  การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสร้างและติดต้ังเครื่องจักร 
การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมกระบวนการผลิต การจัดอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน งานซ่อมบ ารุงและ
วางแผนซ่อมบ ารุง และลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง  
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

2. บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
4.2  ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 

ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

ฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 320 (40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

   หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 

5.3  ช่วงเวลา  ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย   
5.4  จ านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  
       (1)   มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
       (2)   มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
       (3)   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าญปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
5.6  กระบวนการประเมินผล  
       (1)   คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
       (2)   อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 
       (3)   มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการ 

 น าเสนอตามระยะเวลา 
       (4)   อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
       (5)   อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา 
       (6)   นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มี

ความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดังน้ี 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถประมวลความรู้และ
น าไปใช้ประยุกต์งานได้จริงมีความพร้อม
ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพได้ 

1. การขยายระยะเวลาในการฝึกท าวิจัยของนักศึกษา 
2. ให้เวลาในการฝึกออกแบบและปฏิบัติผ่านรายวิชา 615 301 
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 รายวิชา 615 302 ป ฏิ บั ติ ก า ร
เครื่องกลการผลิต 2 และรายวิชา 615 411 การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย    

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบของการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมรู้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรู้จัก
รับผิดชอบต่อสังคม หรืออาจจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษามีความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาการในแขนง
ต่างๆ มาผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ
ต่างๆ 

  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)    มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
    (2)   ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
         (3)   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
         (4)   มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
         (5)     มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
         (6)    สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    (1)   อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมีจิตส านึกที่
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ช้ีให้เห็นโทษของการทุจริต 
    (2)      ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้
มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 
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    (3)   ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและยกตัวอย่างจาก
เรื่องท่ีอ่านในช้ันเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน 
    (4)   ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน 
    (5)   ยกตัวอย่างเพื่อช้ีให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง  การเข้าใจผู้อ่ืนและการเข้าใจโลก 
    (6)   ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 
 2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    (1)   ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์ในการสอบ 
    (2)   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ในช้ันเรียน เช่น การตรงต่อเวลา 
ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
    (3)   ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
    (4)   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ 
    (5)   ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
    2.1.2  ด้านความรู้ 
        2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)   มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
    (2)   มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    (3)   สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)   บรรยายเน้ือหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในช้ันเรียน 
   (2)    ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการปฏิบัติ ตลอดจน
การประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    (3)   อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน 
    (4)   แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ 
และน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน 
   2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)   ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
    (2)   ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
    (3)     ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
        2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1)   มีความคิดสร้างสรรค์ 
    (2)    มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
    (3)    รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา  
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   2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1)   ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความและฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
    (2)   กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน 
    (3)   จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย  
    (4)   กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักต้ังค าถามและแสวงหาค าตอบ 
   2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1)   ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการอภิปรายในช้ันเรียน 
    (2)   ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในช้ันเรียน 
    (3)   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.1.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (1)      มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    (2)     มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
    (3)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
    (4)      มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม   
  2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ    
    (1)   บรรยายช้ีให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (2)     ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
    (3)   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในช้ันเรียน 
    (4)   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
  2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (1)   ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 
    (2)   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในช้ันเรียน  
    (3)   ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วมกลุ่ม 
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (1)   มีความสามารถในการส่ือสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2)   มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    (3)   มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
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 2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)   จัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการส่ือสาร 
    (2)   แนะน าส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
    (3)   แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ 
    (4)   ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
 2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    (1)   ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 
    (2)   ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
    (3)     ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 
2.1.6  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 2.1.6.1   ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
    (1)   ตระหนักและช่ืนชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
    (2)   มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
    (3)   มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์  
 2.1.6.2     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
    (1)   สอดแทรกและช้ีให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างการสอน 
     (2)   ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเน้ือหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
    (3)   ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และการสร้างสรรค์
ภาษา  
    (4)   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ 
หรอืศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
    (5)   อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
    (6)   สอนเน้ือหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
 2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
    (1)   ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
    (2)   ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในช้ันเรียน 
      (3)    ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อ่ืน 
(2) มีความรับผิดชอบท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา 
(4) ช้ีแนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แทรกอยู่ในเน้ือหารายวิชา 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการไมทุ่จริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากความสนใจและพัฒนาการในการเรียน 

 

  2.2.2  ด้านความรู้ 
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ 

2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นบรรยายและฝึกทักษะ 

การพูด ฟัง อ่าน และเขียน 
(2) มีการใช้ โสตทัศ นูปกรณ์  การรายงานหน้า ช้ัน  การแสดงความคิดเห็ น 

การสืบค้นข้อมูลท ารายงาน ฯลฯ ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
(3) แนะน าความคิด สังคม และวัฒนธรรมของประเทศน้ันผ่านเน้ือเรื่องที่เรียน 

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังน้ี 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

  2.2.3   ทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ

ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(2) การรายงานหน้าช้ัน 
(3) การอภิปรายกลุ่ม 

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การต้ังค าถามและตอบค าถามของนักศึกษา  

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
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  2.2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 
      (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
      (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
      (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
      (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน  
และกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินความสนใจในขณะที่ผู้อ่ืนรายงานหน้าช้ันหรือกล่าวแสดงความคิดเห็น 
(2) ประเมินความรับผิดชอบนักศึกษาแต่ละคนในกิจกรรมที่ก าหนด 
(3) ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่ อน และทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
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  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น 

อย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล

ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ และฝึกทักษะ 

(4) การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและ
เน้ือหาที่น าเสนอ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน เรียงความและงานอ่ืนๆ ที่มอบหมายให้ท า 
(2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ 

ต่าง ๆ ในการรายงานหน้าช้ัน 
(3) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบในการท า

รายงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
(5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.1.2  ด้านความรู้ 
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

 3.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

 3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
(2) มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการส่ือสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

 3.1.6  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
(1) ตระหนักและช่ืนชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา  

       (3)     มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รยวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาภาษา  

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

082 101 มนุษย์กับศิลปะ                       

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                       

082 103  ปรัชญากับชีวิต                       

082 104  อารยธรรมโลก                       

082 105  อารยธรรมไทย                       

082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                       

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                       

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                       

082 109  ดนตรีวิจักษ์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข                       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                       

083 103  หลักการจดัการ                       

083 104  กีฬาศึกษา                       
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน                       

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                       

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                       

083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์                       
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค ์                       
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ                       

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                       

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

                      

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                       

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรม                       
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนประชาคมอาเซียน                       

084 107  พลังงานในอาเซียน                       

084 108  โลกและดาราศาสตร ์                       

ศึกษาท่ัวไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา   

600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวทิยาศาสตร์ประยกุต์                       

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                       

600 111  เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม                       

600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน                       

88 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

600 113  ศิลปะการด ารงชีวิต                       

600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
คอมพิวเตอรส์ าหรับการวิจัยด้านอาหาร 

                      

600 115  เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต                       

600 116  ภาวะผู้น ากับการพัฒนา                       

600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต                       

600 118  ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน                       

600 119  ไฟฟ้าและความปลอดภัย                        

600 120  การตลาดและการเงิน                       

600 121  เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร                       
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3.2  ผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้  
  3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  3.2.2  ความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

  3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
(1) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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  3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1)   สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
         (2)    สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
         (3)    สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
         (4)    รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
   (5)    มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม   
  3.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  (2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ 
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  (3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
  (4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

511 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1                          

511 105  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2                          

511 206  คณิตศาสตร์วิศวกรรม                          

513 100  เคมีทั่วไป                          

513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                          

514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1                          

514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                          

514 103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                          

514 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                          

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม                          

615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น                          

615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม                          

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1                          

615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล                          

615 202  ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรมเครื่องกล 1                          

615 203  สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม                          

615 204   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร  
              เครื่องกล 

                         

615 205  ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรมเครื่องกล 2                          

615 206  กระบวนการผลติส าหรับวิศวกรเครื่องกล                          

615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1                          

615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                          

615 221 การถ่ายเทความร้อน                          

615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2                          

615 223  กลศาสตร์ของไหล 1                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

615 224  เทอร์โมฟูลอิดสส์ าหรับวิศวกร                          

615 225  ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอดิส ์                          

615 301    ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1                          

615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2                          

615 303  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                          

615 311  เทคโนโลยีทดสอบวัสด ุ                          

615 312  การออกแบบเครื่องจักรกล 1                          

615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2                          

615 331  วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล                          

615 332 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล                          

615 333 การควบคุมอัตโนมตัิทางวิศวกรรมเครื่องกล                          

615 341  เครื่องยนต์สันดาปภายใน                          

615 342  การปรับอากาศ                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

615 371  การฝึกงาน                          

615 372  โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1                          

615 401  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                          

615 402  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับ 
             วิศวกรรมเครื่องกล 

                         

615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล    
             ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

                         

615 421  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                          

615 431  การสั่นสะเทือนทางกล                          

615 441  การท าความเย็น                          

615 471  โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2                          

615 472  โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 3                          

615 501  ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรบัวิศวกร                          

615 511  กลศาสตร์ของแข็ง 2                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

615 521  กลศาสตร์ของไหล 2                          

615 522 วิศวกรรมไอน้ า                          

615 523  การออกแบบระบบความร้อน                          

615 524  วิศวกรรมท่อความร้อน                          

615 525  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์                          

615 526 การอนุรักษ์และการจดัการพลังงาน                          

615 527  แหล่งพลังงานทดแทน                          

615 531  ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกร 
             เครื่องกล 

                         

615 532  วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์เบื้องต้น                          

615 533  การวัดทางวิศวกรรม                          

615 541  เทคโนโลยียานยนต ์                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

615 542  กังหันก๊าซ                          

615 543  ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม    
             พลังงาน 

                        
 

615 551  ระบบก าลังของไหล                          

615 552  ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์                          

615 553  วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ทางแสง 1                          

615 554  วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ทางแสง 2                          

615 555  ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
             เมคคาทรอนิกส ์

                         

615 561  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                          

615 562  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2                         
 

615 563  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3                          

615 564  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4                          

615 565  การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 
  ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

615 566  ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุม 
             มลพิษ 

                         

615 567 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร                          

615 568 การออกแบบอาคารประหยดัพลังงาน                          

615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ                          

615 571  สัมมนา                          

618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                     

620 101 วัสดุวิศวกรรม                  

มคอ.2 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  
   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
   (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า

ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 
  (4) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5) รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
  (6) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 3.2   ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล ต้องสอบได้
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 



มคอ. 2 

 

100 

100 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะฯ และหลักสูตรที่สอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
บริหารหลักสูตรฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาที่คณะฯ แต่งตั้ ง และมี

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรโดยมีการด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ครอบคลุมการด าเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการประกันคุณ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 

1.1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 

1.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน
ในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือน ามาจัดท า มคอ.7 และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  หลักสูตรฯ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานโดยการส ารวจผลประเมินความพึงพอใจนายจ้างทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 
  2.2 การท างานหริอประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   (1) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
   (2) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
   (3) จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม ใน

ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

  หลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามาศึกษาจากหลายช่องทาง เพ่ือให้ได้ยอดรับตามแผนการ
รับที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพ่ิมคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าด้วย โดยมีช่องทางการรับเข้า ดังนี้ 

(1) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. 
(2) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.  
(3) โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(4) การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (สกอ.) 
(5) โครงการอื่นๆ ตามท่ีคณะฯ ประกาศ 

   



มคอ. 2 

 

102 

102 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้า ทางด้านวิชาการ ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการสอนปรับ
พ้ืนฐานในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้เพ่ือปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่คอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด และมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนว 
  หลักสูตรฯ มีการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนว แก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยหลักสูตรฯ ได้จัดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
แต่ละชั้นปี เพ่ือปรึกษาและรับแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  คณะฯ มีระบบตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ยื่น
ความประสงค์ขอจบการศึกษา ทางคณะฯ จะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาเรียนครบตามที่ระบุในหลักสูตร
หรือไม่ หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
  3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงกับทางภาควิชาฯ และคณะฯ และการประเมินความพึง
พอใจผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.reg.su.ac.th) จากนั้นหลักสูตรฯ น าข้อมูลผล
การประเมินที่ได้มาประชุม และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

4. อาจารย ์  
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
  4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
  ระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามแผนการสรรหาบุคลากร ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 (มาตรา 33) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  4.2 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย ์ 
  ภาควิชาฯ ด าเนินการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยจัดท าโครงการต่างๆ ได้แก่ 
  (1) โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ส าหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
  (2) โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ (E-learning) ส าหรับ
บุคลากรของภาควิชาฯ 
  (3) โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ผลิตต ารา/หนังสือ ส าหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
  (4) โครงการสนับสนุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ส าหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา 
  หลักสูตรฯ มีการรวบรวมข้อคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามา
ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรฯ จากนั้นมีการจัดท าแผนผังความเกี่ยวเนื่องของแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรฯ และมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ จัดท าค าอธิบาย
รายวิชาต่อไป 
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  5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  หลักสูตรฯ มีการประชุมจัดตารางสอน และจัดคณาจารย์ โดยพิจารณาจากภาระงานสอน ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน และขนาดห้องเรียน 
  5.3 การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนผ่านทางงานมอบหมาย การบ้าน สอบย่อย ตามที่ได้ระบุ
ไว้ใน มคอ.3 และมีการประชุมเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา จากนั้นน าผลการทวนสอบฯ มาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงเรียนการสอนใน มคอ.5 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรจัดให้มีห้องสมุด ที่รวบรวมเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชา และปริญญานิพนธ์ ส าหรับ
เป็นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ทางวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะและใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่างๆ และมี
การทบทวนการซ่อมบ ารุงและปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี  

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์/
วิศวกรรมเครื่องกล 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 (4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี  

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่ 
1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

 รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี  9 10 10 11 12   
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 เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่  1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 
  (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป 
  (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
   มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

   ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี   
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 
  (2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที  ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
จะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
  (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ค) รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรฯ และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 



 

 

109 
 

    มคอ. 2 

 
 
 
   
 
 

 
ภาคผนวก  ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 



nil4ramterinJiyAniint+164 
um. 2551 

@lfifJ 61 14,1@Glidffr;11J1143J -1G11-1 16 (2) Ltvilvn:yrninirgiiuvillitnilqiallin7 vco. 2530 

arnamiIrtiihAmiinlluT1171hr.VJA141 1/2551 tijaiiifi 9 airITIMI 2551 Ilaeniatizfibl-Moialifit 
`7Th 1 

VI.F1. 2551" 

tia 2 IvilitiatilfiuitrimZnifinwmniiiiiirmitinaiqfiviiihig4li.oin-ifiniArtwiiiu.iimIslint4) 
2551 LihtAtld 

ia 3 

3.1 .2.i@i1JfilJ 3JVITIlltia0101.111111-1 GhtliMilillglItillitrillltlilliftberlfl 1^1.{1. 2537 

3.2 ti61.1.34.1ilwillirmiliclatlinviliht.in - vilMWiltirinritutriTnerw (Owl 2) 
Kg. 2538 

1^1.91. 2540 

vki.vi. 2541 

rim. 2545 

rim. 2548 

vv.Fi. 2548 

3.3 iatilfiumnIr 	 (iTtifi 3) 

3.4 iati,IflinnrrlYmi 6-tiFtaikin11 -iirlun- aint4rIziin.rivkiiirrtofio (iTufi 4) 

3.5 ilkiairuarmIlitnibFialhm -iiriniAnbrilr.qii.nrituryn_inerm (ogufi 5) 

3.6 giati,IfiliannIntn6-thiathniilt,ilurnAnwntiiitrinjunlinglo 6) 

3.7 tialT,IfitaivnImilhihihnl-li*MrnAnt4i1:111.1ilifunniliwilo (QaTutii 7) 

3.8 7:Lilt1111.11011IIIVIO0111r1I •ii9iitn-mlauFT,Irifit-u,: *Am. 2519 
3.9 Itliitnnwrilrtn6-01a91'1i57-1617timI5bIalan4m4,7:qiinfitimmint9lminffniiit 

qqapgrn4-tau IN.P1. 2537 

1j fn 	 1:-.Liinu 44,1 vliall 7tn -wiguimfirirli7rWlillSiluipirliiiiil vriargaiiqi 
viS' a utiz 1V1J fl 14, 

purita
Typewriter
110



'ITO 4 luiairl it, 

111,1 -1rn-160Ciaihn5 

"flTat" VIllItifn1111-DAZIVEraLl Ita ttuti 

y114:;LVIEJULl'ilflflbt ‘114 4111INV161-11W117i-KnIliffgnlIff@U 

Mi-1011141111114inlallJ 111111 tratifiii3114Z 131£JULrilfIntrAli 'GILG100I1111111111tniathnlqiu 

“firuznInin-mh:Alfintr." VidnElf1-3 1 1J113JilJfirttr.nlunlmivrinalfIntt IrEnk; 

an-uTu, t1.-)11,n owl vimi-m-ntluenrivii@uvnIrtrilifICiun'ijaad-o'6'14,ilripunfitiuvrilfintr,411.1 

aa:4a.l'intiqiuernivw1Ir 

-61at1J61- Innuvrnan --aitize,Tbu,-)Lin17 viai"-mr-rmiul -rufiCiunil@ati-Aualpur, 

vilutivrilfituz LLor.mi-miu,114, 
entiUTOZIJIA 1 IYIFJ1 EAlly-runflutui -ifinaillialigmarnm-Mritn6VIKI-insqi-ati 

r;:iiMuliziiindiuul'auLS-to_iloanLihi 2 ihttnr  Ala 
(n) 	 lqiun 

(1) r;TAlLi@n -n- iinwilti'utistiuflaYruaicin14191alnJwIrni@znInnw 

grnwrin-n-  

mai7:-.Lilou -i-14-)un-nAnwillawn'irr.n6EpAathm 

(2) rpiLiwynilnwiltiiiimprinjui  1n5an15rm^fuE11�G1s^ls^^swlsu^J visa 
th:niFfilnicrlinn-vrkuv vilathr.niff11niG11"6'ufiannIrtntZutiaLi'u-i-uci"uuLrii 

(3) rynii@n -nclni4 -)7:-.Vutliturinqrilnarvillin-in 

qqa1T11.41g1411fffnlY111)11E116£111JI@J 

(4) W:TILVIiIlityi6"tiai.01iviiiiinwilqivilumtiti+Ilf114LINIavai-111Tirn1.1 

(11) 11"nilnwicAityr14,1ALTi 

11111):-0141711 '0Zilillaiillfit11411 

CI' 

hVi'llnork11M'valcyiazvii1iilvoTTAnwiciLF14 lvVISJulthranni.1£11.11161 

ia 5 

lurn- titc•ianialiinilkwilunillqi 	 fiC1,4-rilmviAiiwilDITH1IJet, Vliarl1W4q11-rlaii-quav, 

113.1101 

ia 6 mAnwiluarvilyinith'oill°hzuuvra-m'ml'inifi 

purita
Typewriter
111



1J 7 1.11r1111£11k18-fflny.17111;itZikli9MIgintfrtiuilitiituwillunirrlinvidnallivrfivitnA'tni 

ditr:Lii£1141,1haniiinbriniaTtljoli94nw15id5runr11lana171'1v1116JU1 YlJ 6 1ifInttn553JnlIthr.41fint: 

valfiattiiciltittliltalfia:ti-Anwii0LilltisauliiimiAnwIn9wiutiNn-ifin-iliinylitu 9 

lvi'firuznInin -m.11:4 -ifirarilatiinefiow-armfwitilloMinwiriOluTemItuilfitnnierin 

Linvniluriqfic!iv%Ulin14-11-11S-J 

C. 8 lunnitillrn4n141n-n1911rlqiiatifT11 IncjE111 fili.1111O1h:Mf111@l1.1111111U -16F.1 Ittlga141 

8.1 fliflIThb4 

8.2 SkTFIMIF11-11.41 

8.3 1Titanwirr1511htiinilnY1 

tia 9 frilailrwitWiny -rrinItfrirmr.L11flUTIIIK81.11141111nUltWill/Ilfl vrian-naauthrtunifi 

1insuin -mnuflamsneui -niriufmt:TISSIJmnistAifintryantuzfiiqiffmtvii9f-intrmunIninisli-in 

iln141vi11 ,JUst4iIrEnomS-noinurt LiJurrklInt-ii-nniwiitilitfrnamthr,tmnploi vriatimmtl 

nfiqi '49 

9.1 61 Lilufi-nairm.17:LmlaU vtiatiatagnolalq) 

4-1Gi 91 id  

9.1.1ntu ;1' fi rut Itn ni.41 	 rifi ki 	 al no iialvtilin n 	 F VII@ 

U 	 ttn: 

9.1.2 lifiru,:nnvirn17:41fit-u,:knginwi kistuihrio 01;1111a-1mo '',11viirn4m.4-1Chtu, 

iinnishwiatiNiau 1 nifiniliinwitInFi 

9.2 ti-itchtfirmilqiUltLnrAlatantvitaa-intia 9.1 lifIntr.nsunlIthtiifintrAZniltnwi 

klitua;Irintjtih4flailntrinlmirw 	 al riufillLtrifniq 

lifintuhntriii‘n;Anwqn1:1iiimlita:Iriql9Lifiltilltnilairioranfiiva4finttnsumilciu 

155f1N1lla-)ni'A11n9zu5n15n15PIn141r511Jriltil 

119 10 rrilitUiitqiN ') Glilliaii.Ifiuthill:u7 -714111L-Niumterram untivtill9r1witwli4 nu 

4111tn-nAnylillanillymihR:117:n-wiivNliutilltil 9 111 

Mil0 2 

niTZ'onilanin 

ia 11 rmiwriAnyllita.ivnIrtinEiiiii7:-.1rurIn-ifi 

oonLiJu 2 irwini7gnw- ing go nifinillintl-liuLLatn -ifIrmgrn4-niaiti 

ilIznzna - Anwilailroun -il 15 'hiG1-11,1. 

purita
Typewriter

purita
Typewriter
112



uvrilvirna'uo -Razi9-irnAnyin -ififun4reaugiaalnnif)n-miinyulalugr) 1 mfirilif 

stunip -AnwitlIzannt 8 

ItuiVinfl3Jvri5rEn6ualai"flniscu -n41114,p11nilq17 iannliA vileatILLUUMJNEr114, 

(1) n-IliirrslIt ummina Lilurrnifin -II4nwamflii:uurriAnni11411.1n461,6 

fry:v-1E111N LIAZA01110R-110.14.1.11f1 

(2) n-nAnw-muur'nri (Module System) Lilun -rlirrilLintniselev,Lilufisil.) 

firiatymInviinviainitylvi 

(3) rrillinwiLLutrwnin'ff-A' LLI1M17iG1tMilf11.411G10f1T13Ji -J3Jiinalfff11101t1141114 

G111117:Lril vl5oLDUVI4-111711alarmIrmitifit 	 IqIEJT1 -17iG111.6 

Ittlr-LiaAaaw4uriurmi-qm -nlinwit alatrramwitughlihtlywi 

(4) rMiGiniAniglIzGY111.rityinG5U,111Jei-11111'1 

fitilq)a@uatju.4'--Ai5u51i6(nummialciplfr71SJenkr1Inf1Png, 

ia 12 n-rsiiumin-nittnig.-1 

naliliti- iinwiliiumpillia-ntinrnAnywrarffa 20.1 1.1-8 20.2 ti0 20.3 unnia 20.4 

aiIlii.inini,UnairmilIT1141118.1n1Si.GMelalr11411 1Aal.1111.11A14 9 liIiViiIrtratiti114411514,01 

-la 13 lifi11114,G1f1111 

siErIn 

n-rsenvatw1lv116it1fivivan1u'infiLim.i1unwml4inbrninillirl-niumnumt-wri Gifu 

13.1 ntr1111111f1Y1r1WV11.131W -111711.1 -1LIV118811'1.171t11% .11,1111hr81.1n11 15 7t1I2..Iath 

nnFlnn isin14iiinG1 uatliniAi nymannalLimagnithraurrii 30 ifiTailqien-mrnsiinwnin'il 

ahriu 1 mi,-)Criq 

13.2 rtfilninfi1.117Fifilinirlin1401M8.111i1r@Utrii 30 it1I1.1,1Gi@nif111;11 n1.11 

untriOrnniuniAnwmannalLiou 	 ttic) Uhraurril 45 i7I3..1.1GiOn1FlT1174ntitt1iWii 

1,171iifi11.111ri1i 1 111.1100 

13.3 tranT114,Viialnnifinrai 111inailJnbilianM-1 45 ii)111.1Glarrif1M7g1n1411..lal 

11,V3Ifilo'hriu 1 vitiltifloi 

13.4 niniiImNinvii'dian -IninmimAamnvitViiia,@umantifililliairiiIml,nu 

miafiannantu 	 45 j'ALliiarnFlriTifin1411.1at 1Vfilii1Ixiiti11 1 viliiurwi 

tia 14 m7411414,ffifiimi1EJNItalTerrifilit11.1,114n1FlmAntilitililWiti'a14,14@rmionTAntn 

1uvh.tuif61 14 9 lirimumtliailiinwva.nvivsliitifigilthratin -3-4111,-Jwit-AvAtntiliia4111114 

firyn-Anwain'il 

i@ 15 1imiatfintze1movv16nrwatkurn.tvgiitifiwil@rhieli3n, TGltladGlaJ3JiRfi4fn141Yfi 111 

tn6-orhvium114,Laionnell 

ia 16 lvi'usian-intza-n115nii ,nnflothia:ri1vno-1v6ninru,ri1un15lganuazirmavAmorrn 

1T1 InLan llcidVi5871f1TYl 191 

purita
Typewriter

purita
Typewriter
113



1M 17 1ifltlbril58firlb:',81F1111.1111IIII411141Y7111J1J1:411511D1LIM 

Loia:nifimAnwilinmlini7mAnwnis - urialliiolrinritnt-1,ntiuu 

viinaluxvi5afirazarnagrr5AinVinwir1ll1nhr0'iiri£11010 

a@t41-1 

lthr114, 14 --litulialriuLtiquilfin-n-hi..41 

tia 18 rrraciuuruntuilva.nr,niinyllifiaLaiilmAnyinnfilliAny -rturzolunLihanginw i  

ivIlihililonumnrhannratu 

tia 19 011114111.44T1141111jJ@MIGia 

19.1 11;n4r141iitniaililAvi 11".nkw-r7iricat-rminat.Loteraviqifillniut jUatillAILLGi 

3.20 	 411:J111111111kl@t1.1I:M€111iY11-11a1a1.4.111f1M141114-111T1;111T1I11Fl 

19.2 trIlilfll.411.11-1;1' b1Glttrl 1ZrAt1141c1; ffalJW.F1lItilJW, I tlEittialtai 2.00 Call 

19.3 iti-41n141sa$Tr1ba 14Liri iThf,inicciaaifliffilltliinautivw4iin-ii 2.00 

rn14 -munffnivZrifini.ilatnInilLriaiurnfin-rAnyuln'iaLfiatnifi 

unzirnfinwifiilnyi 

nsniitiiaicur 

gunlarnAnylfiLftwriTi'auemi-millrnilnylalrmilunCinu, 

ia 20 msa -nkinmAni41 ingnifialarnoilfinatill'Unn11,111W1ViefIlltIATanflbtnrIgnic 

ACIrio141unItillqflItriV4111 

20.1 telig1141481n1MAIOLITlillITIIMIT11111/1ULII:A11191 
.1.: 	 d 

20.2 litillITI4J114111.417:1111.11.17ZLYWIVIi@Y,114.01.1.01 91111111 1511t.J1k11171101.K11111111.11914 

20.3 LIJI.htiklIATni-nylif-diunaluquoiaifili'avilafi-mikiiwzauTuurniti 

1u5inaluvoi6vl5alufnuilluiwir 6 a1fT5Jvq tnuiamiaarnuri 01111N411JVITIYIL11 ab a3.1i1J 

20.4 ilLviOiLihtloIiti6-11fITAGli1J1111171V111141liall,MMI41114-114 

20.5 rl€1112.1411.111.4k1144'1 114111614,143:irrAnwikawrialrittritru,Ifrultnanalthraurrii 

1 111f1MTilli11411ia 110:AI1F11Ir.G11161 0atff3.11:iGiqn -ii 2.00 

lurniifilThg1111.4111aalrinniAnwiriaualr:LiinIs-niuu 

fintr.fimalriqlatilliinit1114 30 iitliaiainiitiilonifinis4ln141 Ltat-A:giallanfill5111a4411101.10intrl 

aniunmn -milutThgrni4-11-1" 

ili-Arn_419ia,Ifiwiii'a,lIonvi-4-1 	 giazIaitfiuTuLLITITalmsaamimunifin-n -gtnyntu unv:ifal 

(6-,r1 )  liLeriaguriaulzar.rArhaalWnn-agnwilqi 

ia 21 114intukatziliti-Anyli'lriompl-91liaiWriniArn.4.-Ilki:latlaitflu 2 flifffil14111411kil 

6-111:114111416,1&1-313J11DIAnTana-11,Zr11111•411141Gi811.1511 

purita
Typewriter
114



pia 22 linViryifi1qii"1.101ilriiiialvMmAnwividitainACilivZnmIiimii 

:.,•ql'aliluflii'manAiiniAnigiqiefintiAm14,:f6141Z,IFfqtriawiii,LThinifiniIginwilahr@tin-il 14 -714, 

LLan:kliterm14nriv,i1-) Eri-Aqiihufilif11.41 fIn111111111M4f11411141i -14fillii11 	 1/Z1-MI41114'1 

viinlahltikianzIailiarSa4r:tilowlv-Antiurnermilni4-414 tiuttoi 

a:lqiiiialiaa-mrtit:mnin-mhtAlenctilunItitfitmg ,  tale rat:n7minn.11:tirrttrdiltliiitml 

lie 23 rni,:atiiaJltinlEAS@Itntsirnirifthliiiiiatia.igvVErtYinnillmi4-1 

LLO:TIU'11611-rlitlli-Ii114110.141111411Vallif18411iMIMIAT1141Y11111Iqltililfil fp) 

11'8 24 ItanainnItittufirl1vat0.-illtielizfiuit annIrtniZtlatt-towliairnilnyiaana-mr:tilmt. 

11",r-Ani_411,14nIfirtflnletvlit., 

24.1 lqifilS:i1n.joatal,91-in -il 1.50 dielini*iwtoonivvirnflinwignmie 19 

24.2 loTt111:.- qi1Jlq:64 Liatalikn -ii 1.80 RUTIlf11111 n1411421f1111LLIVIE11111111-41111.41 

Giatuaanu 

e4iia 

24.3 Uifill:i111.Al tinallGilf1112.00 51116/1114T11.41filifITA1111111111111^11Thiln141 

24.4 ffaviIllifil'imunt4-aryneatiitizent:: 	 ql1Jta&ear.ftaf1aiii4 2.00 n-tribt 

1:tizt-Ja1 2 triTeltinimliinwm-amikups 

24.5 Lia-amritgenIinten - Ti (6-ii) rntflus:nttla-wrawia'ntntwrifittginftru: 

filmueliImIXnqva 

24.6 tihtc.jfirea:IvinmAnwimriutfiltri-il 2 mermilni4-nlnii 

24.7 lii1.41i11:1"101rmatillI-iutmitta:lifilimsfia-tIrtrar wlirlit,amvimstillttrnAntri 

24.8 InoirmUqierimwriirtn6uluutmler1i"Itauril utirlqiii,r-nutihoieua-mrtur. 

24.9 UnOlnwrneaieenuanwilruiPmpilia-taan 

24.10 GliE.1 

tie 25 11-114T1149fivn11011111MILD1411-11P1141LLIT1WITItal.11.114T114111,111'@:1111/1141t1r161E1Vitaill 

1.111711.17:1Ulf145:114mAnw1f154lvtait'n11114 untium-Sorianie 36 vtimie 63.4 

rano 3 
Ar 	 di 	 a 

n-rnuntiutrauhi'ingntritiatn-na,mniisuinatni 

lie 26 msitiltrniannttilwXnVinw-t 113.111.164 MItill rY1111Titm-nfioLganvilar;i4111Tiimplinnillt 

rilt-Tti;itftylli'LiiiirryrthluTlu.rni,$1-mi-Arn4-)11turilrtn6Eittatr "T-15-twill fi1.1111 1511016-Mill,11441 

Infiloianalifini7n-nAm4-mu-714 
od 

purita
Typewriter
115



ia 27 cifillimarrstrturmiluuLillanginw-warTufirliviwilif vz61alLalworNrff@.311)Thaluiml 

ml4m4.-myiuLTJual06'n14nta'nwIniulu 14 -TuZualniUctriivialinazAtua:fialiaatilyfirlun-istil 

lurm1bfi1q1ui,IlinaluirmrmgmwiymuLilual04"nwn2-"niglua"1 

IMIJIIII1L1ligllI111A01£1T@IJE111111141411:LVJUIALLYN 11J1t G1aJ611 t11ums1Vil5nuiaurnnlu 14 1ntrIn11-1 

7u t1JG1mflmsPinl41 

tia 28 r1110111Z1,171011151516£111 l'11.1101 1111fill:nifini4114timq -raAiunaLiEntIlulls -wil., 

LLanihtihrivanLntuwicnutriniln-nr,inwitiN:316-nrImIslinwniu 9 renviumli 

1M 29 liiinisa4r:tiirwerintimovnifinilcinbluatnilolmiiininCiultyp4a:k4 

UTLIWY1L07114,7501.1@lfl@l@l16fitrirni-illiiml 

'11-@ 30 11;f1gf1141 13:Gi@l0111:1SiLl141111lifJ141N18111:1.113-11:€11b113J111f11J110:1511F11.6Gill 	 (ehil) 

lil5n5at1G111JTiniltillJ111111t.1111111V11011atti@iltilla.111:01 V14131 Litnoliutai vi  Int Larliniinwi 

lunstiAThiln1413Jvlii,Au1qi 9 

5.1ruluulurnanilki41riolI11Gi Liutoiat-loiiiiavp7Aqinailrmuhlacgain-nihnIAMLItill4 

s1 J ') 111 

ITO 31 i6niinyifi1aiiiLiluni7alr:Liitiu'inl5tiurntilu 14 iULLIntalnianililnwnlnFivria 

niulu 7 WIT111@1/11,1/111 .411141110114flt11811, Z1JV1T171411.1G1FIlf1111111T1141 @Zylajr111SR.111:Lcit1141131 

LIEJ14111/11f1111A111411t4 

Ti-ouql LurIztrnalilylitri-mufartfulaitfiu-iuusrrila4rmaainialonly-m-nfrnbatiu 

fi-nuLciutauainalailtik 

Li.1141116A17114llild ri-inaiLinulliivin-iummLiluurnvigapy:1116.1i'auar. 80 IMJnifin - 7 ,1m14-nti 

80 11@lnfiltill14@ 

IT@ 32 lumanmilnwn_ln;U111411141tilY1:311/11171/511.1014101"bili@t11111 12 vni-a0fiGi uA:laialu 

22 vitiluilfl Filulumfin -nilnwifain_qtirauliwyrLimullraiuulqilanfiu 9 mUltifiqi 

IT@ 33 uiliinyifithtaga:alyrtilti143111LIEJ1410T11,VillmlIMITrli filVIUG1131161Th 32 ii@Jfillfili"8.1 

tiJuniu6-1114rtt6"ra4lqiaant,uhnttillingin14-41riqitilavaaliZihilunItiAlfili untiuiunleArniimii 

volaiu-rivra-atifiaiqialaTnniluu'InCitiumuvrA'nenraunlAriiviuqi'ilwiTa 32 lia,nrtfiuu 

111-1(inul4q1011iqianaaltalii 

ITO 34 IrnilnylilalrzLiluu'iniluuvamni-wrirliviloi 

purita
Typewriter
116



ia 35 1in1rn4-101aialr:LiinullraluvAunifinilkwillnilinfiviii,InifilahwrvilitruZuCilfi 

riirmerafluaziaNisivinrm4rn4-untUdalaTfiszt,i1-11voia 20 naninTan -nOinwilfina-nanilussau 

untli 

tia 36 rT-11111,r114411,1101 2 1111:1Ain -714,fiam -Mruniftitialrialirainwiaanainr:LimanAntri 

mania 24.8 tie 24.9 LLOVIT6 35 1.11/TIYIEJ1kM0y.ITIVIMA1114-41.6161iniiginwilvitilvilfj@ilLYITIFI 

6-101.10 -1I iql£111i1110111tuznoiltukihntut LinAillivai-atifimaaJann111un-raiinwi 

IlArn4--ratqialLaufiinuLionnailauLifi4alv`innilcmi4-1 I11.11tIfiqbIllni101J 

' 	 (6-1 )  

37 r117121.17i1171tAlrilin1:11-11i,n1f1111 14 -ruLanvalinfin-riinigltin'il visa 7 -5-1,,ontal 

rrifinil4nwifivaKt iall IG101iiiimrnaiLcmisauagnalaiItTr;Trfau untai@iItikinwrinn-n 

tia 31 lnlITIT.Ifillifif18011 

1:16 38 ri11,16116UTIE111111.inItIMITME.1114,daVAIILLEirliNfiG11Giellid: 

38.1 iunstririTanau,n-mlu 14 -7uLLInTalnifinishwitin'ql VII@ 7 -514Ltsni3O4 

nifirmcmyrAlowritlauifitAliiiia -nunallosauainaiailtipiffauLiarm-RistTilirinviltinimulin 

filanallittatlanirinQlloniluuNan-nArn4i 

38.2 111,11Itafitigt1011/TIEJ114 84 iit111/11101/1'1011114/11.4111111 Ilia 42 

nifinTAnigll4asm4nt5au 

lqiibi-t-Lanwat w luyitylisifiTanau tiqi.114infICim4.114,7 -eirvituailLS-miun-i-li'a no: 20 11011 -)01 

lit.1141t1111N1114/110MAT11411t14 

38.3 F117110naldiarlitenviuffriartia 38.2 611al1inGinItliiinGT Liuuvidiafituznsuinil 

ii .r.- -latu,:fiirainwigariqlnlufraNnsaliaW-atiolcaiiiftw qialqi'lli114/1111Vtilai4144011TULLITI 

110.1f1lIff01.11.i010/11finlIgM141 IGItmilufi -nudiwilaumaigistir;  

W 11471Efiinfillqii'lJOIp.771111(flaultu 

tia 39 IT11111111.606.0111FilbISIJI,finlill 	 yantiinSrmlqiiiifiisnanibaiuluirmystit 

113,11171 4 

n -ni-owaLtarnilthrtalurani14nwl 

'IT@ 40 lifinili'qual,Lan_llnalurian-amyrrinYin'inchrn4rn4qUalmillawlis-nitnailloia: 

purita
Typewriter
117



tio 41 n -II:hmanlAnwia -Ans:ri-AqiilaitiTimontvrilln-mmAnwi tlfilrjailtrrifin1AT1141 

:', 11f117ff01.1111-11-1011 -1fil4111:1,11tiv,InLitiuliiun -ifingSiini4litla 

iunlfinlAnwiliflatuCchthiltnifilvilrnfinynmuri@um1alr:Lillminuluniffriscini.4-niu 

riau lifintr.mlentc,mn-n1fly-Ain@aulmlnIsilm4-in1n111 14 ii4,11-1.Jaln-iut9inlfimliinwi win 

q711-161 -AiLiturm1v1Iiir4Rnisilny-rntfilnitiALLazkiiinnIntnfitafluLihip nau 91ukitliti. 14 514 

4trTM -714,ifiGur9MIgn1411.1nk141.1 

ti@ 42 11-nginylati@liinaiiitivaluoianitylinfilloiturZlilLIV:ililliEJ14111a@t1frilinli: 80 

110JVIR - 1,1011 	 tmliarStilasulAnnulls-A, 

LintnI 	 lania 31 

va 43 1111 -1"q1N011AtlfinS1 051SlItAltlilliJ141:iil (Grade) ttEI:liT1111101FilIni1J (Grade Point) 

NonlIfint4-1 	 snit; 

crin (Excellent) 	 A 	 4.00 
. 

;13..nn (Very Good) 	 B 	 3.50 

g (Good) 	 B 	 3.00 
.  

lri@lal (Fairly Good) 	 C 	 2.50 

1101i (Fair) 	 C 	 2.00 

dn. (Poor) 	 D+ 	 1.50 

davann (Very Poor) 	 D 	 1.00 

Fin (Failed) 	 F 	 0 

'Li@ 44 14,81-1TIT1MT7q1r4aLihatqlborianis 43 al nunumarnsi'inyialaurfill44-nukninwni, 

Augn Riau 
i'vLanwat 	 wan-riftnwl 

I (Incomplete) 

S (Satisfactory) 	 fra ►itibiri-mu ► s:ifu 

U (Unsatisfactory) 	 OTLIf► nilitilV114411:h1 

W (Withdrawn) 	 nmOrnitn, 

Au (Audit) 

R (Re-examination) 	 ff81J911 

T (Transferred) 	 svjau 

purita
Typewriter
118



do 45 nillYTIVTIJF 

45.1 tinAnwiltiphutnt-uwin-mh:LiJuNe 

45.2 inkrillaiu,riNfin -isAnwifillinaptit gnurliwto1ne1fiS:011141TO 46 

45.3 1,ThAnwill1r41InfiEun-nfauLta:liTurnI4i41Ru1iereu4ln 

45.4 Ireilnwilliuriwaffeurii (R) 6111141111411t1R1c117:011%41T8 51 

lie 46 	 I EilllillT1U111116171£11111Viit 

46.1 Itni4n 11191i7unvili4murourtAnsiuicuilltrlinalimr tiolnivvitninaLLEcvaa 

liorrianiiuumvitioinis"ulinevileaniumunletwn'ir EntZeueLi1.1 

46.2 in4n1frinita61.1LMW1161.PITInFlt-4141. Flnizilu'nfIntriii.111-61 VIIENT-JEJL146,1V1ILZEJ 
u -wth:niltrviilviiinAntnItutiallilillufiliiimievvanuawiirsin'Arrituti,Illinvni Lin 

eia -raitToonalwi96,111ine -inkanIumemIgnialaryint altinirmwi 

lunstiloizrailltrimie 46.1 u.atia 46.2 linfmrno:Fialliini-saau LLE1:1118111reLITalilfTill 

llEluviantiv -inenoistiticiouliMoui'anolgvniNamliinwifined 

link-Tad unlvie1sy1ul4ffoullelluwanisArn4imelu 14 -iuust-rlielnieniIiinwntu vrinviu 

rimnowianghluvriirtniiimallimaltiliini!ta IL1Ju F N7a U LIIALt6IV:AfTil1 

elpiliainfint:nlun -rall:41engAiefivaznIunilfiviAnwirilltlili'uricteunisCiewrrufeu 

71 L1115111htnEJL1 E11141 D 14111 riALF114 lii@LihrilfilViNfigilfkltlilnilLi1114161Uoialuilineninil 

rmAnwivrriuzilmii 

lie 47 1111iiiiq,Sni.ittt S 

tie 48 ni'llikantinf U @:.:1141A11:11U1111i14 1rOillf11411fTnItYiinItinfInietWit16113JITO 45.1 

illtie 45.4 LamvuTnewil:viitiluigifilinilinwifialCieuus:eeulAfitolullitlivaornA 

lurnsilitainbrianTeazrztileulTRieulvgioun-ilazeaulautiMIni s 

tie 49 nilliii-gEZnwet linmilLcoArnitiv -IkniinwiliTalm-LiThu'entieul-ilLevii., 

ytni %inky) 

41FJ1ilLia -niuu1l1u'oun797auer, 80 temalLitnoieogurerrainwiltu 

lkieuveinii:Ingi-nuncarmlnyvat Lilu W 

`116 50 	 W lin7rolitrarrienn4-wrinilfilnA7iluie 38.2 tie 38.3 Lierie 49 

11-0 51 n171iiitlitiM4t4R:AVTL4111:1101111111.1-niin141ffnlaii143.1.ar.114.11411D51141fint:n711.1n11 

ilientniiefins,:riluni1171 -41m4-41111fiTurifriloun-rnieunllarinoluItiltuTiimucliii 

mureuilliceuiasiban-ItAticialfuyoulutoiatmernAntn 

nisaeu°61411annevni4 	 Immingmy-mr.vielriin-rafewil 

DEilliltYILIllatailfrIfin17111114111/1;111-6111i Zattitteftgnwni R 	 F IflE1611143.171 

tlau ninJutinman-riffowbv:141thfisozifu D 

niniunucianiltimigkbinittullliAtliut4tnriummtwiliwormiinwifillitunedi 

purita
Typewriter
119



fltIbtr11.111I11111:LiklUlfiUlfil.P1M1814LLOZTif11111h1171114,MIff01411G14111JfillULVIIMilb.M.1 

tWinflflbr. 

Ti 52 nilliiipinNitt T 

lqiii'ininnthmumfmtznIuminkrAifiruAibIeu 

ia 53 11,-rAnwifilicarrna@u1147mInlAaiiiintizolii D lvIlialion1q1114,nu'iirnfu unvin 

lurulnilv4nrarlivmilaniamniviVEpn -iistfiu D 

Vilf111/.11111figf@UGMLf11411WITATJfil11414-fl i 61111:fli/MIM:401LiJrnilL114151lit.114110 1-11511t1.6 

auRau1k-umPunnwifiermueliiwmfillit, 

vilns-mIinciaauqmaJureintgan irrAnwman4r:Liimeriniimoilluritriirntu Visa 

aiaatoarnflUw1/1-1LIL11411tAlsAuumuLi 

IT@ 54 Ilt.111111G1111141/1941ffaLlliVT1111:4111 D+11,n4111_4113:11.1arSRJrniit.114,1111111.11411LII/11 
V. 
	 n 

vi-m-iulinchtrAnwiminimullsirintimilliiiumilmigi (Audit) u-riAnwialaa:anniint 

InCintb"nlqi 

tia 55 ninlimi-Juiloatau lillinilllaIN1:111i106111a11105/11fill'nfrinslamilimutrint4 

IT8 47 tia 52 Vtii6IT@ 53 L'Yl11t11 

55.1 1umilli111:41nbialn:Limulirn5nuntl1nloiannn -i-millfitIlthliAnouvili -lutim 

1241101/141.611.141I -Allik6111.ilematallWIWE.11f41C411.1 -1 

55.2 lunstifiiinclint410.11'ltlfiLIWITICifJ1411£111S1fAii:Nlilili114110I2f1f111101.1LYVITTIA 

ITO 56 tileitAtnFlinliin1411141rinfi 

finunruvin .fiTyrhiumth.r. (Grade Point Average = GPA) 

lienvIiiirnfirnAnwnin FlnuulSEln i1 “fiist-fiuto,litnist4inlfr (Semester Grade Point Average = 

SGPA) unlvVhfiiIniutailualviiirrdivntivamnnnifinililni4 -AnLiiiimiJuUnirInviouto 

nifirmiThynlaviit ^filltifuLd'untor (Cumulative Grade Point Average = Cum.GPA) 

ti9 57 Tl1ShfillniUlai tIllnilT11€1(sGPA)fl1u1n6141a1nnistlicaulrnalcatintl:vilw 

ci-ariiNiamilurmitAiw-uvnilufifril@JLIGiarmulTifiemiiirm5truitnilunifm -rAnwniuA 

al1111illE14114 -)11.111irltlfiGlIVillGlilaant 

1Ta 58 MIT1G1f1l5:ii1LJUnall (CuM.GPA)F111.41flaklfM1111-1NOYMTMEIVIII:11111 

FilltilligialltintAGITTI.J411411.6111i1UFIGITallANZIMItilf10.111:LilL114115 -ninulitimaJal 

NwrniinwiliilymOlaniimtranlAnwirpfif 

59 Iio7ii-l141ilfhiollucanilcuni-ivilukani4n1 i, S, U, W, Au, R unz T 

r4NrrnAnyii:Ind-narifl-rg-inal1wi15thijuccania 57 until-a 58 

purita
Typewriter
120



1M 60 mlynfi-nthilaiitflikriffilnaJouiraLvaia 	 5 1114111 

iiNI.911471V1411401-11.1N11111711M 

113J1q1 5 

nili1Jrawanant+-1 itatnilLfitruranIisinctarminurm 

Tin 61 nillauiarima: rnntuAiall 

61.1 Itnginyialvniauihrifitun-infiutzilenWinsickilainwAnifaridnt-ggrtitt,  

fintrlqifilq'irtliti‘ncinwirgianialiinwiluilturfirilWnwintjarat-flahlatin-ii 2 n-win-lAni.411.1n'il 

ao:14fillthitjunfraill1qi-in7i 1.80 

61.2 1.i11-flOr11411J1r.ff,14Z118181SNITTGIF1tIbtllMlf1111.14-11.1.111i'81.1 qi1M61Plail4118I814  

illtiGlfifittfillli8fitlblAKIttfiGnaltiG186-111T1 30 -TuriautilqinlfimIgmy-ni4 ifiafituuhruzli-4,1rTh 

irnimiZA@LiaIin -nai49un@l@lalriofint:116"-) 

iaiqtiAvAJI:n@u1116"nnttfillniinwrvaTav , A.:1rM11.14m4-1  

rmayMiltncimilImalriwinttiviattholefitilavannizn -sun-ntl-s:4-mninantitt 

1:1:niglifindla:iiitauttnfInbfiriimortumnuList'ilmvicilanIfiu 

ihnifili11111A11V111180.1180 45 i'uriauLtlqinwrililinwn.lKii 

61.3 lurruitillrnAnyi'lqiiimpTilliini4riolfituz 1ifinaznIumniulifirttn01F114:: 

iiiiII81.1rJ011,41f1V -IMIllfit11111fl1111LLN:11141 UTIfli'llTh 41114-41tIlk11_411filill.kil  
d. 

61.4 n-iltiainalnilAnwaviirunalrmilinwIlufint:Sananii -wilo 

40 62 MITIJI81.6iinglnylvingrnifugoOrn.Au ITT 

62.1 r.,1"118I8101'8.1iiiltrI141111"Iltlain41n141118 ,111fIli11.6 q 010t114-1 t 1411,altiql eillin.1114  

flt11:11I111111IMIll1141f1141f41fiGl -m-miulZrilm4-1  

erimiinIAnfpllowiniimiam6-nejmn11416-nrivnalannIrtniZt, qtaIoualail 

atnunivailuIrnAnyrButirrniuqqAnwilloilath:Lrofiloi 

62.2 1i11:11P11.4-1;:iiillIttilfill8I81.11114fill an@I@IIIi@f1111:c11.111;f4JAVIJOIOUIrlif:If161 

niulusnznalLhIatm -il 60 ii.trinu-iuLTIKrifinlAnwl wi"alianumin5qu11.rni1JflucamI41n149 

41 Linfll @Sul Lir 	 elvwTh ErnfiirnilinwirliWnwi tiiiucf ifu mig.i riv- 1i 

imanArn41141ilt1JVeoerrinInluvi4lfing:L1i -ntu 

62.3 lifintzmumn.h:AlfintAlliAnyithmArimIaultliaiiquilukTfla -nnompili 

nillavaJ1vriu1rn41nyn0avnIru14'u 

62.4 1.71,11k114'1,WIJOIOlja411114-141.011-11ING13J1T114.11:413J1littnfil 2 111€1MAT1141 

LtatUMI:ALo,uataaJ'lliqiirril 2.50 

purita
Typewriter
121



62.5 1.141114-Ifillii1J8114.11111MOnliNlirlh141110111111I1101illlif.11111*114.1114 

1.11,17111 Ellh114114SZU:110111:10110@lainN4 -nouilqmilfiiviuolilumi"n0117110,1flattilii-Anwi 

imi1Tunamaiilnwiainan111i4L4lau 

62.6 IZTlinwifilgii"llaqiiivnalaiiiluIrniinwrvaamilrEnhalanauaLlalole 

TamplAtnorenlingnbi1ii 

1Ta 63 Irn4n14161VIIMAIJIMI51E171I1LEL1114101911491J1.1014111qi611111 

63.1 IThilligifillAUURITY -Iirun 	 vaarTiufiturd-ntilvaiwirtnA hill 
FINni7ginwrllalru5s-lqiil 9 f1h1g4f1141@lf114flfellAllinfilUltlifilltAljEllittialD 

63.2 11:niin14111@,13.111-1 1irtillf'1411.ifin141114K111.1.41G11J;ilnyi'juvi,3111,th:LrwiLLar.qhmh:Lnii 

immiluannAtiurnernniI vlialrn4mwifi1t1 

finifiihnolutuu-min'inimAqiiimpTinfinaikraficuti'lriqi trarruntilitAintLamiluiloci 

1114nylanLiltiuIald141-1011-1LLN:11100G1114114'nra LLa:IvIii1c4ngsginwrvallitilniiii, 9 an 

63.3 IThcint4ifihLivnillnwriitalirp,tviefluvrinIT-md111EklfffilITUVIIJAM4illEi: 

14T1101011711111-1*11411.11aiinfitiviugnfnvimill 1vi'muznIum-5115z41fi11:114114 vfla15tintfiuu 

yitylIntamilunoilcilitu101m411-YLL6'i 

‘10141-114-AurinIncliTatilinwi 

63.4 11'n 

63.4.1 IZTIFIT1141illflar114 -11uaniiTuvaiiinwivriatiinuaiiri4luthtir fluor. 

qiimiltirota:anuioiganni-ni1lanfinwvanwrIritnAbluifiwn-nlqi 

fflamirvaLiinur 01111q1 

63.4.2 u'tlinwlfiTauailaintfirnivavaifillIAllitIVIIIIIMLIIEJIJTE314110111LLA: 

V114.10rAlf1 Iflu1141111:T11111T1111JItilfillalhuialunilfiaininifinymIT-ittomi -milfitfitili 

(1) ruIinanmilurigiolouTawyna-niallitriufinitrilmal -ra 

(2) lillATIE6111f1tlitaW1ALISIEJ4rinikilMFAIllii i i1114116111161IflitILIT1 

cifl14-1 VI8i1111011a11:flInflOthi teurrilmilluavalreinfiTatfitm 

(3) C liie 2.00 

(4) 71051511tfiEll.lIM:7104114.1uluInilultplanlIginw -wavnt-mi'a 

iimulintLatiqulumilutim uniTufiniiiJ6-ni4nt T 114TIVIZI1111Ainfiuulau 
4 

LO, E1 

purita
Typewriter
122



tia 64 II:n;inwifinnStaLfiniam-itrliritianni-Itirm1141-itilun-inaLfitnnitritifiafinuffi 

fint:fInt,i)rio LtniiflamkIli"nriuninnalprklanaluin -ilniAnwinqui14-7uLiUnifin-arnwi 

Ilananfill",n4nyitTinfmt: AuuE1rinIT -n@n1flithifnlianoTitinymiaTalonainfft-nthavaifmrr1 

au vnrivTurlivatabir SclanaLibus -mIls-Aitilugilvam1111unsdifiliwnlAqLfJullia1aio1Lilun-rs 

1vtiLfht6114 -rnalfitua1un15ila15unayThiLin:liLLianaluin15 

IT@ 65 MILIIEJUTItritrilIST114=lfinthilunquIin n-nAninairnhtnniuln-ruiluvIau 

mloluuTaltalmtuunilginwmia'ruivin Lawn-noluuTaniukiwntau cj 

v13.110 6 

in 66 ViLiarrii-Anyiiinailf;nann'A 

66.1 frauioliniltificatufinwan4nprrilLITAI nwIn -w1win:Llenilitimliffalaiq 

Tunain-ishwigramihra Luitilwarynkwiminntliftfit 

66.1.1 81i,iriq,1-11 -1 ri€111:111.1Munftillailroun-ii 2.00 

66.1.2 trinj tri rifilI:i11.1ljtgr:312JUlt@U111 -1 2.00 VilidifiTniiillaliEJETIMJ LUIZ 

lifilItAwAtiluvianivinLanlahreurril 2.00 9113.1f11 V4nrIfiqViTtq 

66.2 ii8.111,inItIfin116-14108111.11:10in;14-1 

66.3 birAtE:C48.11,r1Ent111111%1141118Aior. °6i 1411111-1J1J11-1511Erliil 

118 67 17:n4n1_41c1:1G6111rifnplfitnifin @:48.11. altainnriiG1.111 

Itt4 1 an: 

67.1 ffnIfimliurwifinfirmivaripsnquluIrmtna-ifiliiviuelifrianuMpin-nAnwi 

67.2 bilfltgrel.111iltinJ F visa U 

67.3 Litfitiallinfiuulniimvillunnit-holiaarklufiistolinjunn mit 

67.4 1ailf1E13111Irig111:LVJElm -nlini.4-ri-niJutilfitilhnIt-Pleiirnati-111-tuosluuvil-I1 

filliTunilkyl LL 

67.5 1101114fiiltihltjtinfalliintrig 3.60 filllillifiturLnifinntaigiaii 1 

6'1Viiiltrit1111.1Lrlfiliillt.13J6tiall 2 iialanlqifilltililLiAtInnilllinfril 3.20 

ItrAnWifirinillfitMI@WiltAinatViliitirWani14114114Vailnriall tfinUTM41thfiulatiar. 25  vaJ 

tlIATIVI1141007)3.1GlaaGMPIV11 llntilf,ItItnirk -ania 67.1 t1Jtia 67.5 111Viiiniitp,tintlflAiltdIGT 

'la 68 u-nilln14-MGTalfittfiiii@naztini7niAnYlliNall0i'UMpiitIlq011181.iir11011 

• 

purita
Typewriter

purita
Typewriter
123



in 69 11414:1111JF1111.11:AlfltUZALO:461141EJTITIT1911JitilfralflIflliJ114f1V1nOtili '81110 .1 

 1141f11411.SilEf149Gi9R1111JVVIII1E1'40NthnIttiti fia11 aliark Ifitu fln vii@ifitutv,1 viiatritglp 

Lfitisnui 

1Y9 70 01111J111111trli141'01J1TINZitiV1114191.111191i1.7511j1111LinifirLitine 	 On 2 flf1 

ia 71 vvriirtilitiio1iiiiriiis:airifigijunimiJa:fit, 

ill 9 'hi 

Luvriznia 

tia 72 *'1V1i-111Zainimnimligtinifutifirrini-vAntruiaunifiniAnrniit ilnAnyi 2551 

1111+1Th ITN) fit) r INA. 2537 um:all'ufiwillianIIJCill1 

Untilelia 45 LI,Nr.49 46 IGIt1il61f1113J1141i9 44 IT@ 45 LLatia 51 laillThlilillJ1J1 -1 1-311014"£Jilin111111 

i'lqT1t1fIlAill4-11:4111.1itIAI,11%971G1 1N.fl. 2551 1111illthi:il4(n141i'lnil 711111'1InfiLWIJVI1I1101ill 

hi.linyilqi-un-sialalriolfint: vim. 2519 LkonniltnavnIrEnETESim.linl-ilii-JuniliuTeuirantil 

sziinfingintiraifiainamiluanAnwitu 11.fl. 2537 1.1,TrilVr.fill5VT11Ii1111149 

lin 73 1JIWY11:311EJIJ 1119111:111f1 111,49fliql091fT06110VG113JfITI1J1WlialTIFT111JVITIY1f11611 

2537 ILanallifiLATLfiliOla., 

Itli1011 

1.11:frivi to 	 16 	 unrfni rim. 2551 

(intluval ilathmn) 

lounffirawn'irtnalAahnl 

purita
Typewriter
124



125                                                                   มคอ.2
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 ธิบดินทร์  แสงสว่าง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553) 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

-  ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Thibordin Sangsawang, Chanjira Chimmanee and Trakan Butsing, 2016, 
The Continuous Process of Biodiesel Production with Water 
Heater Assist, Journal of Science and Technology, 
Mahasarakham University, Vol. 2, Vol 35, No. 3, pp. 362 – 367. 
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2) 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์ และ ศิวัช พูลศิลป์, 2559, การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกคลองหลวง จ.
ปทุมธานี ประเทศไทย, วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 หน้า 131 – 
144. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) 

ธิบดินท์ แสงสว่าง, ทศพล สุขจิตร์ และธีระชัย สุรโชติเวศย์, 2557, การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีบ้านพักอาศัยขนาด 300 
ตารางเมตร. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3, หน้า 579-588.  
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
-  ไม่มี - 

    

Proceedings  
Thibordin Sangsawang, Prakasit Netprom and Thuwanan Bunto, 

Performances and Emissions of Fishery Diesel Engine Fueled by 
Used Cooking Oil Blend with Butanol and Diesel at Light Load 
Condition, The 8th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VIII), 15 – 17 June 2016, Yangon, Myanmar. 

Thibordin Sangsawang, Jutamas Keadmanee and Peerapon Kraokrue, 
2014, Improvement of Air Ventilation in Underground Parking 
Area by Compuational Fluid Dynamics, The 6th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara 
Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia. 

Thibordin Sangsawang, 2013, Effect of Cooling Water Flow Rate on 
the Performances of Diesel Engine, STISWB V, 4 – 6 September, 
Luang Prabang, Lao PDR. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์ 
พรมใย และ ธานินทร์ แตงโสภา, การปรับปรุงระบบระบายอากาศของ
อาคารทรงไทย กรณีศึกษา: อุโบสถวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม ประเทศ
ไทย, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์
ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15, อ.เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี,    
30 – 31 มีนาคม 2559, หน้า 230 – 235. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตตินันท์ นนทะวัน, ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน, พงศธรณ์ พินิจ, 
ทัชพงษ์ บุตรโคตร และพันทวี ขันทอง, 2558, การผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามัน
ปาล์มที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า , การ
ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 173 – 176. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ณัฐ วรรณโชค และภัทรพล มณีวรรณ , 2558, การศึกษา
สมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้้ามันดีเซลผสมเอทานอล , การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 177 – 182. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล และ วิศรุต ร้าไพยกูล , 2558, การ
เปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิง
ระหว่างดีเซล-กลีเซอรอลและน้้ามันดีเซล, การประชุมวิชาการการถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 
14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 183–186. 
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ธิบดินทร์ แสงสว่าง , พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส และ วีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์ , 
การศึกษาสมรรถนะน้้ามันดีเซลผสมน้้าในเครื่องยนต์เรือประมง, การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 187 - 191. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ประพันธ์ ศรีสุข และ สาธิต ลี้ปัญญาพร , 2557,  การใช้
น้้ามันไบโอดีเซลเป็นตัวกลางในการใช้เอธานอลกับดีเซลในเครื่องยนต์
เรือประมง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 13, 13 – 14 มีนาคม 2557 
จันทบุรี ประเทศไทย, หน้า 191 – 196. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และ ณัฐพล ปิ่นแก้ว, 2557, การศึกษา
การน้าน้้าผสมกับน้้ามันดีเซลเพ่ือใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง , การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการครั้งที่ 13, 13 – 14 มีนาคม 2557 จันทบุรี ประเทศไทย, หน้า 
197 – 202. 

กิตติธัช ถนอมพงษ์ชาติ, จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ และ ธิบดินทร์ แสงสว่าง , 2556, 
สมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดเชื้อเพลิงโดยอ้อมที่ใช้
น้้ามันไบโอดีเซลผสมเอทนอลเป็นเชื้อเพลิง,  การประชุมวิชาการการถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 
12, 14 – 15 มีนาคม, เชียงราย ประเทศไทย, หน้า 270 – 274. 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค ์ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

งานแปล (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 231 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
615 363 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
615 431 การท้าความเย็นและการปรับอากาศ 
615 442 การปรับอากาศ 
615 536 แหล่งพลังงานทดแทน 
623 311 ธุรกิจการท้าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 312  อุปกรณ์การท้าความเย็นและการปรับอากาศ 
 

ระดับปริญญาโท 
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน 
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

ชื่อ-นามสกุล 
ศุภชัย  วาสนานนท ์
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

- ไม่มี - 
 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 

 

   Proceedings  
Supachai Wasananon and Porametr Arromdee, “Factors Affecting the 

Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study 
among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company 
Limited”, The 7th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, July 30- 
August 2, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, pp. 396-401. 

Supachai Wasananon and Thibordin Sangsawang, 2014, "The Study on 
Feasibility of Alternative Steam Boilers Fuels Types", The 6th 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being, August 28-30, 2014, 
Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of 
Cambodia, p. 200. 
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K. Sirisomboon, N. Kumman and S. Wasananon, 2013, "Hydrodynamic 
Behavior in a Twin-cyclonic Combustor Using Computational 
Fluid Dynamics", 2013 International Conference on Alternative 
Energy in Developing Countries and Emerging Economies, May 
30-31, 2013, Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, 
Thailand, pp. 861-866. 

พนิดา อ่อนแช่ม, สิริธร เลี้ยงวัณพร และศุภชัย วาสนานนท์ , 2558, “การศึกษา
การอบแห้งเปลือกส้มโอโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน”, การ
ประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการ, ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, ฮอไรซันวิล
เลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อ .ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , 
หน้า 150-154. 

ศุภชัย วาสนานนท์ , ณัฎฐพล ต่อกิจการเจริญ และ รัตนิน  สีลาลาด , 2557, 
“การศึกษาแบบจ้าลองเพ่ือหาค่าดัชนีการโหวตเฉลี่ยเมื่อติดตั้งระบบปรับ
อากาศภายในโรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”, การประชุมวิชาการ
เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ, ครั้งที่ 13, 13-14 มีนาคม 2557, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท 
จ .จันทบุรี , หน้า 173-178. 

  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 
งานแปล (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 321 การถ่ายเทความร้อน 
615 431 การท้าความเย็นและปรับอากาศ 
615 534 การออกแบบระบบความร้อน 
623 101 การเขียนและอ่านแบบวิศวกรรม 
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
623 112 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
623 112 การร่างแบบ  
623 301 กฎหมายงานวิศวกรรม 
623 302 วิศวกรรมความปลอดภัย 
623 411 ธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

ชื่อ-นามสกุล 
นพพงศ์  ศรีตระกูล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

-  ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

- ไม่มี - 
 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
 - ไม่มี - 

 

   Proceedings  
Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014). “Thermal Performance 

Investigation of a Trapezoid Corrugated Solar Collector with 
Internal Baffles”, The Sixth International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VI), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of 
Cambodia, August 28-30 2014, Page 126. 

Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014). “Tire Pressure Monitoring 
Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle 
Fuel Consumption”, The 6th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VI), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, 
Kingdom of Cambodia, August, 28-30 2014, Page 93. 
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Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013). “Thermal Performance 
Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar 
Water Heater”, The Fifth International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, 
Lao PDR, 4-6 September 2013, 4–6 September 2013, Page 77. 

Khuwaranyu, K., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2013). “Fishing energy 
efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, 
The Fifth International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang 
Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Page 69. 

Sritrakul1, N., Nontakeaw, U. and  and Tiaple, Y., (2013) “Advantage of 
CFD Simulation in Low Head Bulb Turbine Design”, The Fifth 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang 
Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Page 68. 

Boonkumkrong, N., Sungkasem, J. and Srithakul, N., ( 2 5 5 7 ) 
“Backstepping Boundary Control for Vibration Suppression of 
the Undamped Shear Beam with Sliding base”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28, โรงแรมโรงแรมพลู
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557. 

ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู. 
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้พลั งงานและเส้นทางการเดิ น เรือประมง”, WMS Management 
Research National Conference # 3: Innovation and Social 
Enterprise, โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช , 2 
พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716. 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

งานแปล (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
- ไม่มี – 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 301 กลศาสตร์ของไหล 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 
615 321 กลศาสตร์ของไหล 2 
615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 501 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 211 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
623 212 เทอร์โมฟลูอิดส์ 
623 431 การประมาณราคางานวิศวกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
ชื่อ-นามสกุล 

ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์  
 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sivapong P., “Development of Temperature Controlling System in 
drying chamber by mixing air inlet”, Journal of Science and 
Technology Mahasarakam University, Vol.2, No.1, Pp. 101-105, 
2013. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2) 

Worason J. Nitipong S. and Sivapong P., “Torrefaction Reactors”, 
Journal of Science and Technology Mahasarakam University, 
Vol.2, No.1, Pp. 84-91, 2013. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2) 

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 

 

   Proceedings  
Sivapong P., Nantawatana W. and Dheeraporn S., “Object Positioning 

Analysis by using image processing technique” The eight 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June 
2016, Yangon, Myanmar 
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Sivapong P., “Design and development of a small 3D Scanner” The 
seventh International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 3 0  July - 2 
August 2015, NakornPatom Thailand 

Sivapong P., Somsak W. and Dheeraporn S., “Design and construction 
of milling machine controlled by a computer” The sixth 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30  August 
2014 , Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom 
of Cambodia 

Sivapong P. and Sawangtit S., “The concept of defining the trajectory 
of ROVs with image processing technique”, The Fifth 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4-6 
September 2013, Luang Prabang, Lao PDR 

ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ, “การวิเคราะห์รูปแบบของคลื่น
เสียงใต้น้้าด้วยเทคนิคการท้า FFT ร่วมกับการประมวลผลแบบขนาน”, การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-
17 ตุลาคม 2557, ขอนแก่น 

ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู. 
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้พลั งงานและเส้นทางการเดิ น เรือประมง”, WMS Management 
Research National Conference # 3: Innovation and Social 
Enterprise, โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช , 2 
พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

งานแปล (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
-  ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 



138                                                                   มคอ.2
  

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 181 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น 
615 212 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 311 กลศาสตร์ของแข็ง 2 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 
615 334 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 
615 351 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
615 451 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 
615 512 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส้าหรับวิศวกร 
615 542 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 591 สัมมนา 
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
ชื่อ-นามสกุล 

วิชุดา เมตตานันท 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ไม่มี - 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Vichuda Mettanant, Pipat Chaiwiwatworakul, Surapong 
Chirarattananon (2016). “A model of Thai’s sky luminance 
distribution based on reduced CIE standard sky types” 
Renewable Energy (In Press, Corrected Proof). (อยู่ในฐาน ISI) 

Andhy Muhammad Fathoni, Pipat Chaiwiwatworakul, Vichuda 
Mettanant (2016). “Energy analysis of the daylighting from a 
double-pane glazed window with enclosed horizontal slats in 
the tropics” Energy and Buildings, 128, Pages 413–430. (อยู่ในฐาน 
ISI) 

Vichuda Mettanant and Pipat Chaiwiwatworakul. (2014). “Automated 
Vertical Blinds for Daylighting in Tropical Region.” Energy 
Procedia, Volume 52, Pages 278–286. (อยู่ในฐาน SCOPUS) 

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
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Proceedings 
Vichuda Mettanant, Jattawat Sueapan and Sattawat Phusuwan, Effect 

of blind properties on energy consumption in buildings, Paper 
presented at The Eighth International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VIII), Yangon, Myanmar, June 15-17, 2016. 

Vichuda Mettanant, and Pipat Chaiwiwatworakul, Optimization of 
South Window Area for Buildings in Thailand, Paper presented at 
The Eighth International Conference on Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, 
Myanmar, June 15-17, 2016. 

Vichuda Mettanant and Pipat Chaiwiwatworakul, Heat transmission of 
double-pane windows with horizontal slats for Thailand, Paper 
presented at The Seventh International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VII), Thailand, July 30- August 2, 2015. 

Vichuda Mettanant, Chanikan Boonthep and Vipada Jaroenrat, Life 
cycle cost and energy analysis of roof systems for single-family 
houses, Paper presented at The Seventh International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VII), Thailand, July 30- August 2, 
2015. 

Vichuda Mettanant, Thosapon Katejanekarn, Optimum Thailand’s 
Green Building Label for an Office Building, Paper presented at 
The International Conference on Utility Exhibition on: Green 
Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), Thailand, 19-
21 March 2014. 

Vichuda Mettanant, Jirachard Choungchos, Sorada Numsoy and 
Apakorn Natichaowalit, The Effects of Vertical Blind Controls on 
Daylighting and Visual Comfort, Paper presented at The Sixth 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Cambodia, 
August 28-30, 2014. 

Vichuda Mettanant, Upgrading of Mulberry Branches by Torrefaction, 
Paper presented at The Fifth International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB V), Lao PDR, 4-6 September 2013. 
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ธนิก แสนชมภู, พรรษพล น่วมคุณสิน, ดนัย ขวาธิจักร และ วิชุดา เมตตานันท, 
การศึกษาผลของการควบคุมม่านแนวตั้งเพ่ือให้เกิดสภาวะความสบายเชิง
ความร้อนและสภาวะความสบายทางสายตาภายในอาคาร (The study of 
vertical blind controls for thermal and visual comforts in 
buildings), การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 29, 1-3 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา 

วิชุดา เมตตานันท , มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน
เ ชี ย ง ใ ห ม่  ( Energy Conservation Measures in the Passenger 
Terminal Building at Chiang Mai International Airport), การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 
ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น 

วิชุดา เมตตานันท, ธวัชชัย  จันทร์ปาน, ภูมิภัทร์  รัตนวัน, การปรับปรุงคุณสมบัติ
กิ่งยาสูบด้วยการทอร์รีแฟกชัน (Upgrading of Tobacco Branches by 
Torrefaction), การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2-3 ธันวาคม 2556 จังหวัดนครปฐม 

  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

งานแปล (ถ้ามี 
- ไม่มี - 

 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  
615 202  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 533 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม  
623 514 การอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน 
623 532 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการส้าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ทสพล เขตเจนการ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008) 
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Phuangpornpitak, N. and Katejanekarn, T. (2016), “Suitability Analysis 
for Implementing a Renewable Energy Powered Water 
Purification System”, Energy Procedia, Vol. 89, June 2016, pp. 
55-68. (อยู่ในฐาน SCOPUS) 

Tosomboon, P. and Katejanekarn, T. (2015), “Power Plant Efficiency 
Improvement by Optimizing Main Influential Control 
Parameters”, Research & Knowledge, Vol. 1, No. 2, pp. 52-56.  

Katejanekarn, T. and Prasartkaew, B. (2014), “Performance Test of a 
Silica Gel Dehumidifier”, RMUTI Journal Science and 
Technology, Vol. 8, No. 1 (Jan-Apr 2015), pp. 34-50.  (อยู่ ในฐาน 
TCI กลุ่ม 1) 

Katejanekarn, T. and Pinpiti, W. (2014), “Optimum Green Building 
Label for Buildings in Thailand”, RMUTI Journal Special Issue 1 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
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ต้นน้้า สืบตระกูล รชต สุวรรณรินทร์ กฤตภาส เต็มสุขสวัสดิ์ วันเฉลิม มหาโภไคย 
และ ทสพล เขตเจนการ (2557), “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องดูด
ความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดเหลวแบบเคลื่อนที่ได้”, การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557, ETM-
268, หน้า 1375-1383. 

กีรตา ปิ่นปฐม ณัฐนัย คชเสนี และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเชื้อเพลิงทางเลือก”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556: การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม , 2-3 
ธันวาคม 2556, O-03, หน้า 2 (17 หน้า). 

ทวีป ศรีสมยง นิติภัทร บุญแก้ว และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “การใช้เทคนิค 
CPM-PERT ในการวิเคราะห์จุดเหมาะสมในการเร่งรัดโครงการ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปี  2556: การพัฒนาเทคโนโลยีที่ ยั่ งยืน , คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556, O-04, หน้า 3 (20 หน้า). 

นันทวรรณ หิรัญญการ ลดาวัลย์ ตั้งวิชัย จันทกานต์ ประคองใจ นพดล กิตติวรรณ
โชติ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “การศึกษาความคุ้มค่าของการ
ก่อสร้างอาคารส้านักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย”, การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16-18 ตุลาคม 2556, ETM-2019, 
หน้า 189-190 (12 หน้า). 

ชาญวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณ เตชัส ห่อเพ็ชร์ ทิพยรัตน์ ธาวนพงษ์ และ ทสพล เขต
เจนการ (2556), “ผลกระทบของเฟรมกระจกที่มีต่อคุณสมบัติทางความ
ร้อนของระบบหน้าต่างและการใช้พลังงานในอาคาร”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16-18 ตุลาคม 2556, ETM-2020, หน้า 191-192 (9 
หน้า). 
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ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
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งานแปล (ถ้ามี) 
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
วทัญญู ลักษณะวิลัย อ้านาจ กัลยาพิเชฎฐ์ และ ทสพล เขตเจนการ (2556), “ความคุ้มค่า

ของการผลิตกุหลาบตัดดอกในโรงเรือนระบบปิดและการปลูกแบบกลางแจ้ง”, 
วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556), หน้า 218-221. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
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ระดับปริญญาโท 
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 624 634 การออกแบบระบบพลังงาน 
 624 641  การจัดการพลังงานในอาคาร      
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

ชื่อ-นามสกุล 
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) 

 

สังกัด 
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Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U., “Higher heating 
value prediction of torrefaction char produced from non-woody 
biomass”, Frontiers in Energy, Vol. 9 (4), December 2015, Pages 
461-471.  (อยู่ในฐาน SCOPUS) 

Soponpongpipat, N., and Sae-Ueng, U., “The effect of biomass bulk 
arrangements on the decomposition pathways in the 
torrefaction process”, Renewable Energy, Vol. 81, September 
2015, Pages 679-684. (อยู่ในฐาน ISI) 

Soponpongpipat, N., Sittikul, D., Comsawang, P., “Prediction model of 
higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics 
of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, In 
Press, Corrected Proof, Available online 27 February 2015. (อยู่ใน
ฐาน ISI 1) 

Nanetoe, S., and Soponpongpipat, N., “Optimum Design and Cost 
Characteristic of Small Conveyor”, American Journal of Applied 
Sciences, Vol.10 (1), 2013, Pages 15-23. (อยู่ในฐาน SCOPUS) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
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Proceedings 
Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N., “Optimum Sizing of 

Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by 
Thermo-economics Analysis”, The Sixth International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VI), Siem Reap, Kingdom of 
Cambodia, 28-30 August 2014, Pages 202. 

Tharawadee, N., and Soponpongpipat, N., “The Thermo-Economic 
Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room”, 6th 
International Conference of Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Siem Reap, Kingdom of 
Cambodia, 28-30 August 2014. 

Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N., “The Application of 
Thermosyphon in Fixed-bed Oil Palm Drying”, The 11th 
International Heat Pipe Symposium (11th IHPS), Beijing, China, 
09-12 June 2013, Pages 227-230. 

Thuchayapong, N., and Soponpongpipat, N., “Simulation of Fixed-Bed 
Oil Palm Drying Furnace with Thermosyphon by Using Finite 
Difference Method”, The Fifth International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB V), Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, Page 
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Tharawadee, N., and Soponpongpipat, N., ”Biomass Pellet Burner for 
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Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
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ระดับปริญญาตรี 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
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Sirisomboon, K. and Jaroenporn, P. (2015), Effects of air staging on 
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firing with sunflower shells, Journal of the Energy Institute 
(Accepted: Article impress). (อยู่ในฐาน SCOPUS) 

กษมา ศิริสมบูรณ์  และกรวรรณ พะนาวัน. (2559). “การศึกษาความคุ้มค่าในการ
ลงทุนของระบบเตาเผาและอบแห้งแผ่นยางพารารมควัน” วารสารวิศวกรรม
เชียงใหม่ ปีที่ 23 เล่มที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. pp. 15−24. (อยู่ใน
ฐาน TCI กลุ่ม 1) 

กษมา  ศิริสมบูรณ์  ภคพณ ทับทิม และ อัจฉรา นิลเขียว. (2559). “การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุม
ฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง” วารสาร
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Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014), “Thermal performance 
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VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-
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สังกัด 
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1) 

S. Pullteap and H. Seat, “An Extrinsic  Fiber Fabry-Perot Interferometer 
for Dynamic Displacement Measurement”, Photonic Sensors, 
vol. 5, no. 1, pp. 50 - 59, 2015. (อยู่ในฐาน SCOPUS)  

S. Pullteap, “Development of a Hexapod Robot Controlling by Fuzzy 
Logic Controller”, International Journal of Artificial Intelligence 
and Mechatronics, vol. 1, no. 6, pp. 141 - 146, 2013. (อยู่ ใน ฐาน 
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Manufacturing Machines in Food Factories” Silpakorn University 
Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 15, no. 2: 1–24. 
(อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) 

Kunanoppadol, Jarut. (2014). “Are SMEs Ready for ASEAN Economic 
Community (AEC) in the Coming Year 2015?” Silpakorn 
University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 14, 
no. 2: 129–40. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) 
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Kunanoppadol, Jarut. (2013). “The Concept to Measure the Overall 

Car Performance.” Journal of Science and Technology MSU 32, 
no. 1: 24–29. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) 

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
 

Proceedings 
Kunanoppadol, Jarut. (2016). "Doing Systematic Review in Business 

Management Research". In Proceeding of an Eighth International 
Conference on Science Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June, 
15–17 2016. 

Maitree, N, and Kunanoppadol, Jarut. (2014). “Design of Inertia 
Dynamometer for Single-Cylinder Engine.” In Proceeding of a 
Sixth International Conference on Science Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor 
Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August, 
28-30 2014. 

Kunanoppadol, Jarut. (2013). “Students’ Satisfactions on Engineering 
Business (EB) Course.” In Proceeding of a Fifth International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB V), LuangPrabang, Lao PDR., 
September, 4-6 2013. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์ 
- ไม่มี - 

 
งานแปล 

- ไม่มี - 
 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
600 118 ธุรกิจในชีวิตประจ้าวัน 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 203 สถิติส้าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
623 551 หัวข้อคัดเฉพาะ (SPSS) 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
ชื่อ-นามสกุล 

พงษ์ศิริ จรุยนนท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

- ไม่มี - 
 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 

 

   Proceedings  
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in 

fresh market of NakhonSawan province, Thailand”, The Seventh 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon 
Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. 
MEE061, pp. 388-395.  

Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of 
Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, 
Special, Issue 1, pp. 15-24. 
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Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy 
efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, 
The Fifth International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand 
Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 
September 2013, No. MME55, pp. 292-302. 

ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู 
(2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้พลั งงานและ เส้ นท างการ เดิ น เรือป ระมง”, WMS Management 
Research National Conference # 3: Innovation and Social 
Enterprise, โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 
พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 
งานแปล (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
614 301  กลศาสตร์ของไหล 
615 221  กลศาสตร์ของไหล 
615 223  กลศาสตร์ของไหล 1 
615 302  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1  
615 305  ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกล  
615 311  เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ  
615 312  การออกแบบเครื่องจักรกล  
615 321  กลศาสตร์ของไหล 2 
615 451  การออกแบบเครื่องจักรกล 2 
615 471  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 472  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 473  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 563  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 582  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
623 351  โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 
623 452  โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3 
623 511  หม้อน้้าและอุปกรณ์ 
623 512  การประมาณราคางานวิศวกรรม 
623 514  ธุรกิจหม้อไอน้้าและอุปกรณ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
ชื่อ-นามสกุล 
 กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Energy Saving Potential in 

Fresh Market of Nakhon Sawan Province, Thailand”, Journal of 
Science and Technology Mahasarakham University, Vol.35, No.3, 
pp.267-274. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2) 

Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015). “Fishing Vessel Survey of 
Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, 
Special Issue 1, pp. 15-24. (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) 

Khuwaranyu, K. and Putivisutisak, S. (2013). “Modified Form of Low-
Reynolds-Number Turbulence Model for Predicting Turbulent 
Heat Transfer”, Journal of Science and Technology 
Mahasarakham University, Vol.32, No.1, pp.8-13. (doi: 
10.14456/jscitech.2013.103) (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2) 

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
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Proceedings      
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Feasibility Study on Fuel 

Consumption for Trawler Vessel”, The 8th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June, 
15–17 2016. Paper No. MEE-067, pp. 289-296. 

Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2016). “Factors Affecting 
Customer in Purchasing Hybrid Electric Cars in Nakhon Pathom 
Province”, 8th International Conference on Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, 
Myanmar, June,15–17 2016. Paper No. EBS-068, pp. 297-303. 
(Best paper award) 

Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2015). “Cost estimation of a case 
study in how to apply sugar manufacturing industry for ISO 
50001”, The 7th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, July, 30 - August,2 2015. 
Paper No. MEE-057, pp. 356-363. 

Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014). “Tire Pressure Monitoring 
Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle 
Fuel Consumption”, The 6th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VI), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, 
Kingdom of Cambodia, August, 28 - 30 2014, Paper No. ENE-
ID36, pp. 13-21. 

Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2014). “Survey Research on the 
Use of Energy Saving Household Equipment and Home 
Appliances in Nakhon Pathom province”, The 6th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Resort & 
Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August, 28 - 30 
2014, Paper No. BME-ID190, pp. 280-287.  

Khuwaranyu, K. (2013). “Study of air ventilation design using CFD for 
public toilets”, The Fifth International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
V), Luang Prabang, Lao PDR., September, 4 - 6 2013, Paper No. 
MME50, pp. 309 - 315.  
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Khuwaranyu, K., Noppong Sritrakul, and Pongsiri Jaruyanon, (2013) 
“Fishing energy efficiency review for the consumption reduction 
in fisheries”, The Fifth International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
V), Luang Prabang, Lao PDR., 4 - 6 September 2013,  

Khuwaranyu, K. Jarueksil, N. and Subhappech, N. (2013). “Case Study 
on Estimating the Carbon Footprint of Product: Sugar Industry”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, 2 - 3 ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม , 
Paper No. O-25, pp. 101-110. 

ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู, 
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้พลั งงานและเส้ นทางการเดิน เรือประมง”, WMS Management 
Research National Conference # 3: Innovation and Social 
Enterprise, 2 พฤษภาคม 2557, โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช, หน้า 708-716. Paper No. MME55, pp.292 - 302. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 
งานแปล (ถ้ามี) 

Steven T. Taylor, P.E., Fellow (2013). แนวทางการลดค่าใช้จ่ายระบบผลิตน้้า
เย็น. แปลจาก Tips to Reduce Chilled Water Plant Costs . แปลโดย 
กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู กรุงเทพฯ: ASHRAE Thailand Chapter Journal. 

Daniel H. Nall, P.E.,Faia (2013). การผสมผสานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ (HVAC) กับความปลอดภัยต่อชีวิต. แปลจาก Integrating HVAC & 
Life Safety. แปลโดย กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู กรุงเทพฯ : ASHRAE Thailand 
Chapter Journal. 

 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 084 107 พลังงานในอาเซียน 
 614 301 กลศาสตร์ของไหล 
 615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 
 615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
 615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับวิศวกร 
 615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 
 615 332 การท้าความเย็น 
 615 431 การท้าความเย็นและการปรับอากาศ 
 615 441 การท้าความเย็น 
 615 581 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 615 581 วิศวกรรมการหล่อลื่นและการบ้ารุงรักษา 
 623 311 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
 623 312 อุปกรณ์การท้าความเย็นและปรับอากาศ 
 623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
 623 514 ธุรกิจหม้อไอน้้าและอุปกรณ์ 
 

ระดับปริญญาโท 
 624 634 การออกแบบระบบพลังงาน 
 624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 

624 691 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 692 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนวิทยานิพนธ์ 
 624 695 การศึกษาทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
ชื่อ-นามสกุล 

ณัฐ ธัชยะพงษ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)  

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

- ไม่มี - 
 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 

 

   Proceedings  
Inthagun, W. and Thuchayapong, N. (2016), “The Study of Physical 

Properties and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from 
Leucaena Leucocephala”, The 8th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15–17 June 2016, pp.490-497. 

Thuchayapong, N. and Inthagun, W. (2016), “The Thermal 
Characteristic of Biomass Briquette Stove”, The 8th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15–17 
June 2016, pp.498-502. 
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Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2015), “The Effect of 
Torrefaction Process on Physical Properties and Operating Cost  
Of Biomass Powder”, The 7th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand, 30 July - 2 
August 2015. 

Thuchayapong, N. and Inthagun, W.  (2015), “The Physical Properties 
of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass 
Briquette Stove”, The 7th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VII), Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand, 30 July - 2 August 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

- ไม่มี - 
 

งานแปล 
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623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 213 เครื่องจักรกลของไหล 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
623 411 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
623 431 การประมาณราคางานวิศวกรรม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล 
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ  
ผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตร โดยผลการด าเนินการส ารวจข้อมูลเป็น ดังนี ้
 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตรฯปีการศึกษา 2555 – 2559 
  จากตารางที่  1 และ รูปที่  1-1 จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2559 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 58.47
และเป็นนักศึกษาภาคปกติจ านวน 478 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 
 

ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจ าปีการศึกษา 
2555 – 2559 (จ าแนกตามประเภทการรับเข้า) 

นักศึกษา 
ชั้นปีที ่

ปีที่เข้า จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษา 
รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1 2559 244 113 46.31 131 53.69 
2 2558 185 70 37.84 115 62.16 
3 2557 238 114 47.90 124 52.10 
4 2556 316 106 33.54 210 66.46 
5 2555 168 75 44.64 93 55.36 

รวม 1,151 478 41.53 673 58.47 
 
 

 
 

รูปที่ 1-1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามประเภทการรับเข้าในปกีารศึกษา 2555 - 2559 
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ภาพรวมของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ในปีการศึกษา 2555 และมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ แล้วทั้งสิ้นจ านวน 284 คน ได้แก่ 

 

ตารางที่ 2 จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปีการศึกษา
ที่จบ 

บัณฑิตที่จบ บัณฑิต ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตฯ 
การศึกษา คงเหลือ* ท างานแล้ว ร้อยละ ยังไม่ได้

ท างาน 
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ 

2555 72 66 57 0 6 9.09 3 4.55 
2556 120 113 106 93.81 2 1.77 5 4.42 
2557 92 - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 284 179 163 91.06 8 4.47 8 4.47 
* บัณฑิตคงเหลือ หมายถึง บัณฑิตท่ีจบการศึกษาทั้งหมด ลบออกด้วยจ านวนบัณฑิตที่ลาบวช เกณฑ์ทหาร และไม่ตอบแบบสอบถาม 

 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีงานท าแล้วเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.06 ยังไม่ได้ท างาน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.47 และศึกษา
ต่อเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.47 

 

2. การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิต 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.30 โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คน ข้ึนไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามด้วยผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 
ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิปริญญาเอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาคือ วุฒิปวส. และ 
วุฒิมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 42.90 ตามล าดับ และวิธีคัดเลือกคนเข้าท างานในหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้วิธีสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00.โดยบัณฑิตที่ท าการส ารวจเป็นบัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทั้งหมด 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อลูกจา้งที่เป็นบัณฑติของภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

ตัวเลือก (ข้อค าตอบ) ค่าความถี่ ร้อยละ 
ประเภทของสถานประกอบการ   
1) หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาล 1 7.10 
2) หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นรัฐวสิาหกิจ 1 7.10 
3) หน่วยงานของเอกชน 9 64.30 
4) หน่วยงานอ่ืนๆ 3 21.40 
ขนาดของสถานประกอบการ   
1) ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน 5 35.70 
2) ผู้ปฏิบตัิงาน 25 – 199 คน 1 7.10 
3) ผู้ปฏิบตัิงาน 200 – 499 คน 1 7.10 
4) ผู้ปฏิบตัิงานตั้งแต ่500 คน ขึ้นไป 7 50.00 
วุฒิการศึกษาของพนักงาน   
1) วุฒิมัธยมศึกษา 6 42.90 
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2) วุฒิ ปวช.  4 28.60 
3) วุฒิ ปวส.  7 50.00 
4) วุฒิปริญญาตร ี 12 85.70 
5) วุฒิปริญญาโท 3 21.40 
6) วุฒิปริญญาเอก 12 85.70 
วิธีคัดเลือกคนเข้าท างานในหน่วยงาน   
1) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์ 8 50.00 
2) สอบสมัภาษณ ์ 5 35.70 
3) อื่นๆ 1 7.10 
จ านวนทั้งหมด (N) 14 100.00 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าด้านที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ในระดับมาก 

คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องของการมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม, มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จะเป็นเรื่องของการรู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของลูกจ้างที่เป็นบัณฑิตจากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา ในเรื่องของความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาได้ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในเรื่องของสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย.พร้อมทั้งใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46 และ 3.31 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของลูกจ้างที่เป็นบัณฑิตของ  
            ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
  1.1 มีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคณุธรรม.จริยธรรม.เสียสละ.และซื่อสัตยส์ุจรติ 

3.92 0.28 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4.00 0.71 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม.สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง.ตามล าดบัความส าคญั.เคารพสิทธิและรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น.รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์

3.62 0.51 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรูต้่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

3.69 0.48 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ.และมีความรับผดิชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.00 0.41 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 
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ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
2. ด้านความรู้ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ    
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน.วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรอืธุรกิจวิศวกรรมทีเ่กี่ยวข้อง.รวมถงึ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

3.85 0.56 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการทีส่ าคัญ.ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตั.ิในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
หรือธุรกิจวิศวกรรม 

3.62 0.65 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.54 0.52 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น 

3.92 0.76 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน.ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

3.85 0.56 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา    
   3.1 ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี มีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.62 0.65 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาได้ 
3.46 0.66 

ระดับความพึง
พอใจปานกลาง 

  3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมรีะบบ รวมถึง
การใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.54 0.88 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุน่ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพฒันานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์

3.69 0.48 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

3.5 สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้้วยตนเอง.
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต.และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.62 0.96 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
  4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย.และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ.สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ่สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

3.31 0.63 
ระดับความ 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

  4.2 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณเ์ชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม.พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ต่างๆ 

3.54 0.78 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.77 0.44 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 
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ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
  4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผดิชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม.สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ.ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ.สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

4.00 0.41 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

 4.5 มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภัยในการท างาน.และ
การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

3.92 0.49 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

  5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกบั
วิชาชีพได้เป็นอย่างด ี

3.77 0.60 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกตต์่อการแกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.77 0.44 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.85 0.38 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

  5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมลูทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สญัลักษณ ์

3.62 0.65 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

 5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือเฉพาะทาง เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในท่ีเกี่ยวข้องได้ 

3.69 0.63 
ระดับความ 
พึงพอใจมาก 

 
2.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยมี
ผู้ปฏิบัติงาน 25 – 199 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามด้วยผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.00 
ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 28.38 รองลงมาคือ วุฒิ ปวส. และ วุฒิมัธยม ศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 20.27 และ 19.60 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อหลักสูตรฯ 
ตัวเลือก (ข้อค าตอบ) ค่าความถี่ ร้อยละ 

ประเภทของสถานประกอบการ   
1) หน่วยงานของทางราชการ/รัฐบาล 0 0 
2) หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นรัฐวสิาหกิจ 1 2.00 
3) หน่วยงานของเอกชน 45 90.00 
4) หน่วยงานอ่ืนๆ 4 8.00 
ขนาดของสถานประกอบการ   
1) ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 25 คน 12 24.00 
2) ผู้ปฏิบตัิงาน 25 – 199 คน 15 30.00 
3) ผู้ปฏิบตัิงาน 200 – 499 คน 8 16.00 
4) ผู้ปฏิบตัิงานตั้งแต ่500 คนขึ้นไป 14 28.00 
วุฒิการศึกษาของพนักงาน   
1) วุฒิมัธยมศึกษา 29 19.60 
2) วุฒิ ปวช.  22 14.87 
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3) วุฒิ ปวส.  30 20.27 
4) วุฒิปริญญาตร ี 42 28.38 
5) วุฒิปริญญาโท 20 13.51 
6) วุฒิปริญญาเอก 5 3.38 
จ านวนทั้งหมด (N) 50 100.00 

 

จากตารางที่ 6 พบว่าโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านเนื้อหาสาระของรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการเป็นประโยชน์
ต่อวิชาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.98 รองลงมา คือ เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจใน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.96 และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าสุด ในเรื่องของจ านวนรายวิชา
บังคับเหมาะสมส าหรับการวางพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็น และจ านวนรายวิชาเลือกเหมาะสมส าหรับการหาความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสนใจของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 และ 3.75 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในด้านโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
  1.1 การจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 

3.88 0.53 พอใจมาก 

  1.2 หลักสตูรมุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพและความ
ต้องการของสังคม 

3.83 0.56 พอใจมาก 

  1.3 หลักสตูรมุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดความรู้ในเชิงประยุกต ์ 3.88 0.70 พอใจมาก 

2. โครงสร้างหลักสูตร    
  2.1 โครงสร้างของหลักสตูรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

3.92 
(0.50) 

0.50 พอใจมาก 

  2.2 โครงสร้างของหลักสตูรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษา 

3.85 
(0.58) 

0.58 พอใจมาก 

  2.3 แผนการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร 

3.90 0.63 พอใจมาก 

  2.4 โครงสร้างหลักสูตรมีความทนัสมัย.สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการและสังคม 

3.81 0.64 พอใจมาก 

  2.5 การจัดรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรโดยภาควิชาฯมีความ
ชัดเจนและเป็นไปตามแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

3.85 0.58 พอใจมาก 

3. เนื้อหาสาระของรายวิชา    
  3.1 จ านวนรายวิชาบังคับเหมาะสมส าหรับการวางพ้ืน
ฐานความรู้ที่จ าเป็น 

3.81 0.61 พอใจมาก 

  3.2 จ านวนรายวิชาเลือกเหมาะสมส าหรับการหาความรู้
เพิ่มเตมิตามความสนใจของผูเ้รียน 

3.75 0.81 พอใจมาก 

  3.3 เนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบตัิการเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต 

3.98 0.57 พอใจมาก 

  3.4 เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ.ในหลักสูตรมีความทันสมัย
และน่าสนใจในการศึกษา 

3.96 0.62 พอใจมาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการด าเนินการของหลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากหลักสูตรสอดแทรกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.29 
รองลงมา คือ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด คือ หลักสูตรมีกิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพให้แก่บัณฑิต โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคดิเห็น 
ค าถาม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรยีนการสอน (เช่น น าส่วน
หนึ่งของงานวิจัยมาเป็นกรณศีึกษา, น างานวิจัยมาเป็นโจทย์ในการ
ท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ) 

4.19 0.61 เห็นด้วยมาก 

2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเข้ากับการ
เรียนการสอน (เช่น น าส่วนหน่ึงของโครงการบริการวิชาการมาเป็น
โจทย์ในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ) 

4.06 0.67 เห็นด้วยมาก 

3. การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพเิศษ 4.10 0.83 เห็นด้วยมาก 
4. กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์(เช่น
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ, การให้ความรู้เพิ่มเติมด้าน
บัญชีและดา้นวิศวกรรม, การจดัคา่ยผู้น า ฯลฯ) 

4.29 0.77 เห็นด้วยมาก 

5. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ (เช่น มีชุมนุมกีฬา, มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในภาควิชาฯ เป็นประจ าทุกปี ฯลฯ) 

3.88 0.82 เห็นด้วยมาก 

6. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการ
วิศวะบ าเพ็ญ, ค่ายอาสาพัฒนา, คา่ยปลูกป่า ฯลฯ) 

4.02 0.91 เห็นด้วยมาก 

7. กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (เช่น การประกาศ
เกียรติคณุ/มอบเกียรติบตัรแก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี 
ฯลฯ) 

4.23 0.88 เห็นด้วยมาก 

 

ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นมีความคิดเห็น

เหมือนกัน คือ เห็นด้วยหากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ความรู้ในหนังสือเป็นเพียงความรู้พื้นฐานในการต่อยอดเท่านั้น หากมีการท างานจริงนอกจากทฤษฎีและให้มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะท าให้มีการต่อยอดความรู้ เกิดการประยุกต์ใช้ และท าให้มีความกระตือรือร้นในการ
หาความรู้ เพื่อผลิตผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดียิ่งข้ึน 

2) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นเห็นด้วยหาก
หลักสูตรมีการก าหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน และวิทยานิพนธ์ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติได้จริง โดยแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์มีน้อยมาก จึงควรสนับสนุน เนื่องจาก
การปฏิบัติงานได้จริง มีความส าคัญต่อผู้เรียน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้มากขึ้น และช่วยท าให้มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ซึ่งต้องอาศัยความรู้ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ ท าให้มีประสบการณ์จากการท างานวิจัยมาเป็นตัวช่วย
ในการท างาน  

3) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานเห็นว่ารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตร คือ การปฏิบัติ
ทางวิศวกรรม, ศาสตร์ทางกลที่เน้นการปฏิบัติการและการน าไปใช้, วิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมี
โปรแกรมการใช้งานหลากหลายโปรแกรม และวิชา Machine Design 1-2 ควรจะสอนเนื้อหาควบคู่กับการน าไปใช้
ประโยชน์จริงมากกว่านี้ ส่วนผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นเห็นว่าควรเพิ่มเติมรายวิชาในด้านของภาษา วิชา
จริยธรรม และควรมีหลักสูตรเกี่ยวกับ เรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน 
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4) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นต้องการให้
ภาควิชาฯ ท างานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในเรื่อง พลังงาน พลังงานทดแทนในชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องการบริหาร การวางพื้นฐานชีวิต 

5) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นเห็นด้วยที่
ภาควิชาฯ ใช้ระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดยให้ความคิดเห็นว่า เป็นระบบการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ มี
ความสะดวก สามารถกลับมาย้อนดูท าความเข้าใจได้ตลอด และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ และให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน แต่ควรมีช้ันเรียนท่ีมีอาจารย์เป็นผู้สอนด้วย เนื่องจากระบบ 
E-Learning จะเป็นข้อเสียส าหรับผู้ที่ขาดวินัย แต่ผู้ที่สนใจจะได้ประโยชน์มาก และผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานได้เสนอแนะว่า ควรให้ศิษย์เก่าเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้ 

6) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานต้องการให้ภาควิชาฯ เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ และให้มี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น .ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นต้องการให้ภาควิชาฯ เน้นทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน รวมทั้ง การปฏิบัติงานได้จริง และเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

7) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลท างานและผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นมีความยินดีที่จะ
เข้าร่วมในการก าหนดทิศทางหรือพัฒนาหลักสูตร 

8) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท างานต้องการให้ภาควิชาฯ เน้นเกี่ยวกับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพิ่มการเรียน การลงมือปฏิบัติที่ใช้งานได้จริงในการท างาน ไม่ใช่แค่ทฤษฎี และการใช้อุปกรณ์ต่างๆใน
การท างานที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ส่วนผู้ใช้บัณฑิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นต้องการ ให้จัดการเผยแพร่ผลงาน เพื่อ
กระตุ้นผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดผลงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้มีการจัดการอบรม
หรือการศึกษานอกสถานที่ ในที่ที่บัณฑิตสามารถท างานได้จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและฝึกทักษะให้เกิดความ
ช านาญก่อนท างานจริง เป็นต้น 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการร่างหลกัสูตรฯ  
และค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ 
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การเปรียบเทียบหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรงุ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1.  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
 

หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 
(จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า) 

โครงสร้างเดิม 
(จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า) 

โครงสร้างใหม่ 
(จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า) 

จ านวนหน่วย
กิตท่ีแตกต่าง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 คงเดิม 
วิชาบังคับ  9 9 คงเดิม 
           กลุ่มวิชาภาษา 9 9 คงเดิม 
           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ - - - 

       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ - - - 
วิชาบังคับเลือก 9 9 คงเดิม 
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 3 คงเดิม 
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 คงเดิม 
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ 3 3 คงเดิม 
            กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ - - - 
ศึกษาทั่วไปท่ีก าหนดโดยคณะวิชา 12 12 คงเดิม 
หมวดวิชาเฉพาะ 72 114 114 คงเดิม 
            กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  43 62 เพิ่มขึ้น 19 
            กลุ่มวิชาบังคับ 62 43 ลดลง 19  
            กลุ่มวิชาเลือก 9 9 คงเดิม 

    กลุ่มวิชาเลือกภาษาตา่งประเทศ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม 120 150 150 คงเดิม 
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2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม 
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกติ วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
3 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ท่ีก าหนดโดยคณะวิชา 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
3 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ท่ีก าหนดโดยคณะวิชา 12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตเท่าเดิม 
หน่วยกิตเท่าเดิม 
หน่วยกิตเท่าเดิม 
 
หน่วยกิตเท่าเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 ปรับหน่วยกิต 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2  511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2  ปรับหน่วยกิต 
511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
513 100 เคมีทั่วไป 513 100 เคมีทั่วไป  
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต  ยกเลิก 
615 101 พื้นฐานการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  ยกเลิก 
615 102 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น 615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ย้ายมาจากหมวดวิชา

เฉพาะกลุม่วิชาบังคับ 
615 204 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร
เครื่องกล 

615 204 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร
เครื่องกล 

ตัดวิชาบังคับก่อน 

 615 206 กระบวนการผลติส าหรับวิศวกรเครื่องกล เดิมรหัสวิชาเป็น 
“615 301” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ 

615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 เปลี่ยนรหัสวิชา และตดั
วิชาบังคับก่อน 

615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 
 615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 เดิมรหัสวิชาเป็น 

“615 212” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2 ย้ายมาจากหมวดวิชา

เฉพาะกลุม่วิชาบังคับ 
 615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 ย้ายมาจากหมวดวิชา

เฉพาะกลุม่วิชาบังคับ และ
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 

 615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครือ่งกล ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่วิชาบังคับ และ
ปรับหน่วยกิต 

 615 332 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกร
เครื่องกล 

ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่วิชาบังคับ 

 615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

เดิมรหัสวิชาเป็น 
“615 304” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ และปรับหน่วย
กิต 

615 231 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์  ยกเลิก 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  
 620 101 วัสดุวิศวกรรม ย้ายมาจากหมวดวิชา

เฉพาะกลุม่วิชาบังคับ และ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับ  
615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 1  
615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 2 เปลี่ ยน วิช าบั งคั บก่ อน 

และค าอธิบายรายวิชา 
615 212 กลศาสตร์ของแข็ง 1  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
และเปลี่ยนรหัสวิชา 

615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 

615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

615 223 กลศาสตร์ของไหล 1  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

615 301 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
และเปลี่ยนรหัสวิชา 

 615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
 615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 303 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 1 เปลี่ยนรหัสวิชาและตดั

วิชาบังคับก่อน 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 เปลี่ยนรหัสวิชาและตดั

วิชาบังคับก่อน 
615 304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
และเปลี่ยนรหัสวิชา 

615 305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกล  ยกเลิก 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ ตัดวิชาบังคับก่อน 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 เปลี่ยนช่ือวิชา 
 615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 321 การถ่ายเทความร้อน 615 221 การถ่ายเทความร้อน เปลี่ยนรหัสวิชาและ

เปลี่ยนวิชาบังก่อน 
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกร
เครื่องกล 

 ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

615 333 การวัดทางวิศวกรรม  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก และเปลี่ยน
รหัสวิชา 

615 334 การควบ คุ ม อั ต โน มั ติ ท างวิศ วกรรม 
เครื่องกล 

615 333 การควบ คุ ม อั ต โน มั ติ ท างวิศ วกรรม 
เครื่องกล 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ตัดวิชาบังคับก่อน  

615 335 การสั่นสะเทือนทางกล 615 431 การสั่นสะเทือนทางกล เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ตัดวิชาบังคับก่อน  

615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน ปรับหน่วยกิต และตัดวิชา
บังคับก่อน 

615 371 การฝึกงาน 615 371 การฝึกงาน เปลี่ยนจ านวนช่ัวโมง
หน่วยกิต 

615 401 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 3  ยกเลิก 
615 402 ปฏิบัติการการออกแบบระบบทางความ
ร้อน 

 ยกเลิก 

 615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรม เครื่องกล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่

615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง ตัดวิชาบังคับก่อน 
615 441 การท าความเย็น 615 441 การท าความเย็น ตัดวิชาบังคับก่อน และ

ปรับหน่วยกิต 
615 442 การปรับอากาศ 615 342 การปรับอากาศ เปลี่ยนรหัสวิชาและ 

ตัดวิชาบังคับก่อน  
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  แ ล ะ

ค าอธิบายรายวิชา 
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 เปลี่ยนรหัสวิชา  
615 473 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 เปลี่ยนรหัสวิชา 
620 201 วัสดุวิศวกรรม  ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือก  
615 501 ระเบียบวิธไีฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรบัวิศวกร 615 501 ระเบียบวิธไีฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรบัวิศวกร  
615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2 615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2  
615 512 กลศาสตร์ของวัสดุที่มีความต่อเนื่อง  ยกเลิก 
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2 615 521 กลศาสตร์ของไหล 2  
615 522 วิศวกรรมโรงจักรไอน้ า  ยกเลิก 
 615 522 วิศวกรรมไอน้ า รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 523 การออกแบบระบบความร้อน 615 523 การออกแบบระบบความร้อน ตัดวิชาบังคับก่อน 
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน  
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์  
615 526  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 615 526 การอนุรักษ์และการจดัการพลังงาน ตัดวิชาบังคับก่อน 
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน 615 527 แหล่งพลังงานทดแทน ตัดวิชาบังคับก่อน 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกร
เครื่องกล 

615 531 ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกร
เครื่องกล 

 

615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น  
 615 533 การวัดทางวิศวกรรม เดิมรหัสวิชาเป็น 

“615 333” โดยย้ายมา
จากหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ และปรับหน่วย
กิต 

615 541 เทคโนโลยียานยนต ์ 615 541 เทคโนโลยียานยนต ์ ปรับหน่วยกิตและตัดวิชา
บังคับก่อน 

615 542 กังหันก๊าซ 615 542 กังหันก๊าซ เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พลังงาน  

615 543 ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พลังงาน 

ปรับหน่วยกิต 

615 551 ระบบก าลังของไหล 615 551 ระบบก าลังของไหล ตัดวิชาบังคับก่อน 
615 552 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ  ยกเลิก 
 615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์ รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 553 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องจักรกล
อัตโนมัต ิ

 ยกเลิก 

615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1 615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1 เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ตัดวิชาบังคับก่อน  

615 555 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2 615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 556 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

615 555 ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
หน่วยกิต และตัดวิชา
บังคับก่อน  

615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3  
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4  
 615 565 เผาไหม้และควบคมุมลพิษ รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
 615 566 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคมุ

มลพิษ 
รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 615 567 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
 615 568 การออกแบบอาคารประหยดัพลังงาน รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
 615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 571 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน  ยกเลิก 
 615 571 สัมมนา รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 572 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ยกเลิก 
หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า  
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า  
6 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 571 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน  ยกเลิก 
 615 571 สัมมนา รายวิชาที่เปิดขึ้นใหม ่
615 572 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ยกเลิก 
หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า  
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า  
6 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 




