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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25501941102767
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด, สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรเครื่องกล ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
(2) วิศวกรเครื่องกล ประจาโรงงาน ในหน่วยงานเอกชน
(3) วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน
(4) วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ
(5) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจาตัวประชาชน
1 นายอนันต์ เต็มเปี่ยม
x xxxx xxxxx xx x
2

3

4

5

นายภูภมู ิ พ่วงเจริญชัย
x xxxx xxxxx xx x
นายกุลยศ สุวันทโรจน์
x xxxx xxxxx xx x

นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
x xxxx xxxxx xx x

นายศุภชัย หลักคา
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วย
Docteur
Mechanical
ศาสตราจารย์ Energétique Engineering
วศ.ม.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

อาจารย์

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วท.ม.

วิศวกรรมยานยนต์

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2547
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2541
Université d’Orléans,
France, 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-836-3000 เว็บไซต์ : http://eng.rmutp.ac.th/
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ได้แก่การน้อมนา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงการสนับสนุนและส่ งเสริมให้ คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องพิจารณาวางแผนหลักสูตรอย่างรอบคอบ เพื่อ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่าง
เหมาะสม การวางแผนพัฒ นาหลั กสู ตรนี้ จึ งต้อ งพิจ ารณาถึง การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) โดยนาสถานการณ์ดังกล่าวมาพิจารณาวางแผน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีคุณธรรมนาความรู้อย่างเท่าทัน สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่กับคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรม ที่จาเป็นในการวางแผนหลั กสู ต รได้
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นทั้งโอกาส และภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น ในการขยาย
ตลาดสิ น ค้าเพื่อสุ ขภาพ และการให้ บ ริ การด้านอาหารและสุ ขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้ นบ้าน
สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกันการแพร่ขยายของเทคโนโลยีทาให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจาก
ค่านิ ย มที่ไม่ พึ งประสงค์ เป็ น ไปอย่ า งล าบากมากขึ้ น ตลอดจนปัญหาการก่ อ การร้า ย การระบาดของโรค
พันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติด ในหลากหลายรูปแบบ จึงจาเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะ และจริยธรรมที่
ถูกต้องแก่กลุ่มวัยกาลังศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาทุ ก
ขั้ น ตอนที่ ต้ อ งใช้ ค วามรอบรู้ ใ นการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ด้ ว ยความรอบคอบ และเป็ น ไปตามล าดั บ ขั้ น ตอน
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สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร ใน
เชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบและ
สร้างตราสินค้าของตนเอง รวมทั้งต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กให้มีศักยภาพสูงขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
12.2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างมูลค่ าเพิ่ ม
ให้แก่ ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ร่วมกับทุกหลักสูตร
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมหลั ก ได้ แ ก่ วิ ช ากลศาสตร์วิ ศ วกรรม ทุ ก สาขาวิ ช าในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ต้องเรียนและวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ สาขาวิชาที่ต้องเรียนได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้ แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องกล มี ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ พร้อมสาหรับการทางาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นทฤษฎี แ ละทั ก ษะทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ เข้ า สู่
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
1.2.3 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี วินั ย ความคิ ด และการท างานอย่ า งมี ระบบ เพี ย บพร้ อ มด้ ว ย
คุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมสู่ชุมชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนา
ความรู้ มาปฏิบัติงานจริง

สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้ทางาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก

ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด

รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต
ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
การศึกษาต่อ
การฝึกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น แบบทวิ ภ าค ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลเรือ
ช่างจักรกลหนัก เทคนิคยานยนต์ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในห้องและนอกห้องเรียนที่นักศึกษา ต้อง
สามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน า การวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย น
และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้
คาแนะนาแก่นักศึกษา
2.4.3 จัดสอนเสริมทักษะวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในช่วงภาค
ฤดูร้อน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีแรก ให้กับนักศึกษาที่สนใจทุกคน
2.4.4 จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละโครงการสั ม มนาเตรีย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารเรีย นใน
ระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาแรกเข้า
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะจบการศึกษา
60
หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2 (1) จานวน 60 คน
2.5.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคพิเศษ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดว่าจะจบการศึกษา
30
หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2 (1) จานวน 30 คน
2.5.3 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคสบทบเทียบโอน)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
25
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
25
คาดว่าจะจบการศึกษา
หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2 (2) จานวน 25 คน

25
25
50
-

25
25
25
75
25

25
25
25
75
25

2564
60
60
60
60
240
60

2564
30
30
30
30
120
30

2564
25
25
25
75
25
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
15,000บาท/ภาคเรียน/คน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
3,500บาท/ปี/คน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

5,400,000

7,200,000

7,200,000

420,000

630,000

840,000

840,000

2,010,000 4,020,000

6,030,000

8,040,000

8,040,000

1,800,000 3,600,000
210,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,424,000

6,809,440

7,218,010

7,651,090

8,110,160

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

329,400

655,200

983,400

1,406,400

1,406,400

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40 ของรายรับ
รวม (ก)

804,000

1,608,000

2,412,000

3,216,000

3,216,000

7,557,400

9,072,640 10,613,410 12,273,490 12,732,560

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

3,500,000 17,500,000 11,500,000
รวม (ข)

รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

3,000,000

3,000,000

3,500,000 17,500,000 11,500,000 3,000,000 3,000,000
11,057,400 26,572,640 22,113,410 15,273,490 15,732,560
60

120

180

240

240

2.6.3 งบประมาณรายรับภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
25,000 บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000
1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000
30
60
90
120
120
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2.6.4 งบประมาณรายจ่ายภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 25 ของรายรับ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

2564

353,000
375,000

688,000
750,000

1,035,000 1,316,000 1,316,000
1,125,000 1,500,000 1,500,000

728,000

1,438,000 2,160,000 2,816,000 2,816,000

728,000
30

1,438,000 2,160,000 2,816,000 2,816,000
60
90
120
120

2.6.5 งบประมาณรายรับภาคสมทบ (เทียบโอน) (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
25,000 บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
25
50
75
75
75

2.6.6 งบประมาณรายจ่ายภาคสมทบ (เทียบโอน) (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 25 ของรายรับ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562
970,500
937,500

2563

2564

970,500
937,500

970,500
937,500

341,500
312,500

667,000
625,000

654,000

1,292,000 1,908,000 1,908,000 1,908,000

654,000

1,292,000 1,908,000 1,908,000 1,908,000
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หมวดเงิน
จานวนนักศึกษา

2560
25

ปีงบประมาณ
2561
2562
50

75

2563

2564

75

75

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลั กสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
111
หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
51
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
30
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
6
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
60
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
35
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
31
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
4
หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7
หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
18
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
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- รหัสวิชา รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX
ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-09)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น EN2021201 GE2100101 ST2012201
รหัสคณะ
EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
ระดับการศึกษา
1 หมายถึง อนุปริญญา
4 หมายถึง ปริญญาโท
2 หมายถึง ปริญญาตรี
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
3 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6 หมายถึง ปริญญาเอก
สาขาวิชา
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชา
1 หมายถึง วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2 หมายถึง วิชาบังคับ
3-9 หมายถึง วิชาเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

นก.(ท-ป-น)

ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
1 อนุปริญญา

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

2 ปริญญาตรี

12
กลุ่มวิชา

สภาพรายวิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

0 วิชาไม่บังคับ

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

1 วิชาบังคับ

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
รหัสหน่วยกิต 3(3-0-6) หมายถึง หน่วยกิต (ชั่วโมงทฤษฎี–ชั่วโมงปฏิบัติ– ชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ต้องศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ1 และภาษาอังกฤษ 2
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
3(3-0-6)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และให้เลือกศึกษาอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

3(3-0-6)

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )

3(3-0-6)

GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)

3(3-0-6)

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity)
3(3-0-6)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

3(3-0-6)

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

3(3-0-6)

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม (Quality of Life and Social
Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom)

3(3-0-6)

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

3(3-0-6)

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) 3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
GE2500101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
GE2500102

ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

GE2500103

กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

GE2500105

นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)
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GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 51 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ST2031101
ST2031102
ST2031201
ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
ST2051109
ST2051110

แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
(Calculus 1 for Engineers)
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
(Calculus 2 for Engineers)
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
(Calculus 3 for Engineers)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
EN2021203 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
EN2021204 กลศาสตร์วัสดุ
(Mechanics of Materials)
EN2031102 กระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes)
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2021205 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Basic Mechanical Engineering Training)
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
(Basic Engineering Training 1)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 35 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2022201 พลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Dynamics)
EN2022202 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล
(Machine Design)
EN2022304 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
EN2022305 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(Internal Combustion Engines)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-2-5)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EN2022306 การทาความเย็น
(Refrigeration)
EN2022307 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
EN2022409 การควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control)
EN2022410 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
EN2022411 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
EN2022412 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
(2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2022308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Pre-Project)
EN2022413 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Project)

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

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

2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
EN2022414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Cooperative Education in Mechanical Engineering)

1(0-2-1)
6(0-40-0)

ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิชา
กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
EN2022415 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Practice for Mechanical Engineering)
EN2022416 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Case Studies for Mechanical Engineering)
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamental of Electrical Engineering)
EN2023201 พื้นฐานเครื่องยนต์
(Fundamental of Engine)

3(0-40-0)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(1-6-2)
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EN2023202 วิศวกรรมยานยนต์
(Automotive Engineering)
EN2023303 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม
(Industrial Pneumatics)
EN2023304 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
(Industrial Hydraulics)
EN2023305 การวัดและเครื่องมือวัด
(Measurement and Instrumentation)
EN2023306 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
EN2023407 แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(Alternative and Renewable Energy Resources)
EN2023408 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Safety)
EN2023409 ปฏิบัติการทาความเย็นและปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Practice)
EN2023410 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงผลิตต้นกาลังไอน้า
(Engineering Practice of the Steam Power Plant)
EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ/พิเศษ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GExxxxxxx

1

0

2

1

ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

1

0

2

1

ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
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ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
รวม

3

3

0

6

21

18

6

39

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GExxxxxxx

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

20

15

13

32

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 28
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์

3

3

0

6

EN2021205 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

3

1

6

2

EN2022201 พลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

ENxxxxxxx วิชาชีพเลือก (1)

3

x

x

x

21

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

EN2021203 กลศาสตร์ของไหล

3

3

0

6

EN2021204 กลศาสตร์วัสดุ

3

3

0

6

EN2022202 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

3

3

0

6

EN2031102 กระบวนการผลิต

3

3

0

6

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

2

2

5

21

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
GExxxxxxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล

3

3

0

6

EN2022304 การถ่ายเทความร้อน

3

3

0

6

EN2022307 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
ENxxxxxxx วิชาชีพเลือก (2)

3

2

3

4

3

x

x

x

ENxxxxxxx

3

x

x

x

18

x

x

x

วิชาชีพเลือก (3)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GExxxxxxx

วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

EN2022305 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3

3

0

6

EN2022306 การทาความเย็น

3

3

0

6

EN2022308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

1

1

0

2

EN2022411 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

2

0

4

2

20
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ENxxxxxxx

วิชาชีพเลือก (4)

3

x

x

x

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3

x

x

x

20

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

EN2022414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

6

0

40

0

6

0

40

0

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

EN2022409 การควบคุมอัตโนมัติ

3

3

0

6

EN2022410 การสั่นสะเทือนทางกล

3

3

0

6

EN2022412 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

2

0

4

2

EN2022413 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

3

1

6

2

ENxxxxxxx

วิชาชีพเลือก (5)

3

x

x

x

ENxxxxxxx

วิชาชีพเลือก (6)

3

x

x

x

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี (2)

3

x

x

x

20

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
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GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูดเพื่อ การนาเสนอ
การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์ และการ
ประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature analysis
and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุม
การเขี ย นสารและค ากล่ า วในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นโครงการ การเขี ย นสารคดี การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
documentary, advertisements and public relations

22
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past
events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การ
เปรี ย บเทีย บ ขั้น ตอนการปฏิบั ติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions and
warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาอังกฤษที่เกี่ย วเนื่ องกับวิช าชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และส านวนเกี่ ย วกั บ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย
ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work- related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ
การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติ
ของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟังระดับ
ย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to dialogues,
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and listening
techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
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Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจี น เบื้ องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและการอ่ า น
ข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns and
grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and answering
questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing correspondence;
writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและกระแส
โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in
Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประเภทของการวิ จั ย ขั้ น ตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process
and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and presentation;
research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลกลยุทธ์
การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self- world views and attitudes; individual’ s duties and
responsibilities; self- managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
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General knowledge of economic society; development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation
at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการที่
ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและสังคมโลก
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ การพัฒ นาที่ ยั่งยืน สั งคมสี เขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์ห ลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises
of development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกับ อาเซียนและรัฐ สมาชิก อัตลั กษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
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cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable
future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non- violence conflict
resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการรู้ส ารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินและการคัดเลื อ ก
สารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากรสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด การสื บ ค้ น และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทั ก ษะ
การค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; Library’ s information- resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development; influence
of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence and
emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ น มาของชนชาติไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self- perception, mental health and self- adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self- development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการวิจัย
การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลรตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
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GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบโครงการ
พัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนาสมาธิ
จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation and
mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for
health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะ
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
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General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่ นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่ งขันกีฬาและการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์
นันทนาการ การอยู่คา่ ยพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types
of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities
for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ พื้นที่
และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการ
ให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income
tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกั มมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย์
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Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิ วั ฒ น์ แ ละความทั น สมั ย เศรษฐกิ จ และการเมื อ งในสั ง คมโลก วิ ก ฤตการพั ฒ นา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ
และความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self- development to be hands- on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality;
teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
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GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ ว ยตนเอง
การบริ โ ภคอาหาร การควบคุมน้ าหนั ก การพักผ่ อนด้ว ยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์
การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical activities;
enhancing physical fitness for health; self- physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise
for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติ ที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners; self-care
for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition; the
promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

2(2-0-4)
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เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิ ตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการ
ลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพและความ

งาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies; health
and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทางการแพทย์
วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric appliance
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101

แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์
รูปแบบยังไม่กาหนด การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Algebra of vectors in three dimensional space; functions, limits and continuity,
differentiation and applications, indeterminate forms; integration; techniques of integration;
definite integral and applications
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ST2031102

แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์
หลายชั้นและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations; vector valued functions of one
variable, calculus of vector valued functions of one variable; lines, planes and surfaces in
three dimensional space; Partial derivatives and applications; Multiple Integrals and
applications
ST2031201

แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิงอนุ พัน ธ์ เบื้ องต้น และการประยุก ต์ การหาปริพันธ์เชิง ตัว เลข ปริพันธ์ไ ม่ ต รง
แบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจายอนุกรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications; numerical integration;
improper integration; introduction to line integrals; mathematical induction; sequences and
series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions
ST2041103

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติ
พีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; stoichiometry;
periodic properties, representative elements, non- metal and transition metals; chemical
bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical
kinetics; ionic equilibrium
ST2041104

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร หรือ

1(0-2-1)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรี
เซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์ สมบัติของแก๊ส
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry; periodic
properties, representative elements, non- metal and transition metals; ionic and covalent
compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical
kinetics; ionic equilibrium
ST2051107

ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions;
system of particles; motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of matter; fluid
mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves and sound wave
ST2051108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือรายวิชา
ที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม และการชน ระบบอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions;
system of particles and motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of matter;
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves and sound
wave
ST2051109

ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
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Electrostatic; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and introduction
to quantum theory; atomic and nuclear physics
ST2051110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 2 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
Electrostatic; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and introduction
to quantum theory; atomic and nuclear physics
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
หลั กการเบื้ องต้น ของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลั พธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural
analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second
law of motion; work and energy; impulse and momentum
EN2021202

เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
Thermodynamics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์
พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of thermodynamics; second law of thermodynamics and Carnot
cycle; energy; entropy; basic heat transfer and energy conversion
EN2021203

กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์ หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการโมเมนตัม
และสมการพลังงาน การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การวัดในกลศาสตร์ของไหล
การไหลคงตัวแบบอัดตัวไม่ได้
Properties of fluid; fluid static; equation of continuity and motion;
momentum equations and energy equations; similitude and dimensional analysis; flow in
closed conduits; measurements in fluid mechanics; steady incompressible flow
EN2021204

กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แรง ความเค้น และความเครียด ความสั มพันธ์ของความเค้นและความเครียด ภาชนะ
อัดความดัน หมุดย้าและการเชื่อมต่อ แรงบิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การ
แอ่นตัวของคาน การโก่งของเสา วงกลมโมร์และความเค้นผสม ทฤษฏีความเสียหาย
Forces; stresses and strains; stresses and strains relationship; pressure vessels;
riveted and welded joints; torsion; shear force and bending moment diagrams; stresses in
beams; deflection of beams; buckling of columns; Mohr’ s circle and combined stresses;
failure criterion
EN2031102

กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต งานหล่อ การขึ้นรูป การตกแต่งด้วยเครื่องจักรกลและการ
เชื่อม ความสัมพันธ์กันของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต พื้นฐานของต้นทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming,
machining and welding; material and manufacturing processes relationships;
fundamental of manufacturing cost
EN2031103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ ของกลุ่ม
วัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ
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Relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and
composites; mechanical properties and materials degradation
EN2031104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาดและ
พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing
EN2041201

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดคอมพิวเตอร์ ประวัติการเขียนโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ส่วนต่อประสาน
การสร้างโปรแกรม ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ แนวคิดการประมวลผล EDP อันตรกิริยา
การออกแบบโปรแกรม พื้นฐานอัลกอริทึม และระเบียบวิธี การพัฒนา ข้อมูล ตัวแปร พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล
โครงสร้างควบคุม การวนซ้า แฟ้มข้อมูลและฟังก์ชันในโปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง พร้อมด้วยการสาธิตและ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ
Programming history and computer concept; programming-interface, end-userinterface computer components; hardware and software interaction EDP concepts; basic
algorithms, program design and development methodology; data, variables, basic data
structures, control structures, iterations, files and functions in high-level language
programming; with practical laboratory and experimen
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
EN2021205

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-6-2)
Basic Mechanical Engineering Training
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หน่วยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มาตรฐานสากลในงานวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือ
พื้นฐานงานกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การปรับตั้งทางวิศวกรรมเครื่องกล การบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์

40
Mechanical engineering units; international standard in mechanical
engineering; basic mechanical tools; mechanical components; mechanical engineering
adjusting; tools and equipment maintenance
EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ ในงานวิศวกรรม พื้นฐานเครื่องมือวัด การตะไบ
ต๊าปและดาย เครื่องมือกลเบื้องต้น การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้า
Basic tools and equipment in engineering; basic measuring instruments;
filing; tap and die; basic machine tools; electrical arc welding
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2022201

พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Dynamics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
หลักการเบื้องต้นของพลศาสตร์ จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงานของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การดลและ
โมเมนตัมของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
Principles of dynamics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies;
Newton’s second law of motion; work and energy of particles and rigid bodies; impulse and
momentum of particles and rigid bodies
EN2022202

กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2022201 พลศาสตร์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กลไกและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเร็ว
และความเร่งของเครื่องจักรกล จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกเครื่ องจักรกล การประยุกต์และ
การสมดุลของระบบเครื่องกล
Mechanism and machine components; motion of machine components;
velocity and acceleration analysis of machinery; kinematics and dynamics force analysis
balancing of machinery
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EN2022303

การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021204 กลศาสตร์วัสดุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ หลักการออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเบื้องต้น ความเค้นผสมและทฤษฎีความเสียหาย ความเสียหายเนื่องจากความล้า
หมุดย้าและการเชื่อม การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลาส่งกาลัง โครงงานการออกแบบ
Fundamentals of mechanical design; properties and selections of materials;
design of simple machine elements; combine stresses and theories of failure; fatigue failure;
rivets and welding; screw fastening; keys and pins; shafts; design project
EN2022304

การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และการปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน
การเดือดและการควบแน่น
Modes of heat transfer; conduction; convection; radiation and applications
of heat transfer; heat exchangers and heat transfer enhancement; boiling and condensation
EN2022305

เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กมูล ของเครื่ องยนต์สั นดาปภายใน ทั้งเครื่องยนต์ที่จุดระเบิด ด้ว ยประกายไฟและ
เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด สมรรถนะของเครื่องยนต์ วัฏจักรในทางอุดมคติที่ใช้เชื้อเพลิงผสมอากาศ
เป็นสารตัวกลางทางาน เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบิด การบรรจุอากาศและการไล่ไอเสีย
การหล่อลื่น การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
Internal combustion engine fundamentals; spark- ignition and compressionignition engines, performance; ideal fuel air cycle; fuels and combustion; ignition systems;
supercharging and scavenging; lubrication; performance testing
EN2022306

การทาความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์ หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์
ทบทวนเธอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศและหลักการเบื้องต้นของ
การทาความเย็น กระบวนการทาความเย็ นในอุดมคติและที่เกิดขึ้นจริง กระบวนการทาความเย็ นแบบ
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ความดันหลายขั้น สารทาความเย็นและน้ามันหล่อลื่น การคานวณภาระการทาความเย็น คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ เครื่องระเหย อุปกรณ์ลดความดัน/อุปกรณ์วัดและควบคุมระดับสารทาความเย็น การควบคุม
สารทาความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและการตรวจจับ การออกแบบท่อและถัง
สารทาความเย็น ความปลอดภัย
Review of thermodynamics; psychrometric property of air and introduction
of refrigeration; ideal and real refrigeration processes; multi - pressure refrigeration process;
refrigerant and lubricating oil; refrigeration load calculations; compressors; condensers;
evaporators; refrigerant expansion/ metering devices and level control; refrigerant controls;
valve components; electrical control and monitoring system; refrigerant piping and vessel
design; safety
EN2022307

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-4)
Computer Aided Mechanical Engineering Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การออกแบบโมลฉีดพลาสติกการจาลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนทางกล หลักการของระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ โมเดลทางฟิสิกส์ แบบจาลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การประยุกต์ใช้งาน
Use of computer for design; analysis of mechanical engineering problems;
plastic injection mold design; motion simulation of mechanical parts; principle of finite
element method; physical modeling; simulations of mechanical engineering problems;
applications
EN2022409

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจาลองของระบบควบคุม
เชิงเส้น แผนภาพกล่องและกราฟการไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุมป้อนกลับเชิงเส้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบในโดเมนของเวลา การตอบสนองของความถี่ การตอบสนองของระบบที่ไม่
มีเสถียรภาพ การวิเคราะห์หาค่าผิดพลาดของภาวะเสถียร การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม
การประยุกต์ใช้แบบจาลองคอมพิวเตอร์สาหรับระบบควบคุม
Automatic control principles; analysis and modeling of linear control
elements; block diagram and signal flowchart, stability of linear feedback systems; time
domain analysis and design; frequency response; instability system response; analysis of
stable error value; design and compensation of control systems; application of a computer
simulation technique for control system
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EN2022410

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นิ ย ามและส่ ว นประกอบของระบบระดับความเสรีห นึ่งขั้น การสั่ นสะเทือนแบบบิ ด
การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบั งคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบระดับความเสรี หลายขั้น วิธีและ
เทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน
Definition and components of systems with one degree of freedom; torsional
vibration; free and forced vibration; method of equivalent systems; systems having several
degrees of freedom; methods and techniques to reduce and control vibration
EN2022411

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-4-2)
Mechanical Engineering Laboratory 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติการประลองด้านกลศาสตร์ของไหล เธอร์โ มไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อ น
การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
Laboratory in: fluid mechanics; thermodynamics; heat transfer; automation
control
EN2022412

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-4-2)
Mechanical Engineering Laboratory 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการประลองด้านพลศาสตร์ ยานยนต์ การทดสอบวัสดุ การควบคุมกระบวนการ
Laboratory in: dynamics; automotive; materials testing; process control

2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2022308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(1-0-2)
Mechanical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การค้นคว้าตามหมวดวิชาที่สนใจ วัตถุประสงค์ของโครงงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม การดาเนินงานตามขั้นตอน วิธีการเขียนโครงงาน การนาเสนอโครงงาน การ
วางแผนออกแบบโครงงาน
Research the subject of interest; objective for project in mechanical
engineering; selection for material and device are suitable; procedure for operation; method
for write project; presentation for information project; planning project design
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EN2022413

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-6-2)
Mechanical Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2022308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาโดยนาเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ
Creating or adjusting the designed project in workshop; analyzing and solution
problem by applying knowledge to the most efficient project; encourage creative ideas on
production focus on teamwork
2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ
เขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job applications;
job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system and
safety; report writing and presentation delivery
EN2022414

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
6(0-40-0)
Cooperative Education in Mechanical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านวิศวกรรมเครื่องกล เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการ
ทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in mechanical engineering as an actual employee according to
the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and teacher
EN2022415

การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Practice for Mechanical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(0-40-0)
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การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลและประยุกต์ความรู้ของการทางานใช้ใน
สถานประกอบการ โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
Pratice in mechanical engineering career and apply that expertise to work in a
workplace by taking course at least eight weeks
EN2022416

กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Case Studies for Mechanical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ใช้กรณีศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Use of mechanical engineering related case studies as examples to learn
methods and procedures used for solving engineering problems
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2013201

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
กาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า แนะนาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน
แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟ้า
Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers;
introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of threephase systems; method of power transmission; introduction to some basic electrical
instruments
EN2023201

พื้นฐานเครื่องยนต์
3(1-6-2)
Fundamental of Engine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล หลักการทางานและส่วนประกอบของเครื่องยนต์
ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบไอเสีย ตรวจสภาพชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือใน
การปรับแต่งเครื่องยนต์ การวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือพิเศษ
Gasoline and diesel engine; operation principle and engine components; fuel
system; ignition system; exhaust system; rechecking engine parts; engine tuning applied; engine
analysis by special tools
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EN2023202

วิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
Automotive Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2022201 พลศาสตร์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานการออกแบบยานยนต์ คานวณหาแรงที่กระทาต่อชิ้นส่วนยานยนต์ การเคลื่อนที่ของ
ยานยนต์ แรงต้านทานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณสมบัติของยานยนต์ พลศาสตร์ข องการห้ามล้อ ระบบ
ส่งกาลัง
Basic of automotive design; force on automotive part; automotive motion;
resistant of automotive motion; engine performance and property; braking dynamics;
automotive transmissions system
EN2023303

นิวเเมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics

3(2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ ระบบการผลิตลมอัด การปรับสภาพลมอัดและท่อ
ส่งจ่ายลมอัด การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยลม กลไก ไฟฟ้า และโปรแกรม
เมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ การบารุงรักษาระบบนิวแมติกส์
Pneumatic parts and components; compressed air generating system;
compressed air conditioning and piping, pneumatic circuit design; pneumatic system control
by compressed air, mechanical, electrical and programmable logic controller; special
component; maintenance of pneumatic system
EN2023304

ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Hydraulics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์ น้ามันและการปรับสภาพน้ามันไฮดรอลิกส์ ท่อ
ทางน้ามันไฮดรอลิกส์ การออกแบบวงจรและการคานวณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ การควบคุมอุปกรณ์
ทางานในระบบไฮดรอลิกส์ การบารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์
Hydraulic component; hydraulic oils and treatment; hydraulic piping system;
hydraulic circuits design and equipment dimension calculation; hydraulic actuator control;
hydraulic system maintenance
EN2023305

การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-3-4)
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หลักการการวัดเครื่องมือวัด หลักการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชนิดต่าง ๆ ทั้ง
ทางกลและทางไฟฟ้า การวัดระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง ขนาดและทิศทางของแรง ความเครียด ความเค้น
ความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ เป็นต้น อุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์แสดงผล
ชนิดต่าง ๆ
Method of measure instrument; principle of signal detection device in both
mechanical principle and electrical principle : measurement of distance, velocity, acceleration,
magnitude, direction of force, stress, strain, pressure, flow rate, temperature; amplifier;
transmitter and display instrument in various types
EN2023306

การปรับอากาศ
3(3-0-6)
Air Conditioning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2022306 การทาความเย็น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ การประมาณภาระการทา
ความเย็น คุณสมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การออกแบบระบบท่อน้า การออกแบบ
ระบบท่อลมและการกระจายลม
Various types of air conditioning systems; air conditioning equipment; cooling
load estimation; psychrometric properties and processes of air; water piping system design;
air distribution and duct system design
EN2023407

แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative and Renewable Energy Resources
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก แหล่ ง ที่ ม าของพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานจากก๊าชชีวภาพ พลังงานลม พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้า
และการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจาวัน
Introduction to fundamental of alternative energy and renewable; energy
resources: solar energy, biomass energy, biogas energy, wind energy, geothermal, hydro energy,
the use of renewable energy in daily life
EN2023408

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical Engineering Safety
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เออร์กอนอมิกส์และการเกิดอันตรายต่อสุขภาพจากการทางาน การป้องกันอันตรายจาก
การทางานในโรงงาน วิศวกรรมความปลอดภัยพื้นฐานในโรงงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้ อม
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การบริหารงานเพื่อความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัย การควบคุมและ
ป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน
Ergonomics and risk to health from work; preventive risk and safety engineering
principle in workplace; industrial hygiene and environment; safety management; safety and
sanitation laws; fire handling and preventing in workplace
EN2023409

ปฏิบัติการทาความเย็นและปรับอากาศ
3(0-6-3)
Refrigeration and Air Conditioning Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2022306 การทาความเย็น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบการทาความเย็นละปรับอากาศเบื้องต้น อุปกรณ์ในระบบการทาความเย็น และปรับ
อากาศ ท่อสารทาความเย็น วงจรไฟฟ้าและการควบคุม การบรรจุสารทาความเย็น การวิเคราะห์ระบบการทา
ความเย็นและปรับอากาศ
Basic of refrigeration and air conditioning system; refrigeration and air
conditioning equipment; refrigerant piping; electrical circuit and control; refrigerant charge;
refrigeration and air conditioning system analysis
EN2023410

ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงผลิตต้นกาลังไอน้า
3(0-6-3)
Engineering Practice of the Steam Power Plant
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทดสอบสมรรถนะโรงผลิ ตต้นกาลั ง ไอน้า อุปกรณ์และส่ ว นประกอบต่าง ๆ ของชุด
ทดสอบสมรรถนะโรงผลิตต้นกาลัง ไอน้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า และระบบระบายความร้อน การวิเคราะห์
สมรรถนะของโรงผลิตต้นกาลังไอน้า
Performance testing of the steam power plant; equipment and parts of the
steam power plant performance testing; system to improve water quality and cooling system;
performance analysis of steam power plant
EN2032306

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีการเปรียบเทียบค่าเงินลงทุน ตามหลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา การหา
ค่าราคาทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการลงทุน การประเมินราคารายรับและ
รายจ่าย ภาษีและผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางการเงินและกรณีมีเงินกู้
Methods of comparison; depreciation; evaluation of replacement;
breakeven point analysis; risk and uncertainty; estimation of revenues; expenses; tax and
consequences; the analysis of financial internal rate of return and loan cases
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายอนันต์ เต็มเปี่ยม
x xxxx xxxxx xx x

นายภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
x xxxx xxxxx xx x

นายกุลยศ สุวันทโรจน์
x xxxx xxxxx xx x

นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
x xxxx xxxxx xx x

นายศุภชัย หลักคา
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ผศ.

ผศ.

ผศ.

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

Docteur
Energéti
que

Mechanical
Engineering

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.
วท.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมยานยนต์

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,
2547
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2542
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2541
Université
d’Orléans,
France, 2558
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร,ี
2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2549

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562 2563

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.ด.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2554

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

12

12

2562 2563
12

12
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ลาดับ
ที่

2

3

4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายสมใจ เพียรประสิทธิ์
x xxxx xxxxx xx x

นายวิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
x xxxx xxxxx xx x

นายประกอบ ชาติภกุ ต์
x xxxx xxxxx xx x

นายณทพร จินดาประเสริฐ
x xxxx xxxxx xx x

นายสุเมธ สถิตบุญอนันต์
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผศ.

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

ค.อ.ด.

วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

ค.อ.ม.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

ค.บ.

ช่างยนต์

วศ.ด.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

Ph.D.

Mechanical
Engineering

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

Dr.-Ing.

Maschinenbau

วศ.ม.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล

ปร.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน

วศ.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

วศ.บ.

วิศวกรรมเคมี

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2539
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2536
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2536
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,
2526
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2554
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
National
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา สาหรับใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆ ด้านก่อนออกไปทางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรได้จัด การให้ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ EN2022414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6(0-40-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 หรือ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ เป็นรู ปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วม
โครงงานจานวนไม่เกิน 4 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและ/หรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา
โดยนาเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ นาและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขั ด แย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
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(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจ รรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชี พ และมีความรับผิ ดชอบในฐานะผู้ ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้ว ยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้ จั กบทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
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(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัด ทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการ
ตามแผนในเค้ า โครงที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน และจั ด รายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทา ส่ งเสริมและสอดแทรกให้ นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
เคารพในสิ ท ธิ ท างปั ญ ญาและข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การใช้
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ อาจมีการ
จัดค่ายพัฒ นาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโ อกาสประยุก ต์ ห รื อ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนักศึกษา
(2) ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่ ง เสริ ม แนวความคิ ด ด้ า นบวกในการใช้ ชี วิ ต กระตุ้ น ให้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
นักศึกษามีจิตสานึกสาธารณะ โดยการสอดแทรกแนวคิดต่างๆ
ในระหว่างการเรียนการสอน ยกตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดีให้กับ
นักศึกษาได้เห็นทั้งสองแง่มุม
(3) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้าง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร
ได้มาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ แบบฝึ กหั ด โครงงาน และกรณีศึกษาให้ นักศึกษาเข้าใจการ
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบ ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
วิ ช าชี พ ของตน และการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
(4) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และ
รายวิ ช าเลื อ กที่ เ ปิ ด สอนต้ อ งต่ อ ยอดความรู้ พื้ น ฐานในภาค
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(5) คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่ม
ทุกรายวิช าต้องมีโ จทย์ปั ญหา แบบฝึ กหั ด หรือโครงงานให้
สร้างสรร และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(6) มีความสามารถในการทางานร่วมกับ โจทย์ ปั ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ควรจั ด แบบ
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่ คณะท างาน แทนที่ จ ะเป็ น แบบงานเดี่ ย ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
คณะ และสามารถบริหารจัดการการ
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
ทางานได้อย่างเหมาะสม
(7) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียนและเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
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คุณลักษณะพิเศษ
(8) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีระบบเพื่อสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ในหมู่นั ก ศึ ก ษา
หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแสวงหาความรู้ ที่
ทั น สมั ย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ ยน
ความรู้

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลู กฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
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- ประเมิน จากการมีวินั ยความพร้อมเพรียงของนัก ศึก ษาในการเข้าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
- ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุก ต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน การฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจ หรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
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(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่นถ้าเป็น หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิน ตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่ มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

59
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้ นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับ
ผู้ อื่ น ข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการศึ ก ษาปั ญ หาและ
การนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
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(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลื อกสื่ อ และเครื่ องมือในการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ แปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

62

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

คุณธรรม จริยธรรม
1






2






3






4






5






ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1






2






3






4






1






2






3






ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาและประเมินโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม
1










2











3











4 5 1
  

 
 
  
  
  
  
  
  

 ความรับผิดชอบรอง

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

2 3 4 1
   

 
 

   
   
   
   
   
   

2











3









ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
 
   

   

   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2500102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

คุณธรรม จริยธรรม
1











2











3











4











5











ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1











2











3











4











1











2











3











ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2700102
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

 ความรับผิดชอบรอง

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สาร และ
ปัญญา
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจ รรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชี พ และมีความรับผิ ดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
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(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง สั ง คม และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับ
วิศวกร
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับ
วิศวกร

2

3

4

5

ความรู้
1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

เคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ ทักตัษะการวิ
วเลข การสื่อสาร ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ และการใช้
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเท

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์
EN2021203 กลศาสตร์ของไหล
EN2021204 กลศาสตร์วัสดุ
EN2031102 กระบวนการผลิต
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
EN2021205 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม1

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

เคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ ทักตัษะการวิ
วเลข การสื่อสาร ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ และการใช้
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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








  
  
































1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
EN2022201 พลศาสตร์วิศวกรรม
EN2022202 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล
EN2022304 การถ่ายเทความร้อน
EN2022305 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
EN2022306 การทาความเย็น
EN2022307 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
EN2022409 การควบคุมอัตโนมัติ
EN2022410 การสั่นสะเทือนทางกล
EN2022411 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1
EN2022412 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

เคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ ทักตัษะการวิ
วเลข การสื่อสาร ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ และการใช้
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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








































































































































































1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2022308 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
EN2022413 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ใน
วิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
EN2022414 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EN2022415 การฝึกงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EN2022416 กรณีศึกษาสาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

ความรู้
1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

เคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ ทักตัษะการวิ
วเลข การสื่อสาร ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ และการใช้
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

            

          

            

          

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
EN2023201 พื้นฐานเครื่องยนต์
EN2023202 วิศวกรรมยานยนต์
EN2023303 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม
EN2023304 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
EN2023305 การวัดและเครื่องมือวัด
EN2023306 การปรับอากาศ
EN2023407 แหล่งพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
EN2023408 ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EN2023409 ปฏิบัติการทาความเย็นและ
ปรับอากาศ

คุณธรรม จริยธรรม
1 2















3

4















5

ความรู้
1

2

 
 


 
 









3








ทักษะทางปัญญา
4

5















1








2








3








4

5















เคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ ทักตัษะการวิ
วเลข การสื่อสาร ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ และการใช้
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1








2







3








4

5















1








2








3








4

5

1 2 3
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1 2

EN2023410 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงผลิต

ต้นกาลังไอน้า
EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3

4

5

ความรู้
1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

เคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ ทักตัษะการวิ
ว
เลข
การสื
่อสาร ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เ ป็นไปตามแผนการสอนการทวนสอบ
ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้
การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ความพร้ อ ม และ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั กศึกษาที่จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งเรี ยนครบหน่ว ยกิต และรายวิช าตามที่ ก าหนดไว้ ในหลั ก สู ต ร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครู ให้ กับ อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่อเนื่ อ ง โดยผ่ านการทาวิจั ย สายตรงในสาขาวิช าเป็น อัน ดับ แรก การสนับสนุนด้านการศึ ก ษาต่ อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่ งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกและที่ไม่ใช่วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิ ชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่งเสริม
การทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

77

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้ วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริห าร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกากับดูแลให้แต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ของสภา
วิศวกรพร้อมทั้งได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตรที่สภาวิศวกรบังคับ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้า น คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
รวมทั้งผลการสอบเพื่อขอใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) ของบัณฑิต และแจ้งผลการสารวจ
ให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
ทั้งด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น
เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ และร้องเรียนผ่านอีเมล์
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ย วกับ การรั บ สมัครอาจารย์เพื่ อให้ มี คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อตามมาตรฐานวิช าชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้คณะ
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ยังมีโครงการให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้จริงในฐานะวิศวกรกับสถาน
ประกอบการ และนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมา สอนนักศึกษาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และเพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือ
ประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ งความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์จริงในการ
ทางานในสถานประกอบการ
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มี
ความเพีย งพอ ส าหรั บ การจั ดการเรี ย นการสอนทุ ก ระดับชั้น ปี รวมทั้งมีการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ หลักสูตรมีสถานประกอบการที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อใช้
เป็นสถานที่ออกสหกิจศึกษาและแหล่งข้อมูลการทาวิชาโครงงาน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

1.
2.
3.
4.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
X
X
X
X
X
(ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมิน การเรีย นการสอนออนไลน์ และบัณ ฑิตที่จ บตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับสถาบันอื่น
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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รายการ
1. โครงสร้างหลักสูตร

2. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง

หลักสูตร พ.ศ. 2555
หน่วยกิตรวม 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1
(Thermodynamics 1) 3(3-0-6)
กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์
สมบั ติ ของสารบริ สุ ทธิ์ กฎข้ อที่ สองของ
เธอร์ โ มไดนามิ ก ส์ วั ฏ จั ก ร คาร์ โ นต์
พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่า ยเท
ความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of
thermodynamics; properties of
pure substances; second law of
thermodynamics; Carnot cycle;
energy; entropy; basic of heat
transfer; energy conversion
04-212-202 กลศาสตร์วัสดุ 1
(Mechanics of Materials1) 3(3-0-6)
แรง ความเค้นและความเครียด
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเค้ น และ
ความเครี ย ด ความเค้ น ที่ เ กิ ด จาก
อุ ณ หภู มิ ภาชนะอั ด ความดั น และ
การเชื่อมต่อ การบิดตัว ไดอะแกรมแรง
เฉื อ นและไดอ ะแ กรมโ มเม น ต์ ดั ด
ความเค้นในคาน การโก่งในคาน การ
โก่งตัวของเสา วงกลมโมร์และการรวม
ความเค้น ทฤษฎีการเสียหาย
Forces; stresses and
strains; stresses and strains
relationship; temperature stresses;
pressure vessels; riveted joints
and welded joints; torsion; shear
force and bending moment
diagrams; stresses in beams;
deflection of beams; buckling of
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หน่วยกิตรวม 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics) 3(3-0-6)
กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์
กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์และวัฏ
จักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐาน
การถ่ า ยเทความร้ อ น การเปลี่ ย นรู ป
พลังงาน
First law of
thermodynamics; second law of
thermodynamics and Carnot cycle;
energy; entropy; basic heat transfer
and energy conversion
EN2021204 กลศาสตร์วัสดุ
(Mechanics of Materials) 3(3-0-6)
แรง ความเค้ น และความเครียด
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค ว า ม เ ค้ น แ ล ะ
ความเครียด ภาชนะอัดความดัน หมุดย้า
และการเชื่อมต่อ แรงบิด แผนภาพของแรง
เฉื อ นและโมเมนต์ ดั ด ความเค้ น ในคาน
การแอ่ น ตั ว ของคาน การโก่ ง ของเสา
วงกลมโมร์และการรวมความเค้น ทฤษฏี
ความเสียหาย
Forces; stresses and strains;
stresses and strains relationship;
pressure vessels; riveted and
welded joints; torsion; shear force
and bending moment diagrams;
stresses in beams; deflection of
beams; buckling of columns;
Mohr’s circle and combined
stresses; failure criterion
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columns; Mohr’s circle and
combined stresses; failure theory
04-312-101 กระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes) 3(3-0-6)
แนวคิดทางกรรมวิธีการผลิตขั้น
พื้นฐาน เช่น การผลิตโลหะจาพวกเหล็ก
งานหล่อโลหะ การแปรรูปวัสดุ การต่อ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต ก แ ต่ ง ผิ ว ส า เ ร็ จ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ทางกายภาพ
เครื่องมือวั ดทดสอบ และตรวจสอบวัสดุ
ทางวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของวัสดุ และ
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ตลอดจนการใช้
เครื่ องจั กรในการผลิ ต ระบบอั ต โนมั ติ
พื้นฐานต้นทุนการผลิต
Theory and concept of
manufacturing processes such as
casting, forming, machining and
welding; material and
manufacturing processes
relationships; fundamental of
manufacturing cost
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) 3(2-2-5)
ระบบคอมพิว เตอร์ การศึกษา
กิริ ย าระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
วิ ธี ก ารออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
Computer components;
hardware and software
interaction; EDP concepts;
program design and development
methodology; high-level language
programming
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EN2031102 กระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes) 3(3-0-6)
ทฤษฎีและแนวคิ ดของกระบวนการ
ผลิ ต งานหล่ อ การขึ้นรูป การตกแต่ งด้ วย
เครื่องจักรกลและการเชื่อม ความสัมพันธ์กัน
ของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต พื้นฐานของ
ต้นทุนการผลิต
Theory and concept of
manufacturing processes, casting,
forming, machining and welding;
material and manufacturing
processes relationships;
fundamental of manufacturing
cost

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) 3(2-2-5)
แนวคิ ด คอมพิ ว เตอร์ ประวั ติ ก าร
เขียนโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
ส่วนต่อประสานการสร้างโปรแกรม ส่วน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอต์
ฟแวร์ แนวคิดการประมวลผล EDP อันตร
กิ ริ ย า การออกแบบโปรแกรม พื้ น ฐาน
อั ล กอริ ทึ ม และระเบี ย บวิ ธี ก ารพั ฒ นา
ข้ อ มู ล ตั ว แปร พื้ น ฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล
โครงสร้างควบคุม การวนซ้า แฟ้มข้อมูล
และฟังก์ชันในโปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง
พร้ อ มด้ ว ยการสาธิ ต และทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ
Programming history and
computer concept; programminginterface, end-user-interface
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04-311-101 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1(Basic Engineering
Training 1) 3(1-6-2)
งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อ กล การใช้
เครื่องมือวัด งานตะไบ พื้นฐานงานเจาะ
การทาเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ
Basic engineering about
machine tools; using of
measurement instruments; filing;
drilling basic; making screw
system; instrument and
equipments
04-212-205 กลศาสตร์เครื่องจักรกล1
(Mechanics of Machinery1)3(3-0-6)
กลไกและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
การเคลื่ อ นที่ ข องชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก ร
ก้านต่อ ลูกเบี้ยว เฟือง ขบวนเฟืองและ
ระบบกลไก การวิเคราะห์ความเร็วและ
ความเร่งของเครื่องจักรกล การสมดุลใน
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Mechanism and machnie
components; motion of machine
component; linkages; cams; gear;
gear trains and mechanical
systems; velocity and acceration
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computer components; hardware
and software interaction EDP
concepts; basic algorithms, program
design and development
methodology; data, variables, basic
data structures, control structures,
iterations, files and functions in
high-level language programming;
with practical laboratory and
experiment
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1 (Basic Engineering
Training 1) 3(1-6-2)
พื ้น ฐานเครื ่อ งมือ และอุป กรณ์
ในงานวิศ วกรรม พื้น ฐานเครื่อ งมือ วัด
การตะไบ ต๊าปและดาย เครื่องมือกล
เบื้องต้น การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้า
Basic tools and equipment in
engineering; basic measuring
instruments; filing; tap and die;
basic machine tools; electrical arc
welding
EN2022202 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery) 3(3-0-6)
กลไกและชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล
การเคลื่ อ นที่ ข องชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั กร
การวิเคราะห์ ความเร็ว และความเร่งของ
เครื่องจักรกล จลน์ศาสตร์และพลศาสตร์
ของกลไกเครื่องจักรกล การประยุกต์และ
การสมดุลของระบบเครื่องกล
Mechanism and machine
components; motion of machine
components; velocity and
acceleration analysis of machinery;
kinematics and dynamics force
analysis balancing of machinery
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analysis of machine; balancing of
machinery
04-212-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล 1
(Machine Design 1) 3(3-0-6)
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
เครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใช้
วั ส ดุ ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น
เครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งต้ น ความเค้ น ผสม
และทฤษฎี ค วามเสี ย หายของชิ้ น งาน
เครื่ องจั กรกล ความเสี ยหายเนื่องจาก
ความล้า การออกแบบรอยต่อด้วยหมุด
ย้าและการเชื่อม การยึดด้วยสลักเกลียว
ลิ่มและสลัก เพลาส่งกาลัง สปริง เฟือง
สกรู ส่ ง ก าลั ง คู่ ต่ อ ประกบ ตลั บ ลู ก ปืน
เบรก คลั ต ช์ สายพาน โซ่ โครงงาน
ออกแบบเครื่องจักรกล
Fundamental of
mechanical design; properties of
materials; design of simple
machine elements; combine
stresses and theories of failure;
fatique failure; rivets; welding;
screw fasteners; keys and pins;
shafts; springs; gears; power
screws; couplings; bearings;
brakes; clutches; belts; chains;
mechanical design project
04-212-419 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(Internal Combustion Engines)
3(3-0-6)
คุ ณ ลั ก ษณะการท างานของ
เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งเครื่องยนต์
ที่ จุ ด ร ะ เ บิ ด ด้ ว ย ป ร ะ ก า ย ไ ฟ แ ล ะ
เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด สมบัติ
ของอากาศและเชื้อเพลิง การผสมและ
การจ่ายเชื้อเพลิง การสันดาป ระบบจุด
ระเบิด กลวัตในทางอุดมคติที่ใช้เชื้อเพลิง
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EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล
(Machine Design) 3(3-0-6)
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
เครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใช้
วั ส ดุ ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องจักรกลเบื้องต้น ความเค้นผสมและ
ทฤษฎี ค วามเสี ย หาย ความเสี ย หาย
เนื่องจากความล้ า หมุดย้าและการเชื่อม
การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา
ส่งกาลัง โครงงานการออกแบบ
Fundamental of mechanical
design; properties and selections of
materials; design of simple machine
elements; combine stresses and
theories of failure; fatigue failure;
rivets and welding; screw fastening;
keys and pins; shafts; design project

EN2022305 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(Internal Combustion Engines)
3(3-0-6)
หลั ก มู ล ของเครื่ อ งยนต์ สั น ดาป
ภายใน ทั้ ง เครื่ อ งยนต์ ที่ จุ ด ระเบิ ด ด้ ว ย
ประกายไฟและเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วย
การอัด สมรรถนะของเครื่องยนต์ วัฏจักร
ในทางอุ ด มคติ ที่ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ผสมอากาศ
เป็ น สารตั ว กลางท างาน เชื้ อ เพลิ ง และ
การสั น ดาป ระบบจุ ด ระเบิ ด การบรรจุ
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ผสมอากาศเป็นสารตัวกลางทางาน กล
วัตที่เป็นจริง การบรรจุอากาศและการ
ไล่ไอเสีย การคานวณหาสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ การทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ การหล่อลื่น
Internal combustion
engine fundamentals; sparkignition and compression-ignition
engines; fuels and combustion;
ignition systems, ideal fuel air
cycle; supercharging and
scavenging; performance and
testing; lubrication
04-213-302 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
วิศวกรรมและการออกแบบ
(Computer Aided Engineering and
Computer Aided Design)
3(1-6-2)
การใช้ โ ปรแกรมส าเ ร็ จ รู ป
สาหรับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม
งานออกแบบชิ้นส่วนสามมิติ การสร้าง
แ บ บ ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส่ ว น ก า ร แ ส ด ง
รายละเอี ย ดของชิ้ น ส่ ว นการจ าลอง
การเคลื่ อนที่ของชิ้นส่ว นเครื่องจักรกล
หลั ก การพื้ น ฐานระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์
อิ เ ลเมนต์ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ช่ ว ยงานวิ ศ วกรรม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ง าน
ทางด้านสถิตและด้านความร้อน
Computer aided design
software for three dimension
design; part assembly; detail
drawing and motion simulation;
principle of Finite element
method; using the computer
aided engineering software for
static and thermal analysis
04-212-415 การควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control) 3(3-0-6)
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อากาศและการไล่ ไ อเสี ย การหล่ อ ลื่ น
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
Internal combustion engine
fundamentals; spark-ignition and
compression-ignition engines,
performance; ideal fuel air cycle;
fuels and combustion; ignition
systems; supercharging and
scavenging; lubrication;
performance testing

EN2022307 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Aided Mechanical
Engineering Design) 3(2-3-4)
ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
การออกแบบ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทาง
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล การออกแบบ
โมลฉีดพลาสติกการจาลองการเคลื่ อ นที่
ของชิ้นส่วนทางกล หลักการของระเบียบ
วิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ โมเดลทางฟิ สิ ก ส์
แบบจ าลองของปั ญ หาทางวิ ศ วกรรม
เครื่องกล การประยุกต์ใช้งาน
Use of computer for design;
analysis of mechanical engineering
problems; plastic injection mold
design; motion simulation of
mechanical parts; principle of finite
element method; physical
modeling; simulations of
mechanical engineering problems;
applications
EN2022409 การควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control) 3(3-0-6)
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หลั ก การของระบบควบคุ ม
อัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจาลอง
ของระบบควบคุ ม เชิ ง เส้ น แผนภาพ
กล่ อ งและกราฟการไหลของสั ญ ญาณ
เสถียรภาพของระบบควบคุมป้อนกลั บ
เชิ ง เส้ น การวิเ คราะห์ แ ละออกแบบ
ระบบในโดเมนของเวลา การตอบสนอง
ของความถี่ การตอบสนองของระบบที่
ไม่ มี เ สถี ย รภาพ การวิ เ คราะห์ ห าค่ า
ผิดพลาดของภาวะเสถียร การออกแบบ
และการชดเชยของระบบควบคุม
Automatic control
principles; analysis and modeling
of linear control elements; block
diagram and signal flowchart,
stability of linear feedback
systems; time domain analysis
and design; frequency response,
instability system response;
analysis of stable eror value;
design and compensation of
control systems

04-212-414 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration) 3(3-0-6)
นิ ย ามและส่ ว นประกอบของ
ระบบสั่นสะเทือนทางกล การหาสมการ
ของการเคลื่ อนตัว ของระบบต่า งๆ ทั้ง
แบบระดับ ความเสรีห นึ่งขั้นและหลาย
ขั้น การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบ
บั ง คั บ การหาผลเฉลยของระ บ บ
สั่ น สะเทื อ นทางกล การหาความถี่
ธรรมชาติ แ ละรู ป ลั ก ษณ์ ข องการสั่ น
สะเทื อ นของระบบต่ อ เนื่ อ ง ความถี่
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ห ลั ก ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
อั ต โนมั ติ การวิ เ คราะห์ แ ละแบบจ าลอง
ของระบบควบคุมเชิงเส้น แผนภาพกล่อง
แ ล ะ ก ร า ฟ ก า ร ไ ห ล ข อ ง สั ญ ญ า ณ
เสถี ย รภาพของระบบควบคุ ม ป้ อ นกลั บ
เชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ในโดเมนของเวลา การตอบสนองของ
ความถี่ การตอบสนองของระบบที่ ไ ม่ มี
เสถียรภาพ การวิเคราะห์ห าค่าผิ ด พลาด
ของภาวะเสถี ย ร การออกแบบและ
การชดเชยของระบบควบคุม การประยุกต์
ใช้แบบจาลองคอมพิวเตอร์สาหรับระบบ
ควบคุม
Automatic control
principles; analysis and modeling of
linear control elements; block
diagram and signal flowchart,
stability of linear feedback systems;
time domain analysis and design;
frequency response; instability
system response; analysis of stable
error value; design and
compensation of control systems;
application of a computer
simulation technique for control
system
EN2022410 การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration) 3(3-0-6)
นิยามและส่วนประกอบของระบบ
ระดั บ ความเสรีห นึ่ง ขั้ น การสั่ น สะเทือน
แบบบิ ด การสั่ น สะเทื อ นแบบอิ ส ระและ
แบบบั ง คั บ วิ ธี ข องระบบเสมื อ น ระบบ
ระดั บ ความเสรี ห ลายขั้ น วิ ธี แ ละเทคนิ ค
การลดและควบคุมการสั่นสะเทือน
Definition and components
of systems with one degree of
freedom; torsional vibration; free
and forced vibration; method of
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ธรรมชาติ เ จาะจงและเทคนิ ค การลด
และควบคุมการสั่นสะเทือน
Definition and
components of system with one
degree of freedom; torsional
vibration; free and forced
vibration; method of equivalent
system; mutiple degrees of
freedom system; natural
frequency and mode shape;
modal analysis; methods and
techniques to reduce and control
vibration
04-212-310 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical
Engineering Laboratory 1)
2(0-4-2)
การทดสอบคุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่องสูบแบบต่างๆ การทดสอบกังหัน
เพลตันและฟรานซิส การทดสอบอัตรา
การไหลของอา ก าศ การทดส อ บ
คุ ณ ลั ก ษณะการไหลของอากาศเชิ ง
ความเร็ ว การวิ เ คราะห์ ก๊ า ซไอเสี ย
การทดสอบระบบรองรั บ ร ถ ย น ต์
การทดสอบการดึ ง วั ส ดุ การทดสอบ
การบิดวัสดุ การดัดของคาน การทดสอบ
ความแข็ง คุณสมบัติของเชื้อเพลิ ง และ
วัสดุในทางวิศวกรรม
Multi-pump test; Pelton
and francis turbine test; air flow
test; air velocity profile test;
exhaust gas analysis; suspension
test; tensile test; torsion test;
bending of beams; hardness test;
properties of fuels and
engineering materials
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equivalent systems; systems having
several degrees of freedom;
methods and techniques to reduce
and control vibration

EN2022411 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical
Engineering Laboratory 1) 2(0-4-2)
ปฏิบัติการประลองด้านกลศาสตร์
ของไหล อุ ณ หพลศาสตร์ การถ่ า ย
เทความร้ อ น การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
อัตโนมัติ
Laboratory in: fluid
mechanics; thermodynamics; heat
transfer; automation control
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04-212-416 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical
Engineering Laboratory 2)
2(0-4-2)
การทดสอบแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น
การพาความร้ อนแบบอิส ระและบังคับ
การท าความเย็ น โรงผลิ ต ต้ น ก าลั ง
การถ่ ว งสมดุ ล ทางกล ไจโ รสโคป
การทดสอบสั่ นสะเทือนทางกล เครื่อง
อั ด อากาศ การควบคุ ม กระบวนการ
อัตโนมัติ และการควบคุมหุ่นยนต์
Heat radiation test, free
and forced heat convection test;
refrigeration; steam power plant;
universal balancing machine;
gyroscope; mechanical vibration
test; air compressor; automatic
process control and robots
control
04-011-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(0-2-1)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
หลั ก การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน
การเลื อกสถานประกอบการ หลั กการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์ กร
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสั งคม กิจกรรม 5ส
ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทางาน การใช้งาน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร การเขียน
รายงาน การนาเสนอผลงาน ทักษะการ
วางแผน ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ทั ก ษะ
แก้ปั ญหาเฉพาะหน้าและการตัดสิ นใจ
คว ามรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย ว กั บ เทคโ นโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
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EN2022412 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical
Engineering Laboratory 2) 2(0-4-2)
ปฏิบัติการประลองด้านพลศาสตร์
ยานยนต์ การทดสอบวัสดุ การควบคุม
กระบวนการ
Laboratory in: dynamics;
automotive; materials testing;
process control

EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา (Preparation for Cooperative
Education) 1(0-2-1)
กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การ
เลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภ า พ ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น แ ล ะ
จรรยาบรรณวิช าชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการ
นาเสนองาน
Cooperative education
process; selecting establishments
and job applications; job Interviews;
personality development; labor law
and professional ethics; quality
system and safety; report writing
and presentation delivery
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Co-operative education
processes; principles of job
application letter writing; how to
select working places; how to
achieve a job interview;
organizational culture;
personality development;
professional ethics; virtue and
morality; labour law; social
security; 5S activities; quality
assurance and safety standards;
English for communication; report
writing, presentation; planning
skills; analysis skills; facing
problem solving and decision
making skills; general knowledge
of information technology; IT law
and information retrieval
04-213-413 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล (Co-operative
Education for Mechanical
Engineering) 6(0-40-0)
จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์
ตรง โดยการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการ เป็ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์การทางานหลัก การเรียน
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
ประสบการณ์ โปรแกรมการทางานและ
ศึ ก ษา การศึ ก ษาที่ ยึ ด การท างานเป็ น
ฐานหรื อ โปรแกรมการศึ ก ษาสลั บ กั บ
การทางาน นักศึกษาปฏิบัติงาน สหกิจ
ศึกษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์
To manage students have
experience by work on factory by
learning by doing ; experiential
education ; work-study program;
work-based education or inverse
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EN2023414 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล (Cooperative
Education in Mechanical
Engineering) 6(0-40-0)
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด้ า นวิ ศ วกรรม
เครื่องกล เสมือนพนักงานของหน่วยงาน
ตามลั ก ษณะงานในต าแหน่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
การคั ด เลื อ กเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16
สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงานหรือ
รายงานการทาโครงงานภายใต้ก ารดู แ ล
ของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in
mechanical engineering as an
actual employee according to the
position being appointed for not
less than 16 weeks; accomplishing
the work report or project report
under the supervision of the
supervisor and teacher
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program study with work
minimum sixteen weeks
04-213-303 เทคโนโลยียานยนต์1
(Automotive Technology1)3(1-6-2)
เครื่ องยนต์เบนซิน และเครื่อง
ยนต์ ดี เ ซล หลั ก การท างานและส่ ว น
ประกอบของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง
ระบบจุ ด ระเบิ ด ระบบไอเสี ย ตรวจ
สภาพชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งยนต์ การใช้
เครื่องมือในการปรับแต่งเครื่องยนต์ การ
วิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือพิเศษ
Gasoline and diesel
engine; operation principle and
engine components; fuel system;
ignition system; exhaust system;
rechecking engine parts; engine
tuning applied; engine analysis by
special tools
04-212-312 หลักมูลของเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม (Fundamental of
Engineering Economy) 3(3-0-6)
หลั ก การของเศรษฐศาสตร์
วิ ศ วกรรม เงิ น ทุ น การวิ เ คราะห์
จุ ด คุ้ ม ทุ น มู ล ค่ า เที ย บเท่ า ของค่ า เงิ น
การเปรียบเทียบค่าเพื่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์ อั ต ราการตอบแทน
การทดแทนสิ น ทรั พ ย์ ผลประโยชน์
ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา ความเสี่ยง
และความไม่แน่น อน เงินเฟ้อ เงินฝื ด
ภาษี
Principle of engineering
economy; capital; break even
point analysis; evaluation of
replacement; comparison for
decision; rate of return;
replacement asset; benefit of
income; depreciation; risk and

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2023201 พื้นฐานเครื่องยนต์
(Fundamental of Engine) 3(1-6-2)
เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น และเครื่ อ ง
ยนต์ ดี เ ซล หลั ก การท างานและส่ ว น
ประกอบของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิ ง
ระบบจุ ด ระเบิ ด ระบบไอเสี ย ตรวจ
สภาพชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งยนต์ การใช้
เครื่องมือใน การปรับแต่งเครื่องยนต์ การ
วิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือพิเศษ
Gasoline and diesel engine;
operation principle and engine
components; fuel system; ignition
system; exhaust system; rechecking
engine parts; engine tuning applied;
engine analysis by special tools
EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy) 3(3-0-6)
วิธีการเปรียบเทียบค่าเงินลงทุน
ตามหลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่า
เสื่อมราคา การหาค่าราคาทดแทน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนในการลงทุน การประเมินราคา
รายรับและรายจ่าย ภาษีและผลที่จะเกิด
ตามมาภายหลั ง การวิ เ คราะห์ อั ต รา
ผลตอบแทนทางการเงินและกรณีมีเงินกู้
Methods of comparison;
depreciation; evaluation of
replacement; breakeven point
analysis; risk and uncertainty;
estimation of revenues; expenses;
tax and consequences; the
analysis of financial internal rate
of return and loan cases
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uncertainty; inflation; deflation;
tax
04-212-313 การปรับอากาศ
(Air Conditioning) 3(3-0-6)
คุณสมบัติทางไซโครเมตริกและ
กระบวนการของอากาศ การประมาณ
ภาระการท าความเย็ น อุ ป กรณ์ ข อง
ระบบปรั บ อากาศ ระบบปรั บ อากาศ
แบบต่ า งๆ การออกแบบท่ อ ลมและ
อุปกรณ์กระจายลม การออกแบบระบบ
การถ่ายเทอากาศ สารทาความเย็นและ
การออกแบบท่ อ สารท าความเย็ น
การควบคุมพื้นฐานในระบบปรับอากาศ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระบบปรับ
อากาศ คุณภาพของอากาศภายในห้อง
ปรั บ อากาศ ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานใน
ระบบปรับอากาศ
Psychrometric properties
and processes of air; cooling load
estimation; air conditioning
equipment; various types of air
conditioning systems; air
distribution and duct system
design; ventilation system design;
refrigerants and refrigerant piping
design; basic controls in air
conditioning; fire safety in a/c
system; indoor air quality; energy
efficiency in a/c system

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2023306 การปรับอากาศ
(Air Conditioning) 3(3-0-6)
ระบบปรั บ อากาศแบบต่ า งๆ
อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ
การประมาณภาระการท าความเย็ น
คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ไ ซ โ ค ร เ ม ต ริ ก แ ล ะ
กระบวนการของอากาศ การออกแบบ
ระบบท่อน้า การออกแบบระบบท่ อ ลม
และการกระจายลม
Various types of air
conditioning systems; air
conditioning equipment; cooling
load estimation; psychrometric
properties and processes of air;
water piping system design; air
distribution and duct system design

EN2021205 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล (Basic Mechanical
Engineering Training) 3(1-6-2)
ห น่ ว ย ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
เ ค รื่ อ ง ก ล ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ใ น ง า น
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน
งานกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การปรับตั้ง
ทางวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล การบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องมือและอุปกรณ์
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Mechanical engineering
units; international standard in
mechanical engineering field; basic
of mechanical tools; mechanical
components; mechanical
engineering adjusting; tools and
equipment maintenance
EN2023407 แหล่งพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative and
Renewable Energy Resources)
3(3-0-6)
พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของพลั ง งาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก แหล่งที่มา
ของพลั งงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีว
มวล พลังงานจากก๊าชชีวภาพ พลังงานลม
พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงาน
น้ า แ ล ะ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ท ด แ ทนใน
ชีวิตประจาวัน
Introduction to fundamental
of alternative energy and
renewable; energy resources: solar
energy, biomass energy, biogas
energy, wind energy, geothermal,
hydro energy, the use of renewable
energy in daily life
EN2023410 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงผลิต
ต้นกาลังไอน้า (Engineering Practice of
the Steam Power Plant) 3(0-6-3)
การทดสอบสมรรถนะโรงผลิตต้น
กาลังไอน้า อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง
ๆ ของชุ ด ทดสอบสมรรถนะโรงผลิ ต ต้ น
กาลังไอน้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า และ
ระบบระบายความร้ อ น การวิ เ คราะห์
สมรรถนะของโรงผลิตต้นกาลังไอน้า
Performance testing of the
steam power plant; equipment and

123
รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
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parts of the steam power plant
performance testing; system to
improve water quality and cooling
system; performance analysis of
steam power plant
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เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์
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เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรรมศาสตร์
เนื้อหาสาระสาคัญในแต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้ต่างๆ ซึ่งแต่
ละกลุ่มความรู้สามารถอาจจาแนกย่อยเป็นเนื้อหาความรู้ โดยสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้
พื้นฐาน แสดงได้ด้วยตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตารางดังต่อนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

(๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)
x
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม ( Engineering Mechanics ) x x
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)
x
EN2021204 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of materials)
x x
x x
EN2031102 กระบวนการผลิต (Manufacturing process)
x
EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)
x x
x
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
x
(Computer Programming)
EN2022307 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
x x x
วิศวกรรมเครื่องกล (Computer Aided Mechanical
Engineering Design)
EN2023201 เทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology)
x
EN2023202 วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
x x
(๒) กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics)
EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics)
x
x
x
EN2021203 กลศาสตร์ของไหล (Fluids mechanics)
x
x
x
EN2022304 การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer)
x
x
x
EN2023408 แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
x
x
x
(Alternative and Renewable Energy Resources)
EN2022305 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
x
x x x
(Internal Combustion Engines)
EN2022306 การทาความเย็น (Refrigeration)
x
x
EN2023304 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม (Industrial Pneumatics)
x
x
EN2023305 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Hydraulics)
x
x
EN2023307 การปรับอากาศ (Air Conditioning)
x
EN2023410 ปฏิบัติการทาความเย็นและปรับอากาศ
x
(Refrigeration and Air Conditioning Practice)
EN2023411 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงผลิตต้นกาลังไอน้า
x
x
(Engineering Practice of the Steam Power Plant)

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
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องค์ความรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control)
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
x
(Fundamental of Electrical Engineering)
EN2023306 การวัดและเครื่องมือวัด
x x x x
x
(Measurement and Instrumentation)
EN2022201 พลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Dynamics)
x x x
EN2022202 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
x x
(Mechanics of Machinery)
EN2022409 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)
x
x
EN2022410 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration)
x x
x
เนื้อหาความรู้

หมายเหตุ
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
สถาบันอื่น
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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รอยัลริเวอร์ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
2) ที่ปรึกษาในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสาหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
(ประเภทอาหาร) ประจาปี พ.ศ. 2555 ให้กับบริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จากัด และบริษัท
มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จากัด
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นายภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2542
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538
การฝึกอบรม
1. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชที่ใช้แล้ว, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2557
2. ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ, กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556
สังกัดหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4138 E-mail : phupoom.p@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)
วารสารวิชาการ
1. P. Phupoom, L. Supachai and M. Songwut. An Investigation on Non-linear Thermal
Conductivity Behavior of Brake Pads. KMUTT Research and Development Journal.
Vol. 38 (2), 2015.
2. L. Supachai, S. Kullayot, P. Phupoom, M. Songwut and K. Saiprasit. Study of heat
transfer on front- and back- vented brake discs. Songklanakarin Journal of Science
and Technology, Volume 35 (6), p.671-681, 2013.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
1. ที่ปรึกษาการจัดทารายงานการจัดการพลังงานกลุ่มอาคารควบคุมภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2557
ให้กับ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง กรมพลาธิการทหารบก และ
กรมการขนส่งทหารบก
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ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายกุลยศ สุวันทโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2541
การฝึกอบรม
1. ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ชานาญการ รุ่นที่ 10,
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556
สังกัดหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4138 E-mail: kullayot.s@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)
รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
1. กุลยศ สุวันทโรจน์, ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย, พลรัชต์ บุญมี และพีรสิชฌ์ ชฎาธร. การศึกษาและพัฒนา
เครื่องอบกระดาษใบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์, การประชุมวิชาการการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเซียน ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้ านนา, 30
พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2558, จังหวัดเชียงใหม่
วารสารวิชาการ
1. อนันต์ เต็มเปี่ยม, ศุภชัย หลักคา, พิเชษฐ์ บุญญาลัย และ กุลยศ สุวันทโรจน์ . การศึกษาความ
เป็ น ไปได้ ข องเครื่ อ งจ าลองการชนคนเดิ น เท้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยมอเตอร์ เ ชิ ง เส้ น แบบไร้ แ กน,
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27 ฉบับที่ 1, 2560
2. กุลยศ สุวันทโรจน์, ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และศุภชัย หลักคา. การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
จานเบรกที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการเบรก, วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 323-331, 2556.
3. วรวิทย์ วรนาวิน, กุลยศ สุวันทโรจน์, พิเชษฐ์ บุญญาลัย และศุภชัย หลักคา. การศึกษาโครงสร้างกัน
แรงกระแทกของรถยนต์ที่ส่งผลต่อการดูดซับพลังงาน, วารสารวิจัย มข., ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, หน้า
435-448, 2556.
4. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี, กุลยศ สุวันทโรจน์ และศุภชัย หลักคา. เสถียรภาพการบังคับยานยนต์ และ
แนวทางการทดสอบ, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, หน้า 381-393, พ.ศ. 2556
5. ศุภชัย หลักคา และกุลยศ สุวันทโรจน์. การศึกษาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผ้าเบรกโดย
วิธีการทดสอบทางเลือก, วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,
ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 315-324, 2555.
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6. L. Supachai, S. Kullayot, P. Phupoom, M. Songwut and K. Saiprasit. Study of heat
transfer on front- and back- vented brake discs. Songklanakarin Journal of Science
and Technology, Volume 35 (6), p.671-681, 2013.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
1. ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ประจาปี 2557 ให้กับบริษัท
เอ็นเนอร์วิชั่น จากัด.
2. ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกล ประจาปี
2555 ในสังกัดบริษัท SDC จากัด.
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ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก Docteur Energétique (Mechanical Engineering)
Université d’Orléans, France พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2545
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2539
การฝึกอบรม
1. Symposium on Combustion and workshop, Orleans, France, 2015
2. ผู้ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน,
กรุงเทพฯ, 2559
สังกัดหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4167, 4118 E-mail : padipan.t@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)
วารสารวิชาการ
1. Tinprabath, P., Hespel C., Chanchaonac S., Foucherb F., Impact of cold conditions
on diesel injection processes of biodiesel blends, Renewable Energy 96 (2016), 270280.
รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
2. วีระ พยายาม, กิตติชัย วงษ์น้อย, กฤษณะ งามขา, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง, เครื่อง
บดเมล็ดพริกไทย, การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่1, 28 พฤษภาคม
2559, กรุงเทพฯ
3. ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน, สมใจ เพียรประสิทธิ์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และ ณทพร จินดาประเสริฐ,
เครื่องเก็บแกลบสาหรับฟาร์มไก่เนื้อ, การประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 30 พฤศจิกายน – 3
ธันวาคม 2558, จ.เชียงใหม่
4. Prasert Wirotcheewan, Nataporn Chindaprasert, Somjai Peanprasit and Padipan
Tinprabath, The design of torsional fatigue, The 7th RMUTP International Conference
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges
towards the green innovative society, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016.
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นายศุภชัย หลักคา
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 2560
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์, 2552
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 2549
การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4138
E-mail: supachai.l@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)
วารสารวิชาการ
1. อนันต์ เต็มเปี่ยม, ศุภชัย หลักคา, พิเชษฐ์ บุญญาลัย และ กุลยศ สุวันทโรจน์ . การศึกษาความ
เป็ น ไปได้ ข องเครื่ อ งจ าลองการชนคนเดิ น เท้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยมอเตอร์ เ ชิ ง เส้ น แบบไร้ แ กน,
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27 ฉบับที่ 1, 2560
2. พลรัชต์ บุญมี, ศุภชัย หลักคา และ ภูษิต โชติสวัสดิ์ . การสารวจอัตราความสิ้นเปลื องเชื้อเพลิ ง
จาเพาะเบรกและสารมลพิษของเครื่องยนต์หั วรถจักร, วารสารวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2559
3. ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย, ศุภชัย หลักคา และ ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี. การสารวจพฤติกรรมการนาความ
ร้อนแบบไม่เชิงเส้นของผ้าเบรกรถยนต์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม –
กันยายน, 2558
4. ศุภชัย หลักคา และพิเชษฐ์ บุญญาลัย.การเปรียบเทียบปัจจัยการออกแบบหม้อพักไอเสียที่ส่งผล
กระทบต่อระดับเสียงรบกวนและความสามารถระบายไอเสีย , วารสาร มทร.อีสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3,
กันยายน – ธันวาคม 2558
5. ศุภชัย หลักคา และ วรวิทย์, วรนาวินท์การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับพลังงานของวัสดุ
ทางเลือกสาหรับโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกรถยนต์ . วารสารวิจัย มทร. ตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่
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