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สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตรV
สถานการณ,ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป:นต/องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
จากนโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรVโอชา พ.ศ. 2559) ที่ตJองการผลักดันประเทศไทย
เพื่อมุ3งเขJาสู3โมเดล “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ที่เป=นการปรับเปลี่ยนโครงสรJางเศรษฐกิจ จาก
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปสู3 “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดJวยนวัตกรรม” (Value–Based Economy) จากเดิม
ตั้งแต3โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนJนภาคการเกษตร ไปสู3 “ประเทศไทย 2.0” ที่เนJนอุตสาหกรรมเบา
และกJาวสู3โมเดลป[จจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เนJนอุตสาหกรรมหนัก พบว3า ป[ญหาที่ทําใหJเศรษฐกิจของ
ประเทศไม3สามารถขยายตัวมากไดJเนื่องจาก โมเดลเศรษฐกิจในป[จจุบันเป=นแบบ “ทํามาก ไดJนJอย” จึงตJอง
ปรับเปลี่ยนเป=น “ทํานJอย ไดJมาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนใหJเกิดการเปลี่ยนแปลงอย3างนJอยใน 3 มิติ
สําคัญ คือ มิติที่ 1 เปลี่ยนจากการผลิตสินคJา “โภคภัณฑV” ไปสู3สินคJาเชิง “นวัตกรรม” มิติที่ 2 เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดJวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู3การขับเคลื่อนดJวยเทคโนโลยี ความคิดสรJางสรรคV
และนวัตกรรม และมิติที่ 3 เปลี่ยนจากการเนJนภาคการผลิตสินคJา ไปสู3การเนJนภาคบริการมากขึ้น การ
สรJางวิศวกรใหJมีความคิดริเริ่มสรJางสรรคVจึงเป=นแนวคิดสําคัญที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทยVดังกล3าว
ผลกระทบจาก ข/อ 11 ต7อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข/องกับพันธกิจ ของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตร
ในการผลิตบุคลากรที่จะสามารถสรJางนวัตกรรม คณะกรรมการร3างหลักสูตรไดJพิจารณานํากรอบ
แนวคิดเชิงมโนทัศนVสําหรับทักษะแห3งศตวรรษที่ 21 ที่เนJนการสรJางทักษะที่จําเป=นสําหรับผูJเรียน เพื่อใหJ
มีความพรJอมต3อการรับมือความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมาใชJ ซึ่งทักษะเหล3านั้นมีทั้งหมด 7 ประการ
ประกอบดJวย 1) ทักษะดJานการคิดอย3างมีวิจารณญาณและทักษะในการแกJป[ญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) 2) ทักษะดJานการสรJางสรรคV และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3)
ทักษะดJานความเขJาใจความต3างวัฒนธรรม ต3างกระบวนทัศนV (Cross-cultural Understanding) 4)
ทั ก ษะดJ า นความร3 ว มมื อ การทํ า งานเป= น ที ม และภาวะผูJ นํ า (Collaboration, Teamwork and
Leadership) 5) ทักษะดJานการสื่อสารสารสนเทศ และรูJเท3าทันสื่อ (Communications, Information,
and Media Literacy) 6)ทั ก ษะดJ า นคอมพิ ว เตอรV และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Computing and ICT Literacy) และ 7) ทั กษะอาชี พและทั กษะการเรี ย นรูJ (Career and Learning
Skills)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง ไดJออกแบบหลักสูตร
ที่ เ นJ น ใหJ นิ สิ ต มี กิจ กรรมที่ ส รJ า งทั กษะโดยเนJ น ที่ ทักษะที่ 1 2 4 6 และ 7 ตลอดทั้ งระยะเวลา 4 ชั้ นปC
เพื่ อใหJ นิ สิ ต สรJ า งทั กษะและบ3 มเพาะใหJ นิ สิ ต มี ความเขJ า ใจในกระบวนการทํ า งานเชิ งวิ ศวกรรมที่ เ นJ น
กระบวนการออกแบบ การสรJาง และการทดสอบผลิตภัณฑV (Design-Built-Test) ซึ่งสอดคลJองกับกรอบ
แนวคิ ด มาตรฐานการศึ ก ษาดJ า นวิ ศ วกรรม CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) ใน
ต3างประเทศ โดยเนJนการเรียนการสอนที่มีโครงงานการออกแบบ การสรJาง และการทดสอบผลิตภัณฑV
สอดแทรกในหลั ก สู ต ร วิ ช าที่ ส รJ า งใหม3 ต ามวั ต ถุ ป ระสงคV นี้ ไ ดJ แ ก3 302100 แนะนํ า วิ ช าชี พ
วิศวกรรมเครื่องกล และ 302261 ปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ในชั้นปCที่ 1 และ 2
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ตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อนิสิตจะไดJเตรียมความพรJอมเพื่อมาต3อยอดในรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงาน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ในชั้นปCที่ 3 และไปสิ้นสุดที่รายวิชา 302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ความเกี่ยวขJองกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต ใหJตรงกับความตJองการของประเทศและของ
สังคม ภายใตJกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห3งชาติ (TQF) และภายใตJการรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร โดยเป=นบัณฑิตเก3งงาน เก3งคน เก3งคิด เก3งครองชีวิต เก3งพิชิตป[ญหา ภาควิชาฯ จึงตJองประเมิน
คุ ณภาพบั ณฑิ ต และปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รใหJ เ หมาะสมกั บ สภาพการณV ป[ จ จุบั น โดยในหลั กสู ต รวิ ศวกรรม
เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดJใชJมาแลJวเป=นเวลา 4 ปC จึงเป=นเวลาสมควรต3อการปรับปรุ ง
หลักสูตร โดยมีประเด็นสําคัญ คือ การปรับโครงสรJางเพื่อใหJนิสิตจบการศึกษาตามกําหนด และ การปรับ
ตามขJอเสนอแนะของอนุกรรมการรับรองหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของสภาวิศวกร
ประเด็นแรก การแกJป[ญหานิสิตไม3สามารถจบการศึกษาเมื่อศึกษามาครบ 4 ปC โดยป[ญหาที่พบมาก
คือ นิสิตประมาณครึ่งหนึ่งไม3สามารถทําโครงงานใหJเสร็จและสอบปกป•องโครงงานใหJจบภายในภาคเรียนที่
2 ของชั้นปCที่ 4 ไดJ สาเหตุเป=นเพราะโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลส3วนใหญ3เป=นการสรJางอุปกรณVหรือ
เครื่องมือทางวิศวกรรม ซึ่งตJองอาศัยเวลาในการคิดสรJางสรรคVออกแบบ ใชJเวลาสรJาง และเมื่อสรJางเสร็จ
แลJวก็ตJองมีการทดสอบเพื่อใหJทํางานไดJตามที่ออกแบบไวJ ดJวยเหตุผลดังกล3าวจึงปรับรายวิชา 302499
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลมาอยู3ในชั้นปCที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีเหตุผลสําคัญ คือ ในกรณีที่โครงงาน
ไม3สามารถทําใหJเสร็จในภาคเรียนที่ 1 ไดJก็ยังสามารถทําต3อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งจะสามารถช3วยลด
จํานวนนิสิตที่ไม3สามารถจบการศึกษาตามกําหนดไดJ
ประเด็นที่ 2 ตามที่อนุกรรมการรับรองหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของสภาวิศวกรไดJใหJ
คําแนะนําในการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) คณะกรรมการร3างหลักสูตรฯ ไดJพิจารณาทบทวนรายวิชาที่สามารถปรับลดไดJ เพื่อลดหน3วยกิตจาก
เดิม 150 หน3วยกิตเหลือ 145 หน3วยกิต เป=นการทําใหJนิสิตไดJมีเวลาทํากิจกรรมนอกชั้นเรียนเพิ่มเติมหรือ
ทําการศึกษาคJ น ควJา ดJวยตัวเอง และสรJางรายวิชา 302361 คอมพิวเตอรVช3ว ยงานวิ ศวกรรมเครื่ อ งกล
เพื่ อใหJ นิ สิ ตไดJ มีทักษะในการใชJงานซอฟแวรVต3 า งๆ ทางวิ ศวกรรมและสามารถเลือกมาใชJแกJ ป[ ญหาใหJ
เหมาะสมกับงาน
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ความสัมพันธ, (ถ/ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เป9ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่เป9ดสอนให/คณะ/ภาควิชาอื่น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ตJองเป‚ดสอนเพื่อใหJบริการภาควิชาอื่นเรียน ไดJแก3
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
จํานวน 3 รายวิชา
302111 กลศาสตรVวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
302321 กลศาสตรVของของแข็ง
3(3-0-6)
Mechanics of Solids
13.2 รายวิชาที่เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
13.2.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร,และวิทยาศาสตร,
เป9ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร,
252182 แคลคูลัส 1
Calculus I
252183 แคลคูลัส 2
Calculus II
252284 แคลคูลัส 3
Calculus III
256101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101 ฟ‚สิกสV 1
Physics I
261102 ฟ‚สิกสV 2
Physics II

จํานวน 6 รายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

13.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
เป9ดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน 3 รายวิชา
301340 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
309200 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
เป9ดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟHาและคอมพิวเตอร, จํานวน 2 รายวิชา
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรV
3(3-0-6)
Computer Programming
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13.2.3 วิชาบังคับ
เป9ดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร,
300301 ผูJประกอบการทางเทคโนโลยี
Technopreneur
เป9ดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
301100 การฝ„กการใชJเครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
Basic Tool and Machine Workshops
เป9ดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟHาและคอมพิวเตอร,
303206 วิศวกรรมไฟฟ•าเบื้องตJน
Introduction to Electrical Engineering

จํานวน 1 รายวิชา
3(2-2-5)
จํานวน 1 รายวิชา
1(0-3-1)
จํานวน 1 รายวิชา
4(3-3-7)

13.2.4 วิชาบังคับทางภาษา
เป9ดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร,
จํานวน 1 รายวิชา
300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคVทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
Communicative English for Professional Purposes
13.3 การบริหารจัดการ ทั้งในกรณีที่เป=นรายวิชาที่ตJองเรียนจากคณะอื่นๆ ภาควิชาอื่นๆ หรือสาขาอื่นๆ
หรือเป=นรายวิชาที่เป‚ดสอนใหJคณะอื่นๆ ภาควิชาอื่นๆ หรือ สาขาอื่น ส3วนมากเป‚ดตามแผนการเรียนของแต3ละ
สาขา โดยการประสานงานกับกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต3ในบางกรณีที่เป=นกรณีพิเศษ ใชJการ
ประสานงานกันระหว3างสาขาหรือภาควิชานั้นๆ โดยตรง
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หมวดที่ 2 ข/อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค,ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป=นหลักสูตรที่มุ3งมั่นผลิตบัณฑิตใหJมี
ความรอบรูJในศาสตรVแห3งวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประยุกตVใชJองคVความรูJ และทักษะต3างๆ ใน
การปฏิบัติงานจริงร3วมกับผูJอื่นไดJอย3างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม (Practical Engineer) มีความใฝ…รูJเพื่อ
พัฒนาตนเองอย3างต3อเนื่องและมีทักษะดJานการวิจัย (Pursue Advanced Education and Research)
รวมถึงมีพื้นฐานความเป=นผูJประกอบการ (Entrepreneur)
วัตถุประสงคVของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหJมีคุณลักษณะดังนี้
มีความรอบรูJดJวยทักษะรอบดJานและปรับตัวไดJดี สื่อสารไดJ พรJอมทํางานร3ว มกับ
ผูJอื่นจากหลากสาขาอาชีพ
มีความรูJพื้นฐานวิทยาศาสตรVที่สนับสนุนการเรียนดJานวิศวกรรมเครื่องกล
มี ค วามรูJ พื้ น ฐานและสามั ญ สํ า นึ ก ดJ า นวิ ศ วกรรมที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นดJ า น
วิศวกรรมเครื่องกล
มีความรูJความสามารถดJานวิศวกรรมเครื่องกลทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
มีความสามารถในการคิดอย3างมีวิจารณญาณ วินิจฉัย กําหนดและแกJป[ญหาทาง
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ดJ ว ยทฤษฎี แ ละเครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรมไดJ อ ย3 า งเหมาะสม
มีทักษะดJานการสรJางสรรคVและนวัตกรรม
มีทักษะในการทําวิจัยและเผยแพร3ผลงานวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
มีประสบการณVเบื้องตJนในการทํางานวิชาชีพและมีพื้นฐานความเป=นผูJประกอบการ
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อปรับรายละเอียดของหลักสูตรใหJสอดคลJองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑVมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวง
ศึ กษาธิ การ เรื่ องแนวทางการบริห ารเกณฑV มาตรฐานหลักสูต รระดั บ อุ ด มศึ กษา
พ.ศ. 2558
1.3.2. เพื่อปรับรายวิชาใหJสอดคลJองกับ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว3าดJวยวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรV วิชาพื้นฐานดJานวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหJการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุ ม
พ.ศ. 2558
1.3.3. เพื่ อใหJ ห ลั กสู ต รมีความทั น สมั ย เหมาะสมกั บ สภาพการณV ในป[ จจุ บัน และสอดคลJ องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.3.4. เพื่อใหJสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนใหJมีประสิทธิภาพดีขึ้น เหมาะสมกับลําดับ
การเรียนรูJรวมถึงการเพิ่มรายวิชาที่เนJนสรJางทักษะที่จําเป=นต3อการเป=นวิศวกรเครื่องกลที่ดี
ตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนVสําหรับทักษะแห3งศตวรรษที่ 21
1.3.5. เพื่อปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรเพื่อใหJมีมาตรฐานไม3ต่ํากว3าที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และในการดําเนินการจะมี
ความสอดคลJองกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตรV และแผนกลยุทธVของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมี
แผนการพัฒนา กลยุทธV และหลักฐาน/ตัวบ3งชี้ที่สําคัญดังนี้
แผนพัฒนา
กลยุทธ,
1 . พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ 1. พั ฒ นาปA จ จั ย พื้ น ฐานที่ จํ า เป: น ต7 อ
กระบวนการจั ด การเรี ย น
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
การสอนใหJบัณฑิตมี อัต
พัฒนาโครงสร/างพื้นฐาน ได/แก7
ลักษณV เก3งงาน เก3งคน เก3ง (1) หJ อ งเรี ย น ที่ มี โ สตทั ศ นู ป กรณV ที่
คิด เก3งครองชีวิต และเก3ง
ครบถJวน สะอาด มีขนาดเหมาะสม
พิชิตป[ญหา เป=นที่ตJองการ
กั บ จํ า นวนผูJ เ รี ย น และสอดคลJ อ ง
ของตลาดแรงงาน
กับลักษณะของรายวิชา
(2) หJองสมุด ที่มีหนังสือ และเอกสาร
ทางวิ ศ วกรรมครบทุ ก สาขาวิ ช า
และมีระบบสืบคJนออนไลนV
(3) หJ องปฏิ บั ติ การ ที่ มีเ ครื่ องมื อและ
อุปกรณVทําการทดลองพื้นฐานทาง
วิศวกรรมครบทุกสาขา
(4) หJองคอมพิวเตอรV ที่มีคอมพิวเตอรV
แ ล ะ ซ อ ฟ ตV แ ว รV พื้ น ฐ า น ท า ง
วิศวกรรมที่จําเป=น
(5) พื้นที่สันทนาการ ที่เอื้ออํานวยต3อ
กิจกรรมต3างๆของนิสิต

หลักฐาน/ตัวบ7งชี้
1.1 รJอยละของจํานวนหJองเรียนที่มี
คุ ณสมบั ติ เ ป= น ไปตามกลยุ ท ธV ที่
1(1)
1.2 งบประมาณจากมหาวิทยาลัยที่
จัดสรรใหJคณะฯใหJภาควิชาฯซื้อ
หนังสือ
1.3 มีการรับรองหJองปฏิบัติการจาก
สภาวิศวกร
1.4 สั ด ส3 ว นงบประมาณเพื่ อ การ
พัฒนาหJองคอมพิวเตอรV
1.5 สัดส3วนของพื้นที่สันทนาการต3อ
พื้นที่ทั้งหมดของคณะฯ
1.6 ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูJใชJป[จจัยพื้นฐาน

2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู/ตาม
หลั ก สู ต รสู7 คุ ณ ภาพโดยมุ7 ง ผลที่
บั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการ
ประยุกต,และบูรณาการความรู/มา
ใช/ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
(1) ส3 ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรูJ ใ น
รูปแบบต3างๆ เช3น การศึกษาดJวย
ตนเอง การศึกษานอกสถานที่ และ
การบรรยายพิเศษจากผูJเชี่ยวชาญ
ภายนอกตามรายสาขา
(2) จั ด ใหJ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
นอกสถานที่ที่มีคุณภาพ

2.1 รJอยละของรายวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมที่มี E-learning
2.2 สั ด ส3 ว น ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ชJ
สนับสนุนการดูงานนอกสถานที่
2.3 สั ด ส3 ว น ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ชJ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมนอกสถานที่
เช3น การออกค3ายอาสาของนิสิต
2.4 ผลประเมินความพึงพอใจของผูJ
มีส3วนร3วม
2.5 มี กิ จ ก ร ร ม ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ที่
สนั บ สนุ น การใชJ ภ าษาอั ง กฤษ
ของนิสิต
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2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหJ มี
ความทั น สมั ย สอดคลJ อ ง
กั บ ค ว า ม กJ า ว ห นJ า ท า ง
เทคโ นโ ล ยี ใ นงานดJ า น
วิศวกรรมเครื่องกล และมี
มาตรฐานไม3ต่ํากว3าที่ สกอ.
กําหนด

3. พัฒนาบุคลากรทาง
ดJ า นการเรี ย นการสอน
และบริ ก ารวิ ช าการใหJ มี
ประสบการณV จ ากการนํา
ความรูJทางวิศวกรรม
เครื่องกลไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ,
(3) ส3งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษ

หลักฐาน/ตัวบ7งชี้

3. พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาที่ชี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based
Assessment) โดย
(1) มี ร ะบบสนั บ สนุ น เพื่ อเตรี ย มความ
พ รJ อ ม สํ า ห รั บ ก า ร ส อ บ ข อ รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรม
1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในความ
ตJ อ งการของผูJ ป ระกอบการ และ
หน3 ว ยงานต3 า งๆ ทางดJ า นวิ ศวกรรม
ในสาขาที่เกี่ยวขJอง
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐานจาก
หลั ก สู ต รในระดั บ สากลที่ ทั น สมั ย
และสอดคลJ อ งกั บ ที่ ส ภาวิ ศ ว กร
กําหนด
3. ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย3 า ง
สม่ําเสมอ
4. เชิญผูJเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส3วนร3วมในการพัฒนาหลักสูตร
1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรดJ า นวิ ช าการใหJ
ทํ า งานบริ ก ารวิ ช าการแก3 อ งคV ก ร
ภายนอกและ/หรือสนับสนุนใหJ มีการ
แลกเปลี่ยนทักษะ โครงการฝ„กอบรม
โครงการศึกษาดูงานแก3บุคลากร
2. มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
เพื่ อ ใหJ เ กิ ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ

3.1 จั ดใหJ มีการสอบ pre-test เพื่ อ
เตรียมความพรJอม
3.2 มีฐานขJอมูลของแนวขJอสอบสภา
วิศวกร

1.1 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชJบัณฑิตของ
ผูJประกอบการ
1.2 ผูJใชJบัณฑิตมีความพึงพอใจในดJาน
ทักษะความรูJ ความสามารถใน
การทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
1.3 ผลการตรวจรับรองหลักสูตรจาก
ทางสภาวิศวกร
1.4 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม
มคอ. ครบถJวน
1.1 ปริมาณงานบริการวิชาการและ
/หรื อ จํ า นวนโครงการดู ง าน
ฝ„กอบรมต3อจํานวนอาจารยVใน
หลักสูตร
1.2 สัดส3วนเงินงบประมาณที่
สนับสนุน
1.3 รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
ระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาภาคฤดูร/อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรJอน สําหรับรายวิชา 302391 การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
การเทียบเคียงหน7วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม3มีการดําเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาตJน
ตั้งแต3เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต3เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรJอน
ตั้งแต3เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
คุณสมบัติของผู/เข/าศึกษา
เป=นไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว3าดJวยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ขJอ 5
คุณสมบัติของผูJเขJาศึกษา (ภาคผนวก จ)
ปAญหาของนิสิตแรกเข/า
จากขJอมูลสถิติคะแนนรับเขJาระบบแอดมิชชั่นกลางปCการศึกษา 2555-2558 ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรV มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว3ามีค3าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดและต่ําสุดที่
17101.21 คะแนน และ 12824.87 คะแนนตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30000 คะแนน ซึ่งมีค3าสูงขึ้นเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ค3 า คะแนนสู งสุ ด และต่ํ า สุ ด ของปC 2553 (ก3 อนเริ่ มใชJ ห ลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555) ที่
16722.85 คะแนน และ 10068.80 คะแนน ตามลําดับ อย3างไรก็ต ามเมื่ อพิจาณาค3า เฉลี่ยช3ว งคะแนน
รับเขJาพบว3าอยู3ที่ 42% - 57% ซึ่งต่ํากว3าค3าเฉลี่ยช3วงคะแนนรับเขJาของนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใน
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในส3วนกลางและส3วนภูมิภาค
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ค7าเฉลี่ยช7วงคะแนนรับเข/าในระบบแอดมิชชั่นคณะวิศวกรรมศาสตร, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ป@การศึกษา 2555-2558
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

และเมื่อพิจารณาค3าเฉลี่ยของคะแนน GAT และ PAT3 ซึ่งสะทJอนความสามารถในการคิดวิเคราะหV
การใชJภาษาอังกฤษ และความถนัดในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรV พบการกระจายแบบปกติจากค3าเฉลี่ยที่
ประมาณ 57% และ 32% ตามลําดับ
กราฟแจกแจงความถี่ของคะแนนรับเข/าระบบแอดมิชชั่นของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ป@การศึกษา 2555 - 2558 จํานวน 289 คน
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ความถี่ (จํานวนนิสิต)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
คะแนน (เปอร,เซนต,)

หมายเหตุ : ขJอมูลจาก สมาคมอธิการบดีแห3งประเทศไทย (http://www.aupt.or.th/admissions.php)

กลยุทธ,ในการดําเนินการเพือ่ แก/ไขปAญหา/ข/อจํากัดของนิสิตในข/อ 2.3
หลักสูตรไดJตระหนักถึงป[ญหาของนิสิตแรกเขJา จึงไดJจัดโครงการสอนเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มรายวิชา 302100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (Introduction to
Mechanical Engineering Profession) ในเทอมแรกของการปC การศึ กษาที่ 1 เพื่อใหJนิสิตแรกเขJาไดJ เ ขJ า ใจ
ธรรมชาติของแต3ละรายวิชาและคุณลักษณะที่ตJองพัฒนาในสายอาชีพ นอกจากนั้นไดJสนับสนุนใหJอาจารยV
ผูJสอนในวิชาต3างๆ ไดJใชJโปรแกรมช3วยจัดการเรียนการสอนทางอิเลคทรอนิกสV เช3น โปรแกรมมูเดิล (Moodle)
และกูเกิลคลาสรูม (google classroom) เพื่อใหJนิสิตเขJาถึงบทเรียนและสนับสนุนการเรียนรูJตามอัธยาศัย
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แผนการรับนิสิตและผู/สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป@
จํานวนนิสิต
ชั้นปCที่ 1
ชั้นปCที่ 2
ชั้นปCที่ 3
ชั้นปCที่ 4
รวม
คาดว7าจะสําเร็จการศึกษา

2560
80
80
-

จํานวนนิสิตแต7ละป@การศึกษา
2561
2562
2563
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2564
80
80
80
80
320
80

2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1. ประมาณการงบประมาณรายรับ
ป@งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ค3าธรรมเนียมการศึกษา
2,560,000 5,120,000 7,680,000 10,240,000 10,240,000
รวมรายรับ
2,560,000 5,120,000 7,680,000 10,240,000 10,240,000
รายรับสุทธิจะถูกจัดสรรเขJางบประมาณเงินรายไดJของมหาวิทยาลัย 60% และเขJาคณะฯ 40%
รายละเอียดรายรับ

2.6.2. ประมาณการงบประมาณรายจ3าย
รายละเอียดรายจ7าย
1. ค3าตอบแทน
2. ใชJสอย
3. วัสดุ
4. ครุภัณฑV
รวมรายจ7าย

2560
2561
661,000 1,322,000
55,000 110,000
202,000 404,000
69,900
69,900
987,900 1,905,900

ป@งบประมาณ
2562
1,983,000
165,000
606,000
69,900
2,823,900

2563
2664
2,644,000 2,644,000
220,000 220,000
808,000 808,000
69,900
69,900
3,741,900 3,741,900

งบประมาณรายจ3ายคิดเฉพาะในส3วนของคณะฯ ซึ่งเป=นงบประมาณที่คณะฯ ไดJรับการจัดสรรมา 40% จาก
งบประมาณรายไดJรวม
2.6.3. ประมาณการค3าใชJจ3ายต3อหัวในการผลิตบัณฑิต เป=นเงิน 33,004 บาท ต3อคนต3อปC
โดยคิดจากประมาณการรายจ3ายในการผลิตบัณฑิตตามแผนทั้ง 5 ปCการศึกษา เท3ากับ 13,201,500 บาท
หารดJวยจํานวนนิสิตทั้งหมด 80 คน จะไดJค3าใชJจ3ายต3อหลักสูตรเท3ากับ 165,019 บาท ต3อคนต3อหลักสูตร
หารดJวย 5 ปCงบประมาณ จะไดJค3าใชJจ3ายต3อหัวเท3ากับ 33,004 บาท ต3อคนต3อปC
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ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป=นแบบชั้นเรียน
การเทียบโอนหน7วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข/ามมหาวิทยาลัย (ถ/ามี)
เป= น ไปตามขJ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลัย นเรศวร ว3 า ดJ ว ยการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 ขJ อ7
(ภาคผนวก จ)
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หลักสูตรและอาจารย,ผู/สอน
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวนหน3วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม3นJอยกว3า 145 หน3วยกิต
โครงสรJางหลักสูตร
ลํา
ดับ
ที่

รายการ

1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม7น/อยกว7า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาบังคับไม3นับหน3วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม7น/อยกว7า
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรVและคณิตศาสตรV
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะดJาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา
2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมตามระเบียบสภาวิศวกร
2.2.3 วิชาเลือกทางวิศวกรรม
2.3 วิทยานิพนธVระดับปริญญาตรี
2.4 วิชาบังคับไม3นับหน3วยกิต
2.4.1 ฝ„กงาน
2.4.2 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม7น/อยกว7า
จํานวนหน7วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม7น/อยกว7า

เกณฑ,
กระทรวง
ศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558
(หน7วยกิต)
30
72

เกณฑ,
มคอ.1
พ.ศ.2553
(หน7วยกิต)

ระเบียบ
สภาวิศวกร
พ.ศ. 2558

30

-

84

≥84****
≥18*
≥24**
≥24***

6
120

6
120

-

โครงสร/าง
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หน7วยกิต)
30
30
(1)
109
51
21
30
55
37
34
3
6
12
3
(7)
(6)*****
(1)
6
145

หมายเหตุ
*

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรVและวิทยาศาสตรV ในกลุ3มวิชาพื้นฐานทางฟ‚สิกสVและพื้นฐานทางเคมี ตJองมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ แต3
สภาวิศวกรจะไม3นับหน3วยกิตภาคปฏิบัติการใหJ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว3าดJวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรV วิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ.2558 (บัญชีหมายเลข 1)
**
วิ ช าพื้ นฐานทางวิศวกรรมตJ อ งมี การเรี ยนการสอนทั้ง 8 กลุ3 ม วิ ช า และตJ อ งมี ห น3 ว ยกิตรวมกัน ไม3 นJ อ ยกว3 า 24 หน3 ว ยกิ ต ตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว3าดJวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรV วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 (บัญชี
หมายเลข 2)
*** วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมตJองมีหน3วยกิตรวมกัน ไม3นJอยกว3า 24 หน3วยกิต ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว3าดJวยวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรV วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 (บัญชีหมายเลข 2)
**** วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรV วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ตJองมีหน3วยกิตรวมกันไม3นJอยกว3า 84 หน3วยกิต
ตามขJอบังคับสภาวิศวกร ว3าดJวยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
***** เป=นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนตJองลงทะเบียนรายวิชาฝ„กงาน 6 หน3วยกิต (ไม3นJอยกว3า 270 ชม)
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รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหมวดต3าง ๆ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม7น/อยกว7า
กําหนดให/นิสิตเรียนตามกลุ7มวิชาต7อไปนี้
1.1.1 กลุ7มวิชาภาษา

จํานวน

ไม7น/อยกว7า จํานวน

30

หน7วยกิต

12

หน7วยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังต7อไปนี้
001201
001211
001212
001213

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1.1.2 กลุ7มวิชามนุษยศาสตร, ไม7น/อยกว7า จํานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต7อไปนี้
001221
001222
001224
001225
001226
001227
001228
001229
001241

สารสนเทศศาสตรVเพื่อการศึกษาคJนควJา
Information Science for Study and Research
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
ความเป=นส3วนตัวของชีวิต
Life Privacy
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
Ways of Living in the Digital Age
ดนตรีวิถีไทยศึกษา
Music Studies in Thai Culture
ความสุขกับงานอดิเรก
Happiness with Hobbies
รูJจักตัวเอง เขJาใจผูJอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
Know Yourself, Understand Others,
Meaningful Life
ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
Western Music in Daily Life

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

หน7วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001242

การคิดเชิงสรJางสรรคVและนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovation

1.1.3 กลุ7มวิชาสังคมศาสตร, ไม7น/อยกว7า จํานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต7อไปนี้
001231
001232
001233
001234
001235
001236
001237
001238
001239
001251
001252
001253

001272
001273

6

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
อารยธรรมและภูมิป[ญญาทJองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills
การรูJเท3าทันสื่อ
Media Literacy
ภาวะผูJนํากับความรัก
Leadership and Compassion
พลวัตกลุ3มและการทํางานเป=นทีม
Group Dynamics and Teamwork
นเรศวรศึกษา
Naresuan Studies
การเป=นผูJประกอบการ
Entrepreneurship

1.1.4 กลุ7มวิชาวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร, ไม7น/อยกว7า จํานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต7อไปนี้
001271

3(2-2-5)
หน7วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หน7วยกิต

มนุษยVกับสิ่งแวดลJอม
Man and Environment
คอมพิวเตอรVสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรVและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Everyday life

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001274
001275
001276
001277
001278
001279

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลJตัว
Energy and Technology Around Us
พฤติกรรมมนุษยV
Human Behavior
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
วิทยาศาสตรVในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

1.2.1 กลุ7มวิชาพลานามัย บังคับไม7นับหน7วยกิต
001281

จํานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1

กีฬาและการออกกําลังกาย
Sports and Exercises

หน7วยกิต
1(0-2-1)

2. หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวน

106 หน7วยกิต

2.1 วิชาแกน

จํานวน

51

หน7วยกิต

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร, จํานวน
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
256101
หลักเคมี
Principles of Chemistry
261101
ฟ‚สิกสV 1
Physics I
261102
ฟ‚สิกสV 2
Physics II

21

หน7วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

19
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
จํานวน
30
301340
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
302111
กลศาสตรVวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
302151
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
302212
กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
302232
อุณหพลศาสตรV 1
Thermodynamics I
302233
อุณหพลศาสตรV 2
Thermodynamics II
302234
กลศาสตรVของของไหล
Mechanics of Fluids
302321
กลศาสตรVของของแข็ง
Mechanics of Solids
305171
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรV
Computer Programming
309200
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
2.2 วิชาเฉพาะด/าน
จํานวน
55
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
37
2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม
จํานวน
34
300301
ผูJประกอบการทางเทคโนโลยี
Technopreneur
301100
การฝ„กการใชJเครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
Basic Tool and Machine Workshops
302261
ปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Design Workshop
302311
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineers
302313
กลศาสตรVเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
302315
การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design

หน7วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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302325
302335
302351
302361
302368
302369
302424
303206

การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibrations
การถ3ายเทความรJอน
Heat Transfer
เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Drawing
คอมพิวเตอรVช3วยงานวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering Design
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
Laboratory for Mechanical Engineers I
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
Laboratory for Mechanical Engineers II
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
วิศวกรรมไฟฟ•าเบื้องตJน
Introduction to Electrical Engineering

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
4(3-3-7)

2.2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา
จํานวน
3 หน7วยกิต
300302
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคVทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
Communicative English for Professional Purposes
2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมตามระเบียบสภาวิศวกร จํานวน 6
(ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรป@ 2558 บัญชีหมายเลข 2 ข/อ 3)
302324
เมคาทรอนิกสVเบื้องตJน
Introduction to Mechatronics
302331
วิศวกรรมการปรับอากาศและการระบายอากาศ
Air-Conditioning and Ventilation Engineering
302386
กลศาสตรVยานยนตV
Mechanics of Vehicles
302446
การออกแบบระบบความรJอน
Thermal System Design
302457
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering

หน7วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
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2.2.3 วิชาเลือกทางวิศวกรรม
จํานวน 12 หน7วยกิต
302332
การทําความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
302338
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรJอน
3(3-0-6)
Heat Exchanger Design
302344
วิศวกรรมโรงจักรตJนกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
302345
พลศาสตรVของก•าซ
3(3-0-6)
Gas Dynamics
302375
โลจิสติกสVการผลิตและการลดตJนทุนพลังงาน
3(3-0-6)
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย3อม
Manufacturing Logistics and Energy Cost Saving for SMEs
302376
พลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
Biomass Energy
302381
วิศวกรรมยานยนตV
3(2-3-5)
Automotive Engineering
302385
การควบคุมยานยนตV
3(3-0-6)
Automotive Control
302387
วิศวกรรมสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engineering
302402
เศรษฐศาสตรVสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Economics for Engineers
302403
สถิติสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Statistics for Engineers
302411
ออพติไมเซชันในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Optimization
302412
ชีวกลศาสตรVพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biomechanics
302415
ระเบียบวิธีการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Methodology
302417
การคิดสรJางสรรคVอย3างเป=นระบบ
3(2-2-5)
Systematic Creativity
302419
การจําลองระบบทางกล
3(3-0-6)
Mechanical System Simulation
302423
ระเบียบวิธีไฟไนตVเอลิเมนตV
3(2-2-5)
Finite Element Method
302434
กลศาสตรVของของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanics of Fluids
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302435
302439
302441
302445
302449
302451
302452
302456
302459
302461
302475
302476
302477
302478
302494
302495
302496

เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
การออกแบบระบบท3อ
3(3-0-6)
Design of Plumbing Systems
ท3อความรJอน
3(3-0-6)
Heat Pipe
กังหันก•าซ
3(3-0-6)
Gas Turbine
การสันดาปและการควบคุมมลภาวะ
3(3-0-6)
Combustion and Pollution Control
วิศวกรรมแปรรูปอาหารดJวยความรJอน
3(3-0-6)
Food Thermal Process Engineering
วิศวกรรมแปรรูปอาหารโดยทางกล
3(3-0-6)
Food Mechanical Process Engineering
รถแทรกเตอรVเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Tractors
การจัดการตJนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Power and Agricultural Machinery Management
การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(2-2-5)
Measurement and Instruments for Mechanical Engineers
กระบวนการทางความรJอนจากพลังงานแสงอาทิตยV
3(2-2-5)
Solar Energy Thermal Process
การอนุรักษVและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and Management
แหล3งพลังงานหมุนเวียนที่นํามาใชJใหม3ไดJ
3(2-2-5)
Renewable Energy Resources
การอบแหJงเมล็ดพืช
3(3-0-6)
Grain Drying
หัวขJอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering I
หัวขJอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering II
ป[ญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
Special Problems in Mechanical Engineering
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2.3 วิทยานิพนธ,ระดับปริญญาตรี
จํานวน
302399
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-project
302499
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project

3

หน7วยกิต
1(0-3-1)
2(0-6-3)

2.4 วิชาบังคับไม7นับหน7วยกิต
จํานวน 7
หน7วยกิต
2.4.1 ฝ`กงาน
จํานวน 6
หน7วยกิต
302391
การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
6
หน3วยกิต
Training in Mechanical Engineering (ไม3นJอยกว3า 270 ชม.)
2.4.2 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 1
หน7วยกิต
302100
แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
Introduction to Mechanical Engineering Profession
หมายเหตุ หมวดวิ ช าบั งคั บไม3 นั บ หน3 ว ยกิ ต นี้ เป= น เงื่ อนไขของการสํ า เร็ จ การศึ กษา โดยนิ สิ ต ทุ กคน
จะตJองลงทะเบียนรายวิชา 302391 การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล 6 หน3วยกิต หรืออย3างนJอย
270 ชั่วโมง และผ3านการประเมินตามเกณฑVที่กําหนด
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6
หน7วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เป‚ดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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แผนการศึกษา
ชั้นป@ที่ 1
ภาคการศึกษาต/น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

001201

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไม3นบั หน3วยกิต)
Sports and Exercises
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principles of Chemistry
ฟ‚สิกสV 1
Physics I
แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (บังคับไม3นบั หน3วยกิต)
Introduction to Mechanical Engineering Profession

001211
001281
252182
256101
261101
302100

หน7วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด/วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-2-7)
1(0-3-1)

รวม 17 หน7วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
001212
001xxx

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ3มวิชามนุษยศาสตรV

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ3มวิชาวิทยาศาสตรVและคณิตศาสตรV

3(2-2-5)

252183

แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟ‚สิกสV 2
Physics II
กลศาสตรVวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(3-0-6)

261102
302111
302151

3(2-2-5)

4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
รวม 22 หน7วยกิต
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ชั้นป@ที่ 2
ภาคการศึกษาต/น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ3มวิชาสังคมศาสตรV

3(2-2-5)

252284

แคลคูลัส 3
Calculus III
กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
อุณหพลศาสตรV 1
Thermodynamics I
ปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Design Workshop
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรV
Computer Programming
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(3-0-6)

302212
302232
302261
305171
309200

หน7วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด/วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 19 หน7วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ3มวิชาวิทยาศาสตรVและคณิตศาสตรV

3(2-2-5)

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

3(2-2-5)

301100

การฝ„กการใชJเครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
Basic Tool and Machine Workshops
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
อุณหพลศาสตรV 2
Thermodynamics II
กลศาสตรVของของไหล
Mechanics of Fluids
วิศวกรรมไฟฟ•าเบื้องตJน
Introduction to Electrical Engineering

1(0-3-1)

301340
302233
302234
303206

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
รวม 20 หน7วยกิต
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ชั้นป@ที่ 3
ภาคการศึกษาต/น
รหัสวิชา
302311
302313
302321
302335
302351
302368
xxxxxx

ชื่อวิชา

หน7วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด/วยตนเอง)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(2-3-5)
Numerical Methods for Mechanical Engineers
กลศาสตรVเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
กลศาสตรVของของแข็ง
3(3-0-6)
Mechanics of Solids
การถ3ายเทความรJอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
2(1-3-3)
Mechanical Drawing
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
1(0-3-1)
Laboratory for Mechanical Engineers I
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
รวม 18 หน7วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

300301
300302
302315
302361
302369
302399

302xxx

ผูJประกอบการทางเทคโนโลยี
Technopreneur
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคVทางวิชาชีพ
Communicative English for Professional Purposes
การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
คอมพิวเตอรVช3วยงานวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering Design
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
Laboratory for Mechanical Engineers II
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-project

วิชาเลือกทางวิศวกรรมตามระเบียบสภาวิศวกร
Engineering Elective Course
(According to Council of Engineers Regulations)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

3(x-x-x)

รวม 17 หน7วยกิต
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302391

ชั้นป@ที่ 3
ภาคฤดูร/อน
การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
Training in Mechanical Engineering

6 หน3วยกิต (ไม3นับหน3วยกิต)
(ไม3นJอยกว3า 270 ชม.)
รวม 6 หน7วยกิต

ชั้นป@ที่ 4
ภาคการศึกษาต/น
รหัสวิชา
001xxx
302325
302424
302499

ชื่อวิชา

หน7วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด/วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ3มวิชามนุษยศาสตรV
3(2-2-5)
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibrations
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project

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

302xxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรมตามระเบียบสภาวิศวกร
Engineering Elective Course
(According to Council of Engineers Regulations)

3(x-x-x)

302xxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective Course

3(x-x-x)
รวม 17 หน7วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ3มวิชาสังคมศาสตรV

3(2-2-5)

302xxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective Course
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective Course
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(x-x-x)

302xxx
302xxx
xxxxxx

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 15 หน7วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
001201 ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
ความสําคัญและลั กษณะของภาษาไทยในบริ บ ทสั งคมไทย และในฐานะเครื่ องมื อการสื่ อสาร
เรียนรูJชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร3วมสมัยอย3างกวJางขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพVและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสV ปลูกฝ[งจิตวิสัยความรักการอ3าน รวมทั้งฝ„กทักษะการวิเคราะหVวิจารณVเนื้อหาเพื่อพิจารณาคุณค3า
เชิ งวรรณศิ ลป’ และโดยเฉพาะอย3 า งยิ่ งคุ ณค3 าหรือความเกี่ ยวขJ องกั บ สังคมไทย สั งคมโลกในบริ บทต3างๆ
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณVต3างๆ) ควบคู3ไปกับการพัฒนาทักษะการใชJภาษาไทย โดยเนJนทักษะการอ3าน
และการเขียนเป=นสําคัญ
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning
making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers and
electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills
especially reading and writing
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การพัฒนาการฟ[งภาษา อังกฤษพื้นฐาน การพูด การอ3าน และไวยากรณVเพื่อการสื่อสารในบริบท
ต3างๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for
communication in various contexts in preparation for a global society
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
การไดJรับความรูJทางดJานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝ[งทักษะดJานต3างๆ ในศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาในดJานการฟ[ง การพูด การอ3าน และไวยากรณV เพื่อใหJเขJาใจและสามารถสื่อสารขJอมูลที่แทJจริง
ของโลกที่ใชJในบริบทที่เกี่ยวขJองที่แตกต3างกัน
Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and develop in
the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and communicate
real-world information used in different relevant context
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนJนทักษะการอ3าน การเขียนงาน และการศึกษาคJนควJาเชิง
วิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
The development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching in preparation for a global society
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001221

สารสนเทศศาสตรVเพื่อการศึกษาคJนควJา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล3งสารสนเทศ การเขJาถึงแหล3งสารสนเทศ
ต3างๆ การใชJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูJเท3าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรูJ การ
เลือก การสังเคราะหV และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรJางใหJผูJเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยใน
การใฝ…หาความรูJ มีความขยัน อดทน ชื่อสัตยVและกตัญ“ูต3อแผ3นดิน
The meaning and importance of information, types of information sources, Access
to different sources of information; application of information technology and communication,
media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and
presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรูJทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธVระหว3างภาษาทีมีต3อสังคมและวัฒนธรรมพิจารณา
โลกทัศนVทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทJอนผ3านภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณV โครงสรJางทางสังคมและ
วัฒนธรรมในความหมายใหม3ที่กJาวพJนพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใชJภาษาในโลกพJนพรมแดน
The relationship between language and society as well as language and culture in
terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal and
symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of language
and usages in borderless world
001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้ น ฐานความรูJ เขJ าใจในคุ ณลั กษณะเบื้ องตJ น ,ความหมาย,คุ ณค3 า และ ความแตกต3 า ง รวมทั้ ง
ความสัมพันธVระหว3างกัน ของศิลปกรรมประเภทต3างๆ ไดJแก3 วิจิตรศิลป’ ,ประยุกตVศิลป’ ,ทัศนศิลป’,โสตศิลป’ ,
โสตทัศนศิลป’ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม3 โดยผ3านการมีประสบการณVทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต3างๆ เพื่อการพัฒนา ความรูJ เขJาใจ และการปลูกฝ[งรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถนํามาประยุกตVใชJ ใหJเป=นประโยชนV ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธVกับ บริบทต3างๆ ทั้งใน
ระดับทJองถิ่นและสากลไดJ
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels
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001225

ความเป=นส3วนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
ปรัชญาและความรูJพื้นฐานทางดJานความเป=นส3วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดJานความ
เป=นส3วนตัว ความเป=นส3วนตัวดJานขJอมูล ดJานสุขภาพ ดJานที่อยู3อาศัยและเคหสถาน ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพิทักษVสิทธิ์ความเป=นส3วนตัว ความเป=นส3วนตัวในชีวิตประจําวัน
Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law. Privacy
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of
privacy, privacy in daily life
001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พัฒนาทักษะความสามารถในการใชJสื่อ การใชJอุปกรณVคอมพิวเตอรV และอุปกรณVสื่อสารประเภท
ต3างๆ การสืบคJน วิเคราะหV ประเมินค3า สิทธิและการสรJางสรรคV ตระหนักรูJถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของตนต3อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment utilization,
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual
responsibility to the society in communication behaviors
001227

ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
ลั กษณะและพั ฒ นาการของดนตรี ป ระเภทต3 า งๆ ในวิ ถีชี วิ ต รวมทั้ งบทบาทหนJ า ที่ คุ ณค3 า ดJ า น
สุนทรียภาพและความสําคัญต3อสังคมและวัฒนธรรม
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture Including
its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and Thai culture
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องคVประกอบพื้นฐานของการสรJางความสุขในการดําเนินชีวิต การคิดอย3 า ง
สรJางสรรคV การสรJางสรรคVผลงานจากงานอดิเรกเพื่อส3งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, Creation
of works from hobbies to promote life and social happiness
001229

รูJจักตัวเอง เขJาใจผูJอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
3(2-2-5)
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค3าความหมายในการใชJชีวิต การรูJจักรับฟ[งผูJอื่นอย3างลึกซึ้ง
การดูแลอารมณVความรูJสึกของตน การเขJาใจความรูJสึกนึกคิดของผูJอื่น การคํานึงถึงบริบทดJานสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลJอม การใชJชีวิตและทํางานร3วมกับผูJอื่นอย3างสรJางสรรคV
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Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling emotions,
empathy and consideration of the social economic cultural and environmental context, living
and working constructively with others
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูJพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศนV ชีวทัศนV ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต
ประสบการณVอันทรงคุณค3า ตลอดจนป[จจัยหรือเงื่อนไขที่ส3งผลต3อความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผูJมี
ชื่อเสียง เพื่อประยุกตVใชJในการสรJางสรรคV พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนVและคุณค3าต3อสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy
for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success in all
aspects of life and profession of respected people
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่เกี่ยวขJองกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช3น สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใชJ
สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยVสินทางป[ญญา กฎหมายสิ่งแวดลJอมและกฎหมายที่เกี่ยวขJองกับการคุJมครอง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขJองกับการพัฒนาสู3ศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights,
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments towards
the 21st century
001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธVระหว3างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตJการเปลี่ยนแปลงในช3วงเวลาต3าง ๆ ตั้งแต3
ก3 อนสมั ย ใหม3 จ นถึ งสั งคมในป[ จ จุ บั น และบทบาทของไทยบนเวที โ ลก ตลอดจนแนวโนJ มในอนาคต การ
ประยุกตVใชJความรูJเพื่อการพัฒนาตนเอง การดําเนินชีวิตอย3างมีคุณธรรม และการเป=นพลเมืองที่มีคุณค3าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over time
premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum including
future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life management and
being a good citizen of Thailand and the world
001234

อารยธรรมและภูมิป[ญญาทJองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคต3าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิป[ญญาทJองถิ่น
และการอนุรักษV สืบทอด และพัฒนาภูมิป[ญญาทJองถิ่น
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Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธVของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองพื้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา การปกครองประเทศไทย
ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนVทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย มนุษยVกับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม
ลักษณะสังคม เอกลักษณVสังคมไทย รวมถึงการประยุกตVหลักวิชา เพื่อใชJในการดํารงชีวิตใหJอยู3รอดไดJตาม
กระแสโลกแห3งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธVของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships
of world and Thai systems
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูJและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนJาที่ ธรรมชาติของมนุษยV และป[จจัยสู3ความสําเร็จที่ยั่งยืนใน
ชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูJเท3าทัน พัฒนาการทางวิ ทยาศาสตรV และเทคโนโลยี ในการใชJชี วิ ต ใหJ
ทันสมัยรูJจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตท3ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จําเป=นตJองมีบทบาทเป=นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human nature
as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, thinking skills
and being updated with modern science and technology in daily life. Living ethically along the
dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN Community as well as
world community
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ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรูJ บทบาทหนJ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบต3 อครอบครั ว และสั งคม การปรั บ ตั ว เขJ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ3น และการปรับตัว
ทักษะความคิดสรJางสรรคVและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรJางปฏิสัมพันธVในสังคมและใน
สังคมขJามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบต3อผลผลิต และทักษะการสรJางภาวะผูJนําและการ
รับผิดชอบต3อหนJาที่
Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and selfdirection skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability
skills, leadership and responsibility skills
001238

การรูJเท3าทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรูJเท3าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูJความเขJาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อ
ศึกษา ไดJแก3 มายาคติ สัญญะศาสตรV แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร3วมสมัย และสื่อ
ดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะหVสารที่มาพรJอมกับสื่อแต3ละประเภทดังกล3าวไดJอย3างเท3าทันสถานการณVที่เกิดขึ้นในยุค
ป[จจุบัน
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. Understanding
of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, attributes and
influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every current platform
001239

ภาวะผูJนํากับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสําคัญของผูJนํา ผูJนําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูJดJวยความรัก การใชJชีวิตดJวยความรัก
การเป=นพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป=นแนวทางใน
การทําจริงของผูJเรียน
The importance of leader, leadership in the 2 1 st century, learning and living with
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a
guideline for learners' own activities
001241

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องคVประกอบ โครงสรJาง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของบท
เพลงในชีวิตประจํ าวัน หลักการวิจารณV และชื่ นชมทางดนตรี กระบวนการประยุ กตV ทางดนตรี ต ะวัน ตกใน
ชีวิตประจําวัน
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Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. Style of
music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of Western
music in daily life
001242

การคิดเชิงสรJางสรรคVและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขJาถึงจิตใจลูกคJาและคJนพบรากเหงJาของป[ญหา การสรJาง
และการเลือกแนวความคิด การสรJางตJนแบบของสินคJาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขJอมูล การ
ดําเนินผ3านวงจรของการออกแบบ/สรJาง/ทดสอบซ้ําๆ อย3างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานใหJสําเร็จใน
ทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณVอย3างสรJางสรรคVและการจัดการกับความขัดแยJง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts
001251

พลวัตกลุ3มและการทํางานเป=นทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติ ก รรมต3 า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมรวมกลุ3 ม การพั ฒ นาการของลั ก ษณะต3 า งๆ ของกลุ3 ม
สิ่งแวดลJอมชนิดต3างๆ ของกลุ3ม การเขJาเกี่ยวขJองกับกลุ3มของบุคคล การคลJอยตามกลุ3ม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุ3ม การสื่อสารภายในกลุ3ม รูปแบบของการทํางานเป=นทีม แนวทาง การสรJางทีมงาน และเครือข3าย ความเป=น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ3ม ป[จจัยที่ส3งเสริมการทํางานเป=นทีมและฝ„กการปฏิบัติงานเป=นทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement,
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model,
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice
of teamwork
001252

นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ3งเนJนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการ
แผ3นดินในดJานต3างๆ เช3น เศรษฐกิจ สังคมและการต3างประเทศที่สะทJอนใหJเห็นอัตลักษณVของคนไทยที่ พึง
ประสงคVในดJานต3างๆ เช3น การแสวงหาความรูJ ความเพียรพยายาม ความกลJาหาญ ความเสียสละ ความชื่อ
สัตยV และความอดทนต3อการเผชิญป[ญหา
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the kingdom
such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various aspects
namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty and their
tolerance for troubles
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การเป=นผูJประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
การปฏิบัติการในการเป=นผูJประกอบการธุรกิจ โดยเนJนการคJนหาแนวความคิดใหม3ทางธุรกิจ การ
ประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม3 และการเริ่มธุรกิจใหม3โดยเนJนการระบุธุรกิจใหม3ที่เป=นไปไดJและการประเมิน
ความอยู3รอดของธุรกิจใหม3นั้น การวิเคราะหVสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหม3นั้น เรียนรูJความ
กดดันจากการก3อตั้งธุรกิจใหม3 ความไม3แน3นอนที่เกี่ยวขJอง และพฤติกรรมของผูJประกอบการ แนะนํามุมมอง
เชิงทฤษฎีทั้งดJานการเป=นผูJประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวขJอง เครือข3ายทางการ
ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธVเพื่อความอยู3รอดอย3างยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure
to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of
entrepreneurs. Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances. Strategies for sustainable survival
001271

มนุษยVกับสิ่งแวดลJอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธVระหว3างมนุษยVกับธรรมชาติ และระบบ
นิเวศบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรJางและระบบมนุษยVที่ส3งผลกระทบต3อสิ่งแวดลJอม ขอบเขตการรองรับ
มลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป•าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลJอมและการ
สรJางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีส3วนร3วมในการจัดการสิ่งแวดลJอม
Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human structure
and system change that effects on environment, planetary boundary, climate change,
sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and
environmental public participation
001272

คอมพิวเตอรVสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรVจากอดีตถึงป[จจุบันและความเป=นไปไดJของเทคโนโลยีใน
อนาคต องคVประกอบของระบบคอมพิวเตอรV ฮารVดแวรV ซอฟตVแวรV ขJอมูลคอมพิวเตอรV วิธีการทํางานของ
คอมพิวเตอรV พื้นฐานระบบเครือข3าย เครือข3ายอินเตอรVเน็ตและการประยุกตVใชJงาน ความเสี่ยงในการใชJงาน
ระบบ การจัดการขJอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร3สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต3อมนุษยVและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible future,
computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network,
Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management,
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media
publishing, web design and development and an influence of technology on human society
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คณิตศาสตรVและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
ความรูJเบื้องตJนทางคณิตศาสตรVและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดJวย การวัดในมาตราวัดต3างๆ
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร ค3าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส3วนลด ขั้นตอนในการสํารวจ
ขJอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขJอมูล การวิเคราะหVขJอมูลและการนําเสนอขJอมูลเบื้องตJน ความน3าจะเป=น และการ
ตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตJน
Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life including
measurement in different types of unit systems, surface area and volume of geometric shapes,
tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data collection methods,
introduction to data analysis and presentation, probability, and introduction to statistical
decision making
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูJเบื้องตJนของยาและเคมีภัณฑV โภชนาการ ผลิตภัณฑVเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอางและยา
จากสมุนไพรที่ใชJในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวขJองกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชJและการจัดการเพื่อใหJเกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลJอม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as
well as their proper selection and management for health and environmental safety
001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
ภูมิภาคต3าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต3างประเทศต3อพฤติกรรมการบริโภค
ของไทย เอกลักษณVและภูมิป[ญญาดJานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต3 อความตJ องการของ
ร3 า งกาย อาหารทางเลื อ ก ขJ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ อาหาร และอาหารและวิ ถี ชี วิ ต กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนV ความตระหนัก และรักษVสิ่งแวดลJอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food
choices, information for purchasing food, and food and life style according in the age of
globalization
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001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลJตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรูJพื้นฐานดJานพลังงานและเทคโนโลยีใกลJตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ•า พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอJอม สถานการณV
พลังงานกับสภาวะโลกรJอน สถานการณVที่เกี่ยวขJองกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษVพลังงานอย3างมี
ส3วนร3วม การใชJพลังงานอย3างฉลาด การเตรียมความพรJอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดJานพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology;
participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy
issuers
001277

พฤติกรรมมนุษยV
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรูJเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยV ในดJานต3างๆ เช3น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพ
ของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวขJองกับการมีสติ การ
รั บ รูJ เรี ย นรูJ ความจํ า และภาษา เชาวนV ป[ ญ ญาและความฉลาดดJ า นต3 า งๆ พฤติ ก รรมมนุ ษ ยV ท างสั ง คม
พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะหVพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตVใชJในชีวิตประจําวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological basis
and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its involved
substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and others
quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications
in daily life
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสรJางเสริมสุขภาพของแต3ละช3วงวัย รวมถึงการประยุกตVใชJ
ความรูJและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย3างต3อเนื่อง
Life and health behavior, health care and promotion for each age group including
the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement of the
quality of life for oneself and other
001279

วิทยาศาสตรVในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีทางดJานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรูJทางดJาน
วิทยาศาสตรVของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวขJองกับชีวิตประจําวัน ไดJแก3 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลJอม เคมี พลังงานและ
ไฟฟ•า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูJใหม3ๆทางวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี
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The role of science and technology with concentration on both biological and
physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth,
space and the new frontier of science and technology
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย
1(0-2-1)
Sports and Exercises
การเล3นกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรJางสมรรถภาพทางร3างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and physical
fitness test
252182

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตรV ฟ[งกVชันพีชคณิตและฟ[งกVชันอดิศัย ลิมิตและความต3อเนื่อง อนุพันธV
ปริพันธVและการประยุกตV เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม3ตรงแบบ
Mathematical induction, algebraic and transcendental functions, limits and
continuity, derivatives and their applications, integrals and their applications, techniques of
integration, improper integrals
252183

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
วิชาบังคับก3อน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ลําดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยVเลอรV อนุกรมโลรองตV เมทริกซVและ
ตัวกําหนด ค3าลําดับขั้นของเมทริกซV การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสJนดJวยเมทริกซV หลักเกณฑV
คราเมอรV ปริ ภู มิเวกเตอรV ปริ ภู มิย3 อย ฐานและมิ ติ การแปลงเชิ งเสJ น ค3 าลั กษณะเฉพาะ และเวกเตอรV
ลักษณะเฉพาะ
Sequences and series, tests of series, power series, Taylor’s series, Laurent’s series,
matrices and determinants, rank of matrices, solutions to systems of linear equations, Cramer’s rule,
vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors
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252284

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
วิชาบังคับก3อน : 252183 แคลคูลัส 2
Prerequisite : 252183 Calculus II
สมการเชิงอนุพันธVเชิงเสJนอันดับที่หนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหVและเชิงตัวเลข
การแปลงลาปลาซกับการแกJสมการเชิงอนุพันธV พีชคณิตของเวกเตอรV ไดเวอรVเจนซV เคิรVล การหาอนุพันธV
และอินทิกรัลของฟ[งกVชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสJน ตามผิว และตามปริมาตร ระบบพิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎี
บทของกรีน เกาสVและสโตกสV
Linear differential equations of first and higher order, analytical and numerical
solution, Laplace transforms and their applications, vector fields, divergence, curl
differentiation and integration of several variables, line integrals, surface integrals, Green’ s
theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem
256101

หลักเคมี
4(3-3-7)
Principles of Chemistry
โครงสรJ างอะตอม ตารางธาตุ และสมบั ติ ของธาตุ พั นธะเคมี ปริ มาณสารสั มพั นธV ของแข็ ง แก• ส
ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรV จลนศาสตรVเคมี กรด-เบส ไฟฟ•าเคมี เคมีนิวเคลียรV และเคมีสิ่งแวดลJอม
Atomic structures, periodic table and properties of elements, chemical bonding,
stoichiometry, solid, gas, liquid and solution, thermodynamics, chemical kinetics, acid- base,
electrochemistry, nuclear chemistry and environmental chemistry
261101

ฟ‚สิกสV 1
4(3-2-7)
Physics I
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหน3งใน 1 มิติ และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน
กลศาสตรVของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรVของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบ
ของเลนสV ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรJอนและระบบก•าซอุดมคติ เทอรVโมไดนามิกสVและเครื่องกลจักรความรJอน
ทฤษฎีจลนV
Vector motion in one dimension; motion in two and three dimensions, the Law of
motion, circular motion and other applications of newton’s law, work and energy, potential
energy and conservation of energy, linear momentum and collisions, rotation of rigid body
about fixed axis, rolling motion, angular momentum and torque, oscillatory motion, wave
motion, sound waves, superposition and standing waves, fluid mechanics, thermodynamics,
the kinetic energy of ideal gases
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261102

ฟ‚สิกสV 2
4(3-2-7)
Physics II
ไฟฟ• าสถิ ต กฎของเกาสV ศั กยV ไฟฟ• า ความจุ ไฟฟ• าและไดอิ เล็ กตริ ก สนามแม3 เหล็ ก แหล3 งกํ าเนิ ด
สนามแม3เหล็ก กฎของฟาราเดยVและความเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟ•ากระแสสลับ แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ควอนตั ม
ฟ‚สิกสVเบื้องตJน อะตอมมิกและนิวเคลียรVฟ‚สิกสV
Statics electrics, Gauss’s law, electric potential, capacitance and dielectrics, current and
resistance, direct current circuits, magnetic fields, sources of the magnetic field, Faraday’s law and
inductance, alternating current circuits, light, relativity, introduction to quantum physics, atomic
physics and nuclear physics
300301

ผูJประกอบการทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Technopreneur
ความเป= น ผูJ ป ระกอบการ คุ ณลั กษณะของผูJ ป ระกอบการ ชนิ ด ของผูJ ป ระกอบการและแนวคิด
ผูJประกอบการบนพื้นฐานของเทคโนโลยี แนะนําเทคโนโลยีเวนเจอรV/สตารVทอัพ ส3วนประกอบต3างๆ ในการ
สรJางเทคโนโลยีเวนเจอรV/สตารVทอัพ รวมถึง การเสาะหาโอกาสและการประเมิน ความคิดสรJางสรรคV การสรJาง
ทีม การหาลูกคJา การวิเคราะหVตลาด การสรJางผลงานใหJประสบความสําเร็จ โมเดลทางธุรกิจ ทรัพยVสินทาง
ป[ญญา การนําเสนอแผนธุรกิจและการหาแหล3งเงินทุน
Entrepreneurship, characteristics of entrepreneurs, types of entrepreneurs and
entrepreneurial concepts, technology based entrepreneur, introduction to technology
ventures/ startups, different elements of technology venture creation including opportunity
identification and validation, ideation, teaming, customer discovery, market analysis, minimum
viable product development, business models, intellectual property, pitching and capital raises
300302

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคVทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
Communicative English for Professional Purposes
ฝ„กฟ[ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนJนการออกเสียง การใชJคําศัพทV สํานวน และรูปประโยค การสรุป
ความ การวิเคราะหV การตีความ และการแสดงความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคVทางวิชาการและวิชาชีพ ฝ„ก
นํ า เสนอผลงานการคJ น ควJ า หรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วขJ อ งกั บ สาขาของผูJ เ รี ย นเป= น ภาษาอั ง กฤษไดJ อ ย3 า งมี
ประสิทธิภาพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, vocabulary,
expressions, sentence structures summarizing, analyzing, interpreting, expressing opinions for
academic and professional purposes, practice giving oral presentations on academic research
related to students’ educational fields with effective delivery in English
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301100

การฝ„กการใชJเครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
1(0-3-1)
Basic Tool and Machine Workshops
การฝ„กการใชJและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใชJเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงปฏิบัติการ อัน
ไดJแก3 งานวัด งานเครื่องมือพื้นฐาน งานเครื่องจักร งานเชื่อมและงานโลหะแผ3น
Practice and Safety operating with tools and machine in workshop; measuring
instrument, basic instrument, machining, welding, and sheet metal works
301340

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
วิชาบังคับก3อน : 309200 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 309200 Engineering Materials
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช3น การหล3อ การขึ้นรูป การกําจัดวัสดุส3วนเกินออก การขัด
ผิวโลหะดJวยเครื่องจักรแบบต3าง ๆ การตัดโลหะ และการเชื่อม การผลิตเกลียวและเฟ›อง เทคโนโลยีการเชื่อม การ
ขึ้นรูปโลหะชั้นสูง และเครื่องจักรสมัยใหม3 ความสัมพันธVระหว3างวัสดุและกระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ
เครื่องกลสําหรับการผลิต เทคนิคการหล3อโลหะ กรรมวิธีทางความรJอน และพื้นฐานของตJนทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, machining,
grinding by using machines, cutting and welding; thread and gear manufacturing, welding technology,
advanced metal forming and modern machines ; material and manufacturing processes relationships;
properties of metal, machines for forming processes, foundry technique and fundamental of
manufacturing cost
302100

แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
Introduction to Mechanical Engineering Profession
แนะนํ า วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลในแขนงต3 า งๆ วิ ธี ก ารเรี ย นและการทํ า งานในสาขา
วิ ศวกรรมเครื่ อ งกล ฝ„ กการคิ ด อย3 า งเป= น ระบบ และแกJ ไขป[ ญ หาทางวิ ศวกรรมเครื่ อ งกลดJ ว ยวิ ธี ก ารทาง
คณิตศาสตรVและวิทยาศาสตรVอย3างเป=นระบบ
Introduction to mechanical engineering profession in various fields, how to learn
and to work in the field of mechanical engineering, practice in systematic thinking and solving
mechanical engineering problem using systematic mathematic and scientific method
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302111

กลศาสตรVวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับก3อน : 252182 แคลคูลัส 1 และ
261101 ฟ‚สิกสV 1
Prerequisite : 252182 Calculus I and
261101 Physics I
บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตรV การวิเคราะหVระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตVสมการสมดุลสําหรับการ
วิเคราะหVแรง โครงถัก โครงกรอบ เครื่องจักรกล การวิเคราะหVแรงกระจายบนคาน ความเสียดทานแหJง งานเสมือน
และเสถียรภาพ โมเมนตVความเฉื่อยของพื้นที่ บทนําเกี่ยวกับพลศาสตรV
Introduction to statics; force system analysis: two- dimensional, three- dimensional;
applications of equilibrium equation for force analysis: truss, frame machine; distributed force analysis
on beam; dry friction; virtual work and stability; area moment of inertia; introduction to dynamics
302151

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบออโธกราฟฟ‚ค การเขียนแบบออโธกราฟฟ‚คและการเขียนภาพสาม
มิติ การใหJขนาดและเกณฑVความคลาดเคลื่อน ภาพตัด วิวช3วยและแผ3นคลี่ การเขียนแบบร3างดJวยมือ การเขียนแบบ
โดยละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ พื้นฐานการเขียนแบบโดยใชJคอมพิวเตอรV
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
302212

กลศาสตรVวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับก3อน : 302111 กลศาสตรVวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
จลนศาสตรVของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่เชิงเสJนตรง การเคลื่อนที่เชิงเสJนโคJงบน
ระนาบ การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่สัมบูรณVกับการเคลื่อนที่สัมพัทธV จลนพลศาสตรVของอนุภาคและเทห
วัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขJอที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Kinematics of particle and rigid body; rectilinear motion; plane curvilinear motion; rotation;
absolute and relative motion; kinetics of particle and rigid body; Newton’s second law of motion;
work and energy; impulse and momentum
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302232

อุณหพลศาสตรV 1
3(3-0-6)
Thermodynamics I
วิชาบังคับก3อน : 261101 ฟ‚สิกสV 1
Prerequisite : 261101 Physics I
แนวความคิดพื้นฐานและความรูJเบื้องตJน งานและความรJอน กฎขJอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตรV กฎการ
อนุรักษVพลังงาน มวล และ ปริมาตรควบคุม พื้นฐานการถ3ายเทความรJอน กฎขJอที่สองของอุณหพลศาสตรVและการ
ประยุกตV เอนโทรปC
Basic concepts and introduction; work and heat; first law of thermodynamics;
conservation laws of energy, mass and control volume; basic heat transfer; second law of
thermodynamics and applications; entropy
302233

อุณหพลศาสตรV 2
3(3-0-6)
Thermodynamics 2
วิชาบังคับก3อน : 302232 อุณหพลศาสตรV 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics I
การนํามาใชJไดJของพลังงานทางอุณหพลศาสตรV วัฏจักรกําลังไอ วัฏจักรกําลังก•าซ วัฏจักรทําความเย็น
ความสัมพันธVระหว3างสมบัติทางอุณหพลศาสตรV ก•าซผสมอุดมคติ ของผสมจริง สันดาป สมดุลเฟส
Exergy; vapor power cycle; gas power cycle; refrigeration cycle; thermodynamic properties
relationship; ideal gas mixture; real mixture; combustion; phase equilibrium
302234

กลศาสตรVของของไหล
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids
วิชาบังคับก3อน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite : 252284 Calculus III
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรVของของไหล สมการสภาพต3อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน
การวิเคราะหVมิติและความคลJายคลึง การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไม3ไดJ บทนําเกี่ยวกับการไหลแบบคงตัว
ของของไหลที่กดอัดไดJ
Properties of fluids; fluid statics; continuity equation; momentum equation; energy
equation; dimensional analysis and similarity; steady incompressible flow; introduction to steady
compressible flow
302261

ปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
Mechanical Engineering Design Workshop
แนะนําพื้นฐานกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ประเภทของป[ญหาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
ปฏิบัติการกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม แนะนําชิ้นส3วนทางกลพื้นฐานและการถอดประกอบ แนะนํา
ชิ้นส3วนทางไฟฟ•าและอิเลคทรอนิกสVพื้นฐาน โครงงานออกแบบ สรJาง และทดสอบ การเขียนรายงาน การ
นําเสนอ
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Introduction to the fundamental of engineering design process; types of mechanical
engineering problems; engineering design process workshop; introduction to basic mechanical
elements and their assembly; basic electrical and electronics elements; projects: design, make,
and test; writing reports; presentation
302311

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(2-3-5)
Numerical Methods for Mechanical Engineers
วิชาบังคับก3อน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite : 252284 Calculus III
โปรแกรมคอมพิวเตอรVในการแกJป[ญหาทางวิ ศวกรรม การวิเคราะหVความผิดพลาด รากของสมการ
สมการพีชคณิตเชิงเสJน การปรับเสJนโคJง การหาค3าอนุพันธVและปริพันธVเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธVสามัญ สมการ
เชิงอนุพันธVย3อย การใชJโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกJป[ญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer programming for solving engineering problems; error analysis; roots of
equations; linear algebraic equations; curve fitting; numerical differentiation and integration; ordinary
differential equations; partial differential equations; use of commercial programs in solving
mechanical engineering problems
302313

กลศาสตรVเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
วิชาบังคับก3อน : 302212 กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
การวิเคราะหVความเร็วและความเร3ง การวิเคราะหVจลนศาสตรVและแรงพลศาสตรVของอุปกรณVทางกล ชิ้น
ต3อโยง ขบวนเฟ›อง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่กลับไปมา
Velocity and acceleration analysis; kinematics and dynamics force analysis of mechanical
devices, linkage, gear trains and mechanical systems; balancing of rotating and reciprocating mass
302315

การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
วิชาบังคับก3อน : 302321 กลศาสตรVของของแข็ง
Prerequisite : 302321 Mechanics of Solids
หลักการพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติ การออกแบบชิ้นส3วน
พื้นฐานของเครื่องจักรกล โครงงานออกแบบ
Fundamentals of mechanical design; properties of materials; theories of failure; design of
simple machine elements; design project
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302321

กลศาสตรVของของแข็ง
3(3-0-6)
Mechanics of Solids
วิชาบังคับก3อน : 302111 กลศาสตรVวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
แรงและความเคJน ความสัมพันธVระหว3างความเคJนและความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะหV
ความเคJน การวิเคราะหVความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเคJนในคาน ผังแรง
เฉือนและโมเมนตVดัด การโก3งของคาน การโก3งของเสา ภาระผสม วงกลมมอรVและความเคJนผสม เกณฑVความเสียหาย
Forces and stresses; stress-strain relationship; axial load; analysis of stress; analysis of
strain; thin-walled pressure vessels; torsional loading of shaft; flexural load; stress in beams, shear
force and bending moment diagrams; deflection of beams; buckling of columns; combine loading;
Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion
302324

เมคาทรอนิกสVเบื้องตJน
3(3-0-6)
Introduction to Mechatronics
วิชาบังคับก3อน : 303206 วิศวกรรมไฟฟ•าเบื้องตJน และ
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรV
Prerequisite : 303206 Introduction to Electrical Engineering, and
305171 Computer Programming
พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสVเบื้องตJน การเชื่อมต3อคอมพิวเตอรVกับระบบจักรกลไฟฟ•า ระบบไฮดรอลิก
ระบบนิวเมติกสV การวิเคราะหVและออกแบบการเชื่อมต3อคอมพิวเตอรVกับระบบต3างๆ ขJางตJน
Basic electronics; connectivity between computer and electromechanical systems;
hydraulic systems; pneumatic systems; analysis and design of those systems
302325

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
วิชาบังคับก3อน : 302212 กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นเสรี การสั่นสะเทือนโดยการบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธี
ของระบบเสมือน ระบบที่มีหลายระดับขั้นเสรี วิธีการและเทคนิค สําหรับการลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน
System with one degree of freedom; torsional vibration; free and forced vibration; method
of equivalent system; systems having several degrees of freedom; methods and techniques for
reduction and control of vibrations
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302331

วิศวกรรมการปรับอากาศและการระบายอากาศ
3(3-0-6)
Air-Conditioning and Ventilation Engineering
วิชาบังคับก3อน : 302233 อุณหพลศาสตรV 2
Prerequisite : 302233 Thermodynamics II
สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระการทําความเย็น อุปกรณVของ
ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดต3างๆ การออกแบบการกระจายลมและระบบท3อลม การออกแบบระบบ
การระบายอากาศ สารทําความเย็นและการออกแบบท3อสารทําความเย็น การควบคุมเบื้องตJนในการปรับอากาศ
ความปลอดภัยดJานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร ประสิทธิภาพพลังงานในระบบปรับ
อากาศ
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 air conditioning system, indoor air quality, energy efficiency in air conditioning system
302332

การทําความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
วิชาบังคับก3อน : 302233 อุณหพลศาสตรV 2
Prerequisite : 302233 Thermodynamics II
ทบทวนอุณหพลศาสตรV สมบัติของไซโครเมตริกของอากาศ และบทนําการทําความเย็น กระบวนการ
ทําความเย็นอุดมคติและจริง กระบวนการทําความเย็นแบบหลายความดัน สารทําความเย็นและน้ํามันหล3อลื่น การ
คํานวณภาระการทําความเย็น เครื่องอัด เครื่องควบแน3น เครื่องระเหย ลิ้นลดความดันสารทําความเย็น/อุปกรณVวัด
และควบคุมระดับ การควบคุมสารทําความเย็น อุปกรณVวาลVว ระบบควบคุมไฟฟ•าและการตรวจสอบ ท3อสารทํา
ความเย็นและการออกแบบภาชนะความดัน 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
302335

การถ3ายเทความรJอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
วิชาบังคับก3อน : 302234 กลศาสตรVของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
รูปแบบการถ3ายเทความรJอน การนําความรJอนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การนําความรJอนที่
สภาวะไม3คงตัว การวิเคราะหVเชิงมิติของการพาความรJอน รูปแบบของการพาความรJอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรJอน
การแผ3รังสีความรJอน การเดือดและการควบแน3น การประยุกตVใชJระเบียบวิธีทางตัวเลขกับป[ญหาทางการถ3 ายเท
ความรJอน
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Modes of heat transfer; one- and two-dimensional steady-state heat conduction; transient
heat conduction; dimensional analysis of heat convection; modes of convective heat transfer; heat
exchangers; heat radiation; boiling and condensation; application of numerical method to heat
transfer problems
302338

การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรJอน
3(3-0-6)
Heat Exchanger Design
วิชาบังคับก3อน : 302335 การถ3ายเทความรJอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
ทฤษฎีและการประยุกตVใชJระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะหV และวิธีทดลองในการแกJป[ญหา
เกี่ยวกับการถ3ายเทความรJอน การประยุกตVหลักการนํา การพา การแผ3รังสี การควบแน3น การเดือด ความเคJน และ
การสั่นสะเทือนมาใชJในการออกแบบอุปกรณVแลกเปลี่ยนความรJอน
Theory and application of numerical, analytical, and experimental methods to selected
heat transfer problems; application of principles of conduction, convection, radiation, condensation,
boiling, stress, and vibrations to a design of heat exchange equipments
302344

วิศวกรรมโรงจักรตJนกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิชาบังคับก3อน : 302233 อุณหพลศาสตรV 2
Prerequisite : 302233 Thermodynamics II
หลักการเปลี่ยนรู ปของพลังงานและการนํ ามาใชJ ไดJ ของพลั งงานทางอุ ณหพลศาสตรV การวิเคราะหV
เชื้อเพลิงและการเผาไหมJ การศึกษาองคVประกอบของโรงจักรตJนกําลังไอน้ํา โรงจักรตJนกําลังกังหันแก•ส และโรงจักร
ตJนกําลังเครื่องยนตVสันดาปภายใน โรงจักรตJนกําลังวัฏจักรร3วมและพลังความรJอนร3วม โรงจักรตJนกําลังพลังน้ํา โรง
จักรตJนกําลังนิวเคลียรV เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตรVของโรงจักรตJนกําลังและผลกระทบต3อสิ่งแวดลJอม
Energy conversion principles and exergy; fuels and combustion analysis;
component study of steam, gas turbine, internal combustion engine power plants, combined
cycle and cogeneration power plant, hydro power plant, nuclear power plant, control and
instrumentation, power plant economics and environmental impacts
302345

พลศาสตรVของก•าซ
3(3-0-6)
Gas Dynamics
วิชาบังคับก3อน : 302234 กลศาสตรVของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
บทนําเกี่ยวกับพลศาสตรV ของแก•ส แนวคิดเบื้องตJ นทางอุ ณหพลศาสตรV และพลศาสตรV ของของไหล
แนวคิดเชิงโมเลกุลและคอนตินิวอั้ม กฎขJอที่หนึ่งและกฎขJอที่สองของอุณหพลศาสตรV กฎการอนุรักษVสําหรับของ
ไหลที่เคลื่อนที่ การไหลของของไหลที่อัดตัวไดJแบบไอเซ็นโทรป‚ก คลื่นช็อคตั้งฉาก คลื่นช็อคเคลื่อนที่และคลื่นช็อ
คเอียง การไหลผ3านหัวฉีด การไหลแบบแพรนดVเทิล-เมเยอรV การไหลแบบเรยVเลหV และการไหลแบบแฟนโน
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Introduction to gas dynamics; elementary concepts in thermodynamics and fluid
dynamics; molecular and continuum concepts for fluids; first and second laws of thermodynamics;
conservation laws for moving fluids; isentropic compressible flow; normal shock; moving and oblique
shocks; flow through nozzles, Prandtl-Meyer flow; Rayleigh flow; Fanno flow
302351

เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
2(1-3-3)
Mechanical Drawing
วิชาบังคับก3อน : 302151 เขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 302151 Engineering Drawing
การใหJขนาดและความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนแบบและสัญลักษณV มาตรฐานของเกลียว
เฟ›อง สปริง ลูกเบี้ยวและเครื่องยึดแบบต3าง ๆ การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบงานท3อ การเขียนแบบสั่งงาน
การเขียนแบบแยกส3วน การเขียนแบบประกอบ การเขียนแบบโดยใชJโปรแกรมคอมพิวเตอรVช3วย
Dimensioning and geometric tolerancing; drawing and standard symbol for thread, gear,
spring, cam and fastener drawing; welding drawing; piping drawing; working drawing; detail drawing;
assembly drawing; computer-aided drafting
302361

คอมพิวเตอรVช3วยงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Computer Aided Mechanical Engineering Design
การใชJคอมพิวเตอรVช3วยออกแบบและวิเคราะหVป[ญหาดJานวิศวกรรมเครื่องกล สรJางแบบจําลองและ
ติดตามพฤติกรรมแบบจําลองของป[ญหาดJานวิศวกรรมเครื่องกลและงานที่เกี่ยวขJอง
Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems.
modeling and simulations of mechanical engineering problems and related applications
302368

ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
1(0-3-1)
Laboratory for Mechanical Engineers I
พื้นฐานการทําการทดลอง การใชJเครื่องมือ การเก็บขJอมูลและการวิเคราะหVขJอมูล การวิเคราะหVความ
คลาดเคลื่ อน การเขี ยนและจั ดทํ ารายงาน ปฏิ บั ติ การทางกลศาสตรV กลศาสตรV ของของแข็ งและของไหล การ
สั่นสะเทือน
Basics of experimentation; instrumentation, data collection and analysis; error analysis
writing and reporting of experimental results; experiments in mechanics, mechanics of solids and
fluids, vibrations
302369

ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
1(0-3-1)
Laboratory for Mechanical Engineers II
วิชาบังคับก3อน : 302368 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
Prerequisite : 302368 Laboratory for Mechanical Engineers I
ปฏิบัติการทางกลศาสตรVของของไหล อุณหพลศาสตรVและการถ3ายเทความรJอน
Experiments in mechanics of fluids, thermodynamics and heat transfer
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302375

โลจิสติกสVการผลิตและการลดตJนทุนพลังงาน
3(3-0-6)
สําหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย3อม
Manufacturing Logistics and Energy Cost Saving for SMEs
นิยามและความสําคัญของโลจิสติกสVการผลิต การออกแบบระบบการจัดการการดําเนินงาน การวางผัง
โรงงาน การวางแผนและตารางการผลิต สินคJาคงคลัง การลดตJนทุนพลังงานในระบบไฟฟ•า ระบบปรับอากาศ ระบบ
อัดอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบทางความรJอน เครื่องมือเบื้องตJนในการตรวจสอบพลังงาน
Definition and importance of manufacturing logistics; operation management system
design, plant layout, production table and production planning; inventory stock; energy cost saving
in electricity, air conditioning system, compressed air, refrigeration, and thermal systems; basic
instruments in energy audit
302376

พลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
Biomass Energy
นิยามและความสําคัญของชีวมวล ปริมาณและชนิด ชีวมวลอัดแท3ง ถ3านชีวมวล ก•าซชีวมวล เชื้อเพลิง
ก•าซจากกระบวนการทางความรJอน ไบโอดีเซล แอลกอฮอลVจากชีวมวล
Definition and importance of biomass; quantity and type of biomass; biomass briquette;
charcoal; biogas; gaseous fuel from thermal process; biodiesel; alcohol from biomass
302381

วิศวกรรมยานยนตV
3(2-3-5)
Automotive Engineering
วิชาบังคับก3อน : 302212 กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
ประเภทและองคV ประกอบของเครื่ องยนตV เครื่ องยนตV สั นดาปภายใน พารามิ เตอรV ของเครื่ องยนตV
มลภาวะ ระบบส3งกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบไฟฟ•าและอิเล็กทรอนิกสV ลJอและยาง
แนวทางทดสอบและดูแลรักษารถยนตV การขับขี่รถยนตVเบื้องตJน เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับรถยนตV ยานยนตVอนาคต
ยานยนตVไฟฟ•า ปฏิบัติการดJานวิศวกรรมยานยนตV
Types and components of engine; internal combustion engine; engine parameters;
emission; power transmission system; steering system; suspension system; braking system; electrical
and electronic system; wheels and tires; vehicle testing and maintenance concepts; basic vehicle
handling; alternative fuels for vehicle; future vehicles; electric vehicle automotive laboratory
302385

การควบคุมยานยนตV
3(3-0-6)
Automotive Control
วิชาบังคับก3อน : 302381 วิศวกรรมยานยนตV
Prerequisite : 302381 Automotive Engineering
แบบจําลองระบบ การตอบสนองของระบบ พื้นฐานของการควบคุม การออกแบบระบบควบคุม การ
ออกแบบระบบควบคุ มยานยนตV การสรJ างแบบจํ าลองระบบแอคชู เ อเตอรV เซ็ นเซอรV และการควบคุ ม ทาง
อิเล็กทรอนิกสV การควบคุมระบบยานยนตV
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System models; system response; basic of control; control system design; automotive
control system design; system model actuator sensors and electronic control; control of automotive
system
302386

กลศาสตรVยานยนตV
3(3-0-6)
Mechanics of Vehicles
วิชาบังคับก3อน : 302212 กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
ความเร3 งและสมรรถนะการหJ ามลJ อ ภาระทางถนน แรงตJ านและกํ าลั งที่ ตJ องการ สมรรถนะของ
เครื่ องยนตV และระบบส3 งกํ าลั ง การเลี้ ยวที่ สภาวะคงที่ พลศาสตรV การขั บขี่ ระบบบั งคั บเลี้ ยวและระบบกั นการ
สะเทือน คุณลักษณะเฉพาะของลJอยาง พลศาสตรVการพลิกคว่ํา กลศาสตรVการส3งถ3ายน้ําหนัก
Acceleration and braking performance; road loads; resistance forces and required power;
engine performance and transmission system; steady-state cornering; ride dynamics; steering and
suspension systems; tired characteristics; rollover dynamics; mechanics of vehicle load transfer
302387

วิศวกรรมสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engineering
วิชาบังคับก3อน : 302233 อุณหพลศาสตรV 2
Prerequisite : 302233 Thermodynamics II
หลักการพื้นฐานทางเครื่องยนตVสันดาปภายใน เครื่องยนตVจุดระเบิดดJวยประกายไฟ เครื่องยนตVจุด
ระเบิดดJวยการอัด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศอุดมคติ การไหลของของไหล
อุณหพลศาสตรV การสันดาปและการถ3 ายเทความรJ อนที่ เกิ ดในเครื่ องยนตV การซูเปอรVชารVจและการไล3 ไอเสี ยใน
เครื่องยนตV ความเสียดทานและการหล3อลื่น ป[จจัยที่มีผลต3อกําลังของเครื่องยนตV สมรรถนะและการทดสอบ
Internal combustion engine fundamentals; spark- ignition engine; compression- ignition
engine; fuel and combustion; ignition system; ideal fuel air cycle; fluid flow; thermodynamics,
combustion and heat transfer within the engine; supercharging and scavenging; friction and
lubrication; factors affecting engine power; performance and testing
302391

การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หน3วยกิต (ไม3นับหน3วยกิต)
Training in Mechanical Engineering
(ไม3นJอยกว3า 270 ชม.)
นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลทุกคนตJองไดJรับการฝ„กงานกับบริษัท ผูJประกอบการ หรือหน3วยงาน
ภาครั ฐที่ ปฏิ บั ติ งานดJ านวิ ศวกรรมเครื่ องกลอย3 างนJ อย 270 ชั่ วโมง เพื่ อพั ฒนาทั กษะและ
สามารถประยุกตVใชJความรูJทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแกJป[ญหาในสถานประกอบการ
Training with companies, entrepreneurs, or government agencies with mechanical
engineering practice for at least 270 hours in order to develop their skills and be able to apply their
knowledge in mechanical engineering to solve problems in workplace
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302399

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
Mechanical Engineering Pre-project
วรรณกรรมปริทัศนV เลือกหัวขJอโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล กําหนดวัตถุประสงคVและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวขJอง วางแผนการดําเนินงานตลอดโครงงานและดําเนินงานตามแผนในส3วนของการ
เตรี ยมโครงงาน รายงานการเตรี ยมโครงงานทางวิ ศวกรรมเครื่ องกล นํ าเสนอโครงงาน ทั้ งนี้ ใหJ อยู3 ภายใตJ การ
ควบคุมดูแลของอาจารยVที่ปรึกษาโครงงาน
Literature review; select project topic in mechanical engineering; set up objectives and
scope of the project; study of relevant theories. Project planning and proceeding the pre-project
section; mechanical engineering pre-project report; presentation; the project has to be supervised by
project advisor
302402

เศรษฐศาสตรVสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Economics for Engineers
หลักการและเทคนิคพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหVโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรV มูลค3าของ
เงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะหVการทดแทนทรัพยVสิน การวิเคราะหVจุดคุJมทุน ค3าเสื่อมราคา
การประเมินบนความเสี่ยงและความไม3แน3นอน การคํานวณเกี่ยวกับภาษีเงินไดJ
Basic principle and techniques for economically analysis of engineering project , net
present value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis,
depreciation, risk analysis and uncertainty, income tax computation
302403

สถิติสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Statistics for Engineers
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความน3 า จะเป= น ตั ว แปรสุ3 ม การแจกแจงความน3 า จะเป= น แบบไม3 ต3 อเนื่ อ งและ
แบบต3อเนื่อง ค3าคาดหมายและโมเมนตVฟ[งกVชัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การถดถอยเชิ ง
เสJนตรงและสหสัมพันธV การวิเคราะหVความแปรปรวน และการประยุกตVใชJกระบวนการทางสถิติในการแกJป[ญหา
Probability Theory; random variables; discrete and continuous probability distribution;
expected value and moments; hypothesis testing and statistical inference; regression and correlation;
analysis of variance and application of statistical methods in problem solving
302411

ออพติไมเซชันในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Optimization
วิชาบังคับก3อน : 302311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
Prerequisite : 302311 Numerical Methods for Mechanical Engineers
พื้ น ฐานของการสรJ า งแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตรV และกระบวนการคํ า นวณหาคํ า ตอบที่ ใ หJ ค3 า
เหมาะสมที่สุดเพื่อแกJป[ญหาจากแบบจําลองเชิงกําหนดและแบบจําลองสโตแคสติก ประกอบดJวย พื้นฐานของ
ออพติไมเซชัน การสรJางแบบจําลองทางคณิ ตศาสตรV การหาคําตอบที่ ใหJ ค3า เหมาะสมที่สุ ดจากฟ[ งกV ชั่ น ที่ มี
เงื่อนไขกําหนดและฟ[งกVชั่นที่ไม3มีเงื่อนไขกําหนด รวมถึงฟ[งกVชั่นที่ไม3ต3อเนื่อง การหาคําตอบดJวยกระบวนการฮิว
ริสติก และกรณีตัวอย3างป[ญหาทางดJานวิศวกรรม
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Introduction to basic mathematical modelling and computational methods for
solving deterministic and stochastic optimization problems including Optimization
introduction, mathematical modeling, unconstrained optimization, constrained optimization,
discrete optimization, heuristic algorithms, case study in engineering practice
302412

ชีวกลศาสตรVพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biomechanics
คํ า จํ า กั ด ความและขอบข3 า ยของชี ว กลศาสตรV พื้ น ฐานกายวิ ภ าคศาสตรV และชี ว กลศาสตรV ของ
เนื้ อเยื่ อและขJ อ ต3 อต3 า งๆ ในระบบโครงสรJ า งกลJ า มเนื้ อ และกระดู ก การวิ เ คราะหV ส มดุ ล จลนศาสตรV แ ละ
จลนพลศาสตรVของการเคลื่อนไหวของมนุษยV เทคนิคการวัดที่ใชJในงานวิจัยดJานชีวกลศาสตรV
Definition and scope of biomechanics; basic anatomy and biomechanics of tissues
and joints of musculoskeletal systems; equilibrium analysis; kinematics and kinetics of human
movement; measurement techniques used in biomechanical research
302415

ระเบียบวิธีการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Methodology
แนวคิดในการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบอย3างเป=นระบบ การวิเคราะหVความตJองการ การ
กําหนดคุณลักษณะ การพัฒนาหลักการทํ างาน การกําหนดรายละเอี ยดและการผลิ ต การตัดสินใจ การพั ฒนา
ความคิดสรJางสรรคV การเลือกใชJวัสดุ โครงงานการออกแบบ
Engineering design thinking; systematic design process; requirement analysis; design
specification; concept design; detail design and manufacturing; decision making; creativity and
innovation; material selection; design project
302417

การคิดสรJางสรรคVอย3างเป=นระบบ
3(2-2-5)
Systematic Creativity
การคิดสรJางสรรคVอย3างเป=นระบบ การพัฒนาผลิตภัณฑVใหม3 กรอบการพัฒนาผลิตภัณฑV แผนผัง
แบบกJนหอย แผนผังแบบวี การแปลงหนJาที่ทางคุณภาพ วิธีทากุชี เทคนิคการสรJางแนวคิด ตารางการตัดสินใจ
และ ทฤษฎีการแกJป[ญหาเชิงประดิษฐVคิดคJน
Systematic creativity; New Product Development (NPD); Product development
framework; spiral model; V-model; Quality Function Deployment (QFD); Taguchi method;
Concept generation techniques; decision matrix and TRIZ
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302419

การจําลองระบบทางกล
3(3-0-6)
Mechanical System Simulation
วิชาบังคับก3อน : 302212 กลศาสตรVวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
ระบบและการตอบสนอง หลักการพื้นฐานของการสรJางแบบจําลองระบบ แบบจําลองทางคณิตศาสตรV
ของระบบ ระบบทางกลศาสตรVและการจําลอง ระบบกลศาสตรVของไหล และการจําลองระบบทางกลศาสตรVความ
รJอนและการจําลองระบบทางกลศาสตรVไฟฟ•า การจําลอง การประยุกตVใชJซอฟแวรVในการสรJางแบบจําลองระบบ
System and response; fundamental of system modeling; mathematical system models;
dynamical systems and modeling; Fluid systems and modeling; thermal systems and modeling;
electromechanical system and modeling; software applications in system modeling
302423

ระเบียบวิธีไฟไนตVเอลิเมนตV
3(2-2-5)
Finite Element Method
วิชาบังคับก3อน : 302311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล และ
302321 กลศาสตรVของของแข็ง
Prerequisite : 302311 Numerical Methods for Mechanical Engineers และ
302321 Mechanics of Solids
บทนําเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนตVเอลิเมนตV การสรJางรูปไฟไนตVเอลิเมนตV ฟ[งกVชันการประมาณในเอลิ
เมนตV การวิเคราะหVดJวยไฟไนตVเอลิเมนตVสําหรับป[ญหาหนึ่งมิติ การแบ3งโดเมนออกเป=นเอลิเมนตV การรวมสมการของ
เอลิเมนตV การวิเคราะหVดJวยไฟไนตVเอลิเมนตVสําหรับป[ญหาสองและสามมิติ การใชJโปรแกรมทางไฟไนตVเอลิเมนตVใน
การแกJป[ญหาทางวิศวกรรม
Introduction to finite element method, finite element formulation, element interpolation
function, finite element analysis of one dimensional problems, discretizations of the domain into
elements, assembly of element equations, finite element analysis of two and three dimensional
problems; use of finite element program in solving engineering problems
302424

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Engineering
วิชาบังคับก3อน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite : 252284 Calculus III
หลักการการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหVและการสรJางแบบจําลองของส3วนประกอบต3างๆของการ
ควบคุมเชิงเสJน เสถียรภาพของการควบคุมแบบป• อนกลับเชิงเสJน การวิเคราะหVการตอบสนองเชิงเวลาและการ
ออกแบบ การตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบและการชดเชยในระบบควบคุม
Automatic control principles; analysis and modeling of linear control elements; stability
of linear feedback systems; time domain analysis and design; frequency response; design and
compensation of control systems
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302434

กลศาสตรVของของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanics of Fluids
วิชาบังคับก3อน : 302234 กลศาสตรVของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
การไหลอุดมคติแบบไม3หมุนตัว ศักยVความเร็ว ฟ[งกVชันการไหล เสJนสายธารและแนวศักยVคงที่ การ
วิเคราะหVการไหลแบบไม3หมุนตัวสองมิติ สมมติฐานการไหลแบบป[•นป…วน ความยาวผสมแพรนดVเทิล สมการเน
เวียรV-สโตกสVสําหรับปริมาณตัวกลางเวลาเฉลี่ย ความเคJนปรากฏ ทฤษฎีชั้นชิดผิว สมการเบลเซียส สมการอินทิกรัล
โมเมนตัมของวอนคารVมานและความเสียดทานพื้นผิว แรงฉุดของแผ3นเรียบ การไหลบนขอบเขตโคJง การแยกตัว แรง
ฉุดของวั ตถุ จม เวคหลังทรงกระบอก ทฤษฎีแพนอากาศ การประยุ กตV ใชJ ระเบี ยบวิธี ทางตัวเลขกั บป[ ญหา ทาง
กลศาสตรVของไหล
Idealized flows irrotational; flow velocity potential; stream function; streamlines and lines
of constant potential; analysis of two-dimensional irrotational flow; hypotheses for turbulent flow;
Prandtl’s mixing length; Navier-stokes equations for mean-time-average quantities; apparent stress;
boundary-layer theory; Blasius’ equation; Von Karman integral momentum equation and skin friction;
drag for smooth plates; flow over curved boundaries; separation; drag on immersed bodies; wake
behind a cylinder; airfoil theory; application of numerical method of fluid mecahnics problems
302435

เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
วิชาบังคับก3อน : 302234 กลศาสตรVของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
ทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรแบบโรโตไดนามิกสV สมรรถนะของเครื่องจักรกลของไหลสําหรับของไหล
แบบกดอั ดไม3 ไดJ ไดJ แก3 ป[ž ม พั ดลมและเครื่ อ งเป… า กั งหั นน้ํ า ทบทวนการไหลแบบกดอั ดไดJ สมรรถนะของ
เครื่องจักร กล ของไหลสําหรับของไหลแบบกดอัดไดJ ไดJแก3 เครื่องอัด กังหันแก•ส เครื่องจักรกลของไหลประเภท
อื่น ๆ
Fundamental theory of rotodynamic machines; performance of fluid machines for
incompressible flow fluid: pumps, fans and blowers, water turbines; review of compressible flow;
performance of fluid machines for compressible flow fluid: compressors, gas turbines; other types of
fluid machines
302439

การออกแบบระบบท3อ
3(3-0-6)
Design of Plumbing Systems
วิชาบังคับก3อน : 302234 กลศาสตรVของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
หลักการพื้นฐานในการออกแบบระบบท3อในอาคาร เกณฑVและมาตรฐาน การออกแบบระบบท3อประปา
ระบบท3อระบายน้ํา ระบบท3ออากาศ ระบบระบายน้ําฝน ระบบท3อน้ํารJอน ระบบท3อไอน้ํา ระบบดับเพลิงและหัว
โปรยน้ําฝอย
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Fundamentals of plumbing system design; plumbing code and standards: design of cold
water piping systems, waste piping systems, vent piping systems, drainage systems, hot water
systems, steam piping systems, fire protection and sprinkler systems
302441

ท3อความรJอน
3(3-0-6)
Heat Pipe
วิชาบังคับก3อน : 302335 การถ3ายเทความรJอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
บทนํ าเทคโนโลยี ท3 อความรJ อน ทฤษฎี พื้นฐานของท3 อความรJ อนแบบธรรมดา การเลื อกท3 อบรรจุ
วัสดุพรุนและของไหลทํางาน กรรมวิธีการผลิตและการทดสอบสมรรถนะการถ3ายเทความรJอน เทอรVโมไซฟอนสอง
สถานะแบบป‚ด การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรJอนแบบท3อความรJอน บทนําเกี่ยวกับท3อความรJอนชนิดพิเศษ
Introduction to heat pipe technology; basic theories of conventional heat pipe; selections
of container, wick, and working fluid; fabrication and performance test; two- phase closed
thermosyphons; heat pipe heat exchangers design; Introduction to special types of heat pipe
302445

กังหันก•าซ
3(3-0-6)
Gas Turbine
วิชาบังคับก3อน : 302233 อุณหพลศาสตรV 2
Prerequisite : 302233 Thermodynamics II
พลศาสตรVของก•าซ วัฏจักรกังหันก•าซ ศาสตรVของการบิน ระบบของเครื่องยนตVกังหันก•าซ ทั้งในอุดมคติ
และจริง ประสิทธิภาพของเครื่องยนตVกังหันก•าซ
Gas dynamics; gas turbine cycles; science of flight; ideal and real systems of gas turbine
engines efficiencies of gas turbine engines
302446

การออกแบบระบบความรJอน
3(3-0-6)
Thermal System Design
วิชาบังคับก3อน : 302232 อุณหพลศาสตรV 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics I
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบใชJงานไดJ การวิเคราะหVเชิง เศรษฐศาสตรVของระบบ
ความรJอน การปรับสมการ แบบจําลองของอุปกรณVความรJอน การจําลองระบบ การหาสภาพที่เหมาะที่สุด
Engineering design; design of workable system; economical analysis on thermal system;
equation fitting; model of thermal equipments; system simulation; optimization
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302449

การสันดาปและการควบคุมมลภาวะ
3(3-0-6)
Combustion and Pollution Control
วิชาบังคับก3อน : 302335 การถ3ายเทความรJอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
หลั ก การทางเคมี อุ ณ หภาพในการสั น ดาป จลนพลศาสตรV ข องการสั น ดาป การคํ า นวณทาง
จลนพลศาสตรVของการสันดาปดJวยโปรแกรมสําเร็จรูป สมบัติเชิงกายภาพของเชื้อเพลิง หัวเผาสําหรับก•าซและน้ํามัน
ทฤษฎีของเปลวไฟแบบผสมก3อนการเผาไหมJและเปลวไฟแบบแพร3กระจาย เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบป[•นป…วน
เสถียรภาพของเปลวไฟ การเกิดและการควบคุมมลพิษจากการสันดาป
Principles of thermochemistry for combustion; combustion kinetics; calculation in
chemical kinetics using a software package; physical properties of fuels; gas and oil burners; theories
of premixed flames and diffusion flames; laminar and turbulent flames; flame stability; pollutant
formation and control from combustion
302451

วิศวกรรมแปรรูปอาหารดJวยความรJอน
3(3-0-6)
Food Thermal Process Engineering
วิชาบังคับก3อน: 302232 อุณหพลศาสตรV 1
Prerequisite: 302232 Thermodynamics I
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวขJองกับปฏิบัติการเฉพาะหน3วยในวิศวกรรมอาหาร: การระเหย การกลั่น
การสกัด การชะละลาย การดูดซับและการแลกเปลี่ยนไออน หลักการของวิศวกรรมแปรรูปอาหารที่ไม3ใชJความ
รJอนโดยตรง: ไมโครเวฟ คลื่นความถี่วิทยุ อินฟราเรด โอหVมิก
Theories and principles related to unit operations in food engineering: evaporation,
distillation, extraction, leaching, absorption and ion exchange; principles of non-direct heating
food process engineering: microwave, radio frequency, infrared, ohmnic
302452

วิศวกรรมแปรรูปอาหารโดยทางกล
3(3-0-6)
Food Mechanical Process Engineering
ทฤษฎีและหลัการที่เกี่ยวขJองกับปฏิบัติการเฉพาะหน3วยในวิศวกรรมอาหาร: การลดขนาด การแยก
โดยทางกลสําหรับอาหารแข็งและอาหารเหลว การกรอง การกวนและการผสมของอาหารแข็งและอาหารเหลว
การกรองและการแยกดJวยเยื่อ การตกผลึกและการดันผ3านเกลียวอัด หลักการของวิศวกรรมแปรรูปอาหารที่
เกี่ยวขJองกับการใหJความรJอนและการทําความเย็น: การรีทอรVท และการแช3เยือกแข็ง
Theories and principles related to unit operations in food engineering: size
reduction, mechanical separations for solid and liquid foods, precipitation, agitation and mixing
of solid and liquid foods, filtration and membrane separation, crystallization and extrusion;
principles of food process engineering related to heating or cooling: retorting and freezing
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302456

รถแทรกเตอรVเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Tractors
ชนิดและโครงสรJางมูลฐานของรถแทรกเตอรV กลศาสตรVของตัวรถแทรกเตอรV การทรงตัว การถ3ายทอด
กําลัง ระบบต3อติดและระบบไฮดรอลิก การยึดเกาะและเครื่องช3วยยึดเกาะ ความปลอดภัยในการใชJงาน การทดสอบ
รถแทรกเตอรV การซ3อมบํารุงและการออกแบบ การวิเคราะหVตJนทุน ปฏิบัติการในหัวขJอ ฝ„กหัดขับ การใชJงาน การ
บํารุงรักษา การทดสอบรถแทรกเตอรV
Types and basis structure of tractors, mechanics of tractor chassis, stability, power
transmission, hitching and hydraulic systems, traction and traction aids, safety operation, tractor test,
maintenance and design, cost analysis, practice: driving, operation, maintenance, tractor testing
302457

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Machinery Engineering
การจําแนกและหลักการของเครื่องจักรกลเกษตร สมบัติทางกายภาพของดินและพืชที่เกี่ยวขJองกับการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร ตJนกําลังเครื่องจักรกลเกษตร การถ3ายทอดกําลัง หลักการใชJงานและการปรั บตั้ ง
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูกและเครื่องมืออารักขา
พืช เครื่องเก็บเกี่ยว ระบบใหJน้ํา เรือนปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดลJอม การเกษตรแบบแม3นยํา การทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร การซ3อมบํารุงและความปลอดภัยในการใชJ
งาน การวิ เคราะหV ตJ นทุ นและการจั ดการเครื่ องจั กรกลเกษตร ปฏิ บั ติ การในหั วขJ อ การใชJ งานและทดสอบ
เครื่องจักรกลเกษตรประเภทต3างๆ
Classification and principles of agricultural machines; Mechanical properties of soil and
plant related to agricultural machinery design; power for agricultural machines; power transmission;
principles of agricultural machinery operations and adjustment; principles of agricultural machines
design: soil preparation implements, planting and cultivation equipments, harvesting machines;
irrigation systems; greenhouse; precision agriculture; testing and performance evaluation agricultural
machines; agricultural machinery standards; maintenance and safety operation; cost analysis and
agricultural machinery management; practice: operation and testing of agricultural machine
302459

การจัดการตJนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Power and Agricultural Machinery Management
การใชJเครื่องจักรกลในการเกษตรในประเทศไทย สมรรถนะของเครื่องจักรกลเกษตร สมรรถนะของตJน
กําลัง สมรรถนะของผูJใชJงาน การวิเคราะหVตJนทุน การวางแผนป•องกันเครื่องจักรกลเกษตร การเลือกเครื่องจักรกล
เกษตรและตJนกําลัง ความปลอดภัยในการใชJเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural mechanization in Thailand; agricultural machine performance; power
performance; operator performance; cost analysis; agricultural machinery protection planning;
agricultural machine and power selection; agricultural machinery safety
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302461

การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(2-2-5)
Measurement and Instruments for Mechanical Engineers
หลักการของระบบการวัด องคVประกอบในระบบการวัด การวิเคราะหVความเที่ยงตรงและความแม3นยํา
การวิเคราะหVขJอมูล สัญญาณ ผลกระทบของการโหลด สัญญาณรบกวน ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การวัด
ความเครียด การวัดแรง การวัดการไหล การวัดการกระจัด การวัดความเร็ว การวัดความเร3ง การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความชื้น การวัดความดัน การวัดแสง การวัดแบบอื่น ๆ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
Principles of measurement system; components of measurement system; accuracy and
precision analysis; data analysis; signal; loading effect; noise; measurement system and instruments:
strain measurement, force measurement, flow measurement, displacement measurement, velocity
measurement, acceleration measurement, temperature measurement, humidity measurement,
pressure measurement, light measurement, miscellaneous measurement; instrument calibration
302475

กระบวนการทางความรJอนจากพลังงานแสงอาทิตยV
3(2-2-5)
Solar Energy Thermal Process
วิชาบังคับก3อน : 302335 การถ3ายเทความรJอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
ธรรมชาติของพลังงานแสงอาทิตยV การวัดรังสีดวงอาทิตยV การออกแบบอุปกรณV พลังงานแสงอาทิตยV
ตัวกักเก็บความรJอน เครื่องทําน้ํารJอน เครื่องทําอากาศรJอน เครื่องกลั่นน้ํา เครื่องทําความเย็นและป[žมความรJอน การ
วิเคราะหVเชิงเศรษฐศาสตรV
Nature of solar energy; solar radiation measurement; solar energy equipment design:
collector, water heater, air heater, water distiller, refrigerator and heat pump; economical analysis
302476

การอนุรักษVและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and Management
วิชาบังคับก3อน : 302232 อุณหพลศาสตรV 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics I
หลักการพื้นฐานของการอนุรักษVและการจัดการพลังงาน การวิเคราะหVสมดุลพลังงานในการอนุรั กษV
และการจัดการพลังงาน หมJอแปลงไฟฟ•า มอเตอรVไฟฟ•า ไฟฟ•าแสงสว3าง หมJอไอน้ํา เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัด
อากาศ การตรวจวัดการใชJพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การวิเคราะหVเชิงเศรษฐศาสตรVและแผนการ
อนุรักษVพลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวขJอง กรณีศึกษา
Fundamentals of energy conservation and management; energy balance analysis for
energy conservation and management; transformer, motor, lighting, boiler, air conditioner, air
compressor; energy auditing; instruments and techniques for auditing; economical analysis and
energy conservation plan; relevant laws; case studies
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302477

แหล3งพลังงานหมุนเวียนที่นํามาใชJใหม3ไดJ
3(2-2-5)
Renewable Energy Resources
พื้นฐานของพลังงานทางเลือก และแหล3งพลังงานหมุนเวียนที่นํากลับมาใชJใหม3ไดJ พลังงานแสงอาทิตยV
พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก•าซชีวภาพ พลังงานน้ํา พลังงานความรJอนใตJภิภพ วิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี การวิเคราะหVความเป=นไปไดJของโครงการ
Fundamental of alternative energy and renewable energy resources: solar energy, wind
energy, biomass energy, biogas energy, hydro energy, geothermal energy; technology development;
project feasibility analysis
302478

การอบแหJงเมล็ดพืช
3(3-0-6)
Grain Drying
วิชาบังคับก3อน : 302335 การถ3ายเทความรJอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
หลักการและระบบการอบแหJงเมล็ดพืช คุณสมบัติอากาศชื้น ความชื้นสมดุล สมบัติทางความรJอน
ของเมล็ดพืช และการถ3ายเทความชื้นในวัสดุที่มีโครงสรJางภายในเป=นรูพรุน แบบจําลองทางคณิตศาสตรVของ
การอบแหJงของเมล็ดพืช การเสื่อมสภาพ และการลดการเสื่อมสภาพในการเก็บรักษาใหJต่ําที่สุด
Principle and system of grain drying, moist air properties, equilibrium moisture
content, thermal properties of grain and moisture transfer in porous materials, mathematical
modeling of grain drying, deterioration and its minimization in storage
302494

หัวขJอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Selected Topics in Mechanical Engineering I
ศึกษาหัวขJอที่น3าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล
Study of Interesting topics in mechanical engineering

3(3-0-6)

302495

หัวขJอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Selected Topics in Mechanical Engineering II
ศึกษาหัวขJอที่น3าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล
Study of Interesting topics in mechanical engineering

3(3-0-6)

302496

ป[ญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Special Problems in Mechanical Engineering
ศึกษาและคJนควJาป[ญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Study and research special problems in mechanical engineering

3(2-3-5)
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302499

โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
2(0-6-3)
Mechanical Engineering Project
วิชาบังคับก3อน : 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 302399 Mechanical Engineering Pre-project
ทบทวนแผนการดําเนินงานและแนวคิด ออกแบบรายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดําเนินงานตามแผน
จัดทํารายงานความกJาวหนJา โปสเตอรVแสดงผลงาน นําเสนอผลงานต3อผูJฟ[งทั่วไป จัดทํารายงานฉบับสมบูรณV สอบ
โครงงาน การดําเนินงานภายใตJการดูแลของอาจารยVที่ปรึกษาโครงงาน
Review project concept and plan; design an executable plan; implement the plan;
produce, progress report, poster presentation; give oral presentation to general audiences, complete
the project report, oral examination; under supervision of project adviser
303206

วิศวกรรมไฟฟ•าเบื้องตJน
4(3-3-7)
Introduction to Electrical Engineering
วิชาบังคับก3อน : 261102 ฟ‚สิกสV 2
Prerequisite : 261102 Physics II
หลั กการเบื้ องตJ นการวิ เคราะหV วงจรไฟฟ• าแบบกระแสตรงและแบบกระแสสลั บ แรงดั น กระแส
กําลังไฟฟ•า หมJอแปลงไฟฟ•ากําลัง แนะนําเครื่องจักรกลไฟฟ•า เครื่องกําเนิดไฟฟ•า มอเตอรVไฟฟ•า และการใชJงานของ
เครื่ องจั กรกลไฟฟ• า หลั กการระบบไฟฟ• ากํ าลั งแบบหนึ่ งเฟส และแบบสามเฟส วิ ธี การส3 งกํ าลั งไฟฟ• า แนะนํ า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ•าพื้นฐาน
Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to
electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of single phase and three-phase
systems; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments
305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรV
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิ ดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอรV ส3 วนประกอบของคอมพิ วเตอรV การโตJ ตอบระหว3 างฮารV ดแวรV และ
ซอฟตVแวรV ภาษาโปรแกรมในป[จจุบัน การปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม
Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; Current
programming language; Programming practices
309200

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาบังคับก3อน : 256101 หลักเคมี
Prerequisite : 256101 Principles of Chemistry
ความสัมพันธVระหว3างโครงสรJาง สมบัติ และกระบวนการผลิต สมบัติเชิงกลและการประยุกตVใชJของ
วัสดุประเภทโลหะ โพลิเมอรV เซรามิค และวัสดุประกอบ แผนภูมิสมดุลยV กรรมวิธีทางความรJอน การแตกหัก การ
กัดกร3อน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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Study of relationship between structures, properties and production processes;
mechanical properties and application of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers,
ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; heat treatment,
fracture, corrosion and materials degradation
ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
ประกอบดJวยตัวเลข 6 ตัว แยกเป=น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
001
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
252, 256, 261 หมายถึง หมวดวิชาจากคณะวิทยาศาสตรV
205
หมายถึง หมวดวิชาจากคณะมนุษยศาสตรV
300
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรม (รหัสกลางของคณะวิศวกรรมศาสตรV)
301
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
302
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
303
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ•า
304
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
305
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรV
309
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปCที่เป‚ดสอน
เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง หมวดหมู3ในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง หมู3วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
เลข 1, 2
หมายถึง หมู3วิชากลศาสตรVวิศวกรรมและการประยุกตV
เลข 3 , 4
หมายถึง หมู3วิชาอุณหพลศาสตรV และกลศาสตรVของไหล
เลข 5
หมายถึง หมู3วิชาเขียนแบบเครื่องกล และวิศวกรรมเกษตร
เลข 6
หมายถึง หมู3วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
เลข 7
หมายถึง หมู3วิชาวิศวกรรมพลังงาน
เลข 8
หมายถึง หมู3วิชาวิศวกรรมยานยนตV
เลข 9
หมายถึง หมู3วิชาโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล หัวขJอคัดสรร
ป[ญหาเฉพาะ
เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง อนุกรมในหมวดหมู3ในสาขาวิชา
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ชื่อ ตําแหน7งและคุณวุฒิของอาจารย,
อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน7งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
M.Eng.
วศ.บ.

เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีอุณหภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechatronics
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.

Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical
Engineering Design
วิศวกรรมเครื่องกล

1

นายนินนาท ราชประดิษฐV

2

นายชูพงศV ช3วยเพ็ญ

อาจารยV

3

นางสาวป[ญญวัณ ลําเพาพงศV

อาจารยV

4

นายภาณุ พุทธวงศV

อาจารยV

5

นางสาวศลิษา วีรพันธุV

อาจารยV

วศ.บ.

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
สถาบันเทคโนโลยีแห3งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Imperial College London
Leibniz Universität Hannover, Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Wichita State University
University of Colorado at Boulder
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
University of Manchester
The University of Manchester Institute of
science & technology
จุฬาลงกรณV มหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ: ผลงานทางวิชาการ การคJนควJา วิจัย หรือการแต3งตํารา ในรอบ 5 ปCยJอนหลัง แสดงไวJในภาคผนวก ง

ประเทศ

ป@ที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2554
2544
2533
2539
2551

อังกฤษ
เยอรมนี
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ

2557
2550
2542
2547
2542
2537
2550
2543

ไทย

2541

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห,/)
หลักสูตร หลักสูตร
ปAจจุบัน ปรับปรุง
12
12
18

18

16

16

12

12

17

17
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3.7.2 อาจารย,ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน7งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

1

นางสาวกุลยา กนกจารุวิจิตร

รอง
ศาสตราจารยV

2

นายปฐมศก วิไลพล

รอง
ศาสตราจารยV

3

นางสาวป‚ยะนันทV เจริญสวรรคV

รอง
ศาสตราจารยV

4

นางมัทนี สงวนเสริมศรี

รอง
ศาสตราจารยV

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Ag.

Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเคมี
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Agricultural Eng.

M.Ag.

Agricultural Eng.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Eng.

วิศวกรรมเกษตร
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีอุณหภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
Agricultural
Systems and Eng.
Agricultural Eng.
วิศวกรรมเกษตร

5

นายขวัญชัย ไกรทอง

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

6*

นายนินนาท ราชประดิษฐV

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

7

นางรัตนา การุญบุญญานันทV

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

M.Eng.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Imperial College London
Oregon State University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก3น
มหาวิทยาลัยขอนแก3น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรV
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Tokyo University of Agriculture and
Technology
Tokyo University of Agriculture and
Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรV
University of Northumbria at Newcastle
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Asian Institude of Technology
Asian Institude of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรV

ประเทศ

ป@ที่สําเร็จ
การศึกษา

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ…น

2547
2543
2539
2550
2543
2538
2546
2541
2538
2539

ญี่ปุ…น

2536

ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2533
2555
2542
2537
2554
2544
2533
2552

ไทย
ไทย

2544
2541

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห,)
หลักสูตร หลักสูตร
ปAจจุบัน ปรับปรุง
18
18
19

19

12

12

15

15

21

21

12

12

23

23
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน7งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV
ผูJช3วย
ศาสตราจารยV
ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
B.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
Mechatronics
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.

Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical
Engineering
Design
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
(วิศวกรรมเครื่องกล)

8

นายศิษฐVภัณฑV แคนลา

9

นายสิทธิโชค ผูกพันธุV

10

นายอนันตVชัย อยู3แกJว

11*

นายชูพงศV ช3วยเพ็ญ

อาจารยV

12*

นางสาวป[ญญวัณ ลําเพาพงศV

อาจารยV

13*

นายภาณุ พุทธวงศV

อาจารยV

14*

นางสาวศลิษา วีรพันธุV

อาจารยV

15

นายสุเมธ เหมะวัฒนะชัย

อาจารยV

* หมายถึง อาจารยVผูJรับผิดชอบหลักสูตร

วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ป@ที่สําเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก3น
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Lehigh University, Pennsylvania
Lehigh University, Pennsylvania, USA.
Lehigh University, Pennsylvania, USA.
สถาบันเทคโนโลยีแห3งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Imperial College London
Leibniz Universität Hannover
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Wichita State University
University of Colorado at Boulder
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
University of Manchester
The University of Manchester Institute of
science & technology

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2546
2541
2544
2537
2550
2547
2544
2539
2551

อังกฤษ
เยอรมนี
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ

2557
2550
2542
2547
2542
2537
2550
2543

จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
University of Utah
University of Utah
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย

ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2541
2553
2551
2543
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห,)
หลักสูตร หลักสูตร
ปAจจุบัน ปรับปรุง
21
21
16

16

11

11

18

18

16

16

12

12

17

17

16

16
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3.7.3 อาจารย,ผู/สอน
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหน7งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

1

นางสาวกุลยา กนกจารุวิจิตร

รอง
ศาสตราจารยV

2

นายปฐมศก วิไลพล

รอง
ศาสตราจารยV

3

นางสาวป‚ยะนันทV เจริญสวรรคV

รอง
ศาสตราจารยV

4

นางมัทนี สงวนเสริมศรี

รอง
ศาสตราจารยV

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Ag.

Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเคมี
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Agricultural Eng.

M.Ag.

Agricultural Eng.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเกษตร
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีอุณหภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล

5

นายขวัญชัย ไกรทอง

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

6

นายนพรัตนV สีหะวงษV

7

นายนินนาท ราชประดิษฐV

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV
ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Imperial College London
Oregon State University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก3น
มหาวิทยาลัยขอนแก3น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรV
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Tokyo University of Agriculture and
Technology
Tokyo University of Agriculture and
Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรV
University of Northumbria at Newcastle
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3

ประเทศ

ป@ที่สําเร็จ
การศึกษา

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ…น

2547
2543
2539
2550
2543
2538
2546
2541
2538
2539

ญี่ปุ…น

2536

ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2533
2555
2542
2537
2549
2544
2554
2544
2533

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห,)
หลักสูตร หลักสูตร
ปAจจุบัน ปรับปรุง
18
18
19

19

12

12

15

15

21

21

20

20

12

12
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ลําดับ
ที่
8

ชื่อ – สกุล
นางรัตนา การุญบุญญานันทV

ตําแหน7งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

D.Eng.

สาขาวิชา

M.Eng.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
B.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.

Agricultural
Systems and Eng.
Agricultural Eng.
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
Mechatronics
วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Asian Institude of Technology

9

นายศิษฐVภัณฑV แคนลา

10

นายสิทธิโชค ผูกพันธุV

11

นายอนันตVชัย อยู3แกJว

12

นายชูพงศV ช3วยเพ็ญ

อาจารยV

13

นายปองพันธV โอทกานนทV

อาจารยV

M.Eng.
วศ.บ.

Mechatronics
วิศวกรรมเครื่องกล

Asian Institude of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรV
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก3น
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Lehigh University, Pennsylvania
Lehigh University, Pennsylvania, USA.
Lehigh University, Pennsylvania, USA.
สถาบันเทคโนโลยีแห3งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหาร
ลาดกระบัง
University of Bath
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรV

14

นางสาวป[ญญวัณ ลําเพาพงศV

อาจารยV

15

นายภาณุ พุทธวงศV

อาจารยV

16

นางสาวศลิษา วีรพันธุV

อาจารยV

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.

Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.

Imperial College London
Leibniz Universität Hannover
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
Wichita State University
University of Colorado at Boulder
มหาวิทยาลัยเชียงใหม3
University of Manchester

ผูJช3วย
ศาสตราจารยV
ผูJช3วย
ศาสตราจารยV
ผูJช3วย
ศาสตราจารยV

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห,)
หลักสูตร หลักสูตร
ปAจจุบัน ปรับปรุง
23
23

ประเทศ

ป@ที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย

2552

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2544
2541
2546
2541
2544
2537
2550
2547
2544
2539
2551

อังกฤษ
ไทย

2549
2548

ลาศึกษา
ต3อ

อังกฤษ
เยอรมนี
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ

2557
2550
2542
2547
2542
2537
2550
2543

16

16

12

12

17

17

21

21

16

16

11

11

18

18
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหน7งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วศ.บ.
17

นายสุรัตนV ป[ญญาแกJว

อาจารยV

18

นายสุเมธ เหมะวัฒนะชัย

อาจารยV

3.7.4 อาจารย,พิเศษ : ไม3มี

M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Mechanical
Engineering
Design
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechatronics
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Eng.
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
(วิศวกรรมเครื่องกล)

The University of Manchester Institute of
science & technology
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Utah
University of Utah
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณVมหาวิทยาลัย

ประเทศ

ป@ที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย

2541

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2547
2543
2553
2551
2543
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห,)
หลักสูตร หลักสูตร
ปAจจุบัน ปรับปรุง

ลาศึกษา
ต3อ
16

ลาศึกษา
ต3อ
16
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4. องค,ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ,ภาคสนาม
จากการประเมินความพึงพอใจจากผูJใชJบัณฑิต มีความตJองการใหJบัณฑิตมีประสบการณVในวิชาชีพ
ก3 อ นทํ า งาน ดั ง นั้ น จึ ง จั ด ใหJ มี ก ารฝ„ ก งาน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและสามารถประยุ ก ตV ใ ชJ ค วามรูJ ท าง
วิศวกรรมเครื่องกลในการแกJป[ญหาในสถานประกอบการ อีกทั้งสามารถแสวงหาความรูJจากการศึกษา
คJนควJา และปฏิบัติดJวยตนเองไดJ ดังนี้
302391
การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หน3วยกิต (ไม3นับหน3วยกิต)
Training in Mechanical Engineering
(ไม3นJอยกว3า 270 ชม.)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูJของประสบการณVภาคสนาม
4.1.1. ความคาดหวังในผลการเรียนรูJประสบการณVภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
• มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
• สามารถประยุกตVความรูJทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแกJป[ญหาในสถานประกอบการ
• มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย
• มีมนุษยสัมพันธVและสามารถทํางานร3วมกับผูJอื่นไดJ
4.1.2. นิสิตตJองไดJคะแนนการประเมินไม3นJอยกว3ารJอยละ 80 ตามเกณฑVการประเมินดังนี้
• ผลการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง
60 คะแนน
• ส3งเอกสารครบ
10 คะแนน
• รายงาน
20 คะแนน
10 คะแนน
• การนําเสนอผลงาน
• รวม
100 คะแนน
4.2. ช3วงเวลา
ภาคฤดูรJอนของชั้นปCที่ 3 ไม3นJอยกว3า 270 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เต็มเวลาตลอด 1 ภาคการศึกษา ในภาคฤดูรJอน
5. ข/อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1. คําอธิบายโดยย3อ
การจัดทําโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล มีการดําเนินการดังนี้
ในภาคการศึกษาปลาย นิสิตชั้นปCที่ 3 ลงทะเบียนในรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เครื่ องกลเพื่ อคั ด เลื อกหั ว ขJ อโครงงานทางวิ ศวกรรมเครื่ อ งกล กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงคV และขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวขJอง วางแผนการดําเนินงานตลอดโครงงาน ดําเนินงานตามแผนในส3วนของ
การเตรียมโครงงาน และนําเสนอรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยอยู3ภายใตJการ
ดูแลของอาจารยVที่ปรึกษา
ในภาคการศึกษาตJน นิสิตชั้นปCที่ 4 ที่ผ3านการประเมินในรายวิชา 302399 สามารถลงทะเบียนใน
รายวิชา 302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อดําเนินโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลใหJเสร็จสมบูรณV
จัดทํารายงาน และนําเสนอรายงานที่สมบูรณV ภายใตJการควบคุมดูแลของอาจารยVที่ปรึกษาโครงงาน
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5.2. มาตรฐานผลการเรียนรูJ
ความคาดหวังในผลการเรียนรูJจากการทําโครงงานของนิสิต มีดังนี้
5.2.1. สามารถรวบรวม วิเคราะหV และสรุประเด็นป[ญหาที่เกี่ยวขJองกับทางวิศวกรรม
5.2.2. สามารถประยุกตVความรูJ เพื่อนําไปแกJป[ญหาทางดJานวิศวกรรม โดยเลือกใชJทฤษฎี
และเครื่องมือที่เหมาะสม
5.2.3. รูJจักบทบาท หนJาที่ และสามารถวางตัวไดJอย3างเหมาะสมกับความรับผิดชอบในงานที่
ไดJรับมอบหมาย
5.2.4. สามารถปรับตัวและทํางานร3วมกับผูJอื่นทั้งในฐานะผูJนําและผูJตามไดJอย3างมี
ประสิทธิภาพ
5.2.5. สามารถประยุกตVใชJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดJอย3างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.3. ช3วงเวลา
ชั้นปCที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและชั้นปCที่ 4 ภาคการศึกษาตJน
5.4. จํานวนหน3วยกิต
รวม 3 หน3วยกิต
302399
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-project
302499
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project

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

5.5 การเตรียมการ
ตั้ ง ผูJ จั ด การรายวิ ช า เพื่ อ จั ด เตรี ย มคู3 มื อ การทํ า โครงงาน ซึ่ ง ประกอบดJ ว ยกํ า หนดการกิ จ กรรม
แผนการเรียนรูJรายสัปดาหVของการเตรียมโครงงานและการจัดทําโครงงาน
5.6. กระบวนการประเมินผล
สําหรับรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบหัวขJอโครงงาน (ไม3นJอยกว3า 3 คน) และแผนการดําเนินโครงงาน โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมของวัตถุประสงคV และความเป=นไปไดJของโครงงาน โดยนิสิตตJองจัดทําแบบ
เสนอโครงร3างโครงงาน และสอบนําเสนอหัวขJอโครงงาน
สําหรับรายวิชา 302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
มี การจั ด ตั้ งคณะกรรมการสอบโครงงาน (ไม3 นJ อยกว3 า 3 คน) โดยพิ จ ารณาจาก ผลการดํ า เนิ น
โครงงาน โดยนิสิตตJองจัดทํารายงานฉบับสมบูรณV และสอบนําเสนอโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู/ กลยุทธ,การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1.

2.

3.

4.
5.

6.

คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูJจักกาลเทศะและ
ทําหนJาที่เป=นพลเมืองดี รับผิดชอบต3อตนเอง วิชาชีพ
และสั ง คม ปฏิ บั ติ ต นภายใตJ จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ดJ ว ย
ความซื่อสัตยVสุจริตและเสียสละ ซึ่งเป=นคุณสมบัติที่หาไดJ
ยากในสังคมป[จจุบัน
มีความรูJในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิ บั ติ สามารถประยุ ก ตVใ ชJไ ดJอย3 างเหมาะสมเพื่ อการ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต3อในระดับสูงขึ้น
ไปไดJ
มี ค วามใฝ… รูJ ใ นองคV ค วามรูJ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย3 า งต3 อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย3 า งยิ่ ง
ทางดJานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถพัฒนาองคVความรูJที่
ตนมี อ ยู3 ใ หJ สู ง ขึ้ น ไป เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คิดเป=น ทําเป=น มีความคิดริเริ่มสรJางสรรคV และสามารถ
เลือกวิธีแกJไขป[ญหาไดJอย3างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
ที่ดี
มีมนุษยสัมพันธVและมีความสามารถในการทํางานร3วมกับ
ผูJอื่น มีทักษะในดJานการทํางานเป=นหมู3คณะ สามารถ
บริหารจัดการการทํางานไดJอย3างเหมาะสม และเป=นผูJมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการทํ า งาน พรJ อ มที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรม ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมคนงานระดับล3าง และ
รับคําสั่งจากผูJอยู3ในตําแหน3งที่สูงกว3าไดJเป=นอย3างดี
มีความสามารถในการติดต3อสื่อสาร และใชJภาษาไทย
ภาษาต3างประเทศ และศัพทVทางเทคนิคทางวิศวกรรม
ในการติดต3อสื่อสาร รวมถึงการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดJเป=นอย3างดี

กลยุทธ,หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในรายวิชาเรียนและสอนในรายวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตJน

การเรียนการสอนในภาคทฤษฏี
การเรียนการสอนในภาคปฏิบัตจิ ากการทดลองใน
หJองปฏิบัติการและภาคสนาม รวมทั้งจากการฝ„กปฏิบัติจริง
ในงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหJมีการคJนควJาเพื่อจะสามารถ
สรJางองคVความรูJดJวยตนเอง

การมอบหมายงานที่เป=นโครงงาน เป=นระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ตJองมีการจัดสรรงาน คนและเวลา
การมอบหมายงานที่เป=นโครงงาน เป=นระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ตJองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา

• การมอบหมายงานที่ตJองมีการสืบคJนบทความทางวิชาการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การศึกษาบทความดังกล3าว
เพื่อเขียนรายงานสรุปหรือนําเสนอในลักษณะปากเปล3า
ประกอบสื่อในชัน้ เรียน
• การฝ„กเขียนรายงานในรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
• การใชJโปรแกรมการเรียนการสอนทางอิเลคทรอนิกสV
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู/ คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยการเที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรูJ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิ ศวกรรมศาสตรV (มคอ.1) และผลลั พธVของการศึ กษาตามเกณฑV ที่กํา หนด โดย คณะอนุ กรรมการรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรV (TABEE) แสดงดังภาคผนวก ฉ
2.1 ด/านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู/
(1) มีความเขJาใจและสามารถจัดการป[ญหาทางดJานคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ บนค3านิยม
พื้นฐานและจรรยาบรรณวิศวกร
(2) มีวินัย ความรับผิดชอบต3อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขJอบังคับต3างๆ ของ
องคVกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ,การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม
บรรยายและอภิ ป รายประเด็ น ป[ ญ หาสั ง คมทั้ ง ในอดี ต และป[ จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วขJ อ งกั บ งานดJ า น
วิศวกรรมเครื่องกลมาในรายวิช าที่เ กี่ยวขJ อง ในรายวิชา 302100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมเครื่ องกลและ
รายวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะที่เนJนการออกแบบระบบทั้งทางกลและทางความรJอนซึ่งโดยเนื้อหารายวิชาคือการ
ออกแบบตามหลักเพื่อความปลอดภัยอยู3แลJว รวมถึงบรรยายแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตJองตามหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิศวกรในแต3ละรายวิชาที่เป‚ดสอน ในส3วนของวินัยและความรับผิดชอบต3อตนเองและสังคม
เนJนใหJผูJสอนส3งเสริมใหJนิสิตเขJาเรียนตรงต3อเวลา และรับผิดชอบต3อตนเองในการเขJาเรียนอย3างสม่ําเสมอและ
ส3งงานตามเวลา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาปฏิบัติที่ใหJนิสิตทํางานเป=นกลุ3ม และรายวิชาบรรยายที่สอดแทรกการ
ทํางานเป=นกลุ3มในลักษณะโครงงานย3อยของรายวิชา เพื่อใหJนิสิตมีประสบการณVในการทํางานร3วมกันกับผูJอื่น
อันจะเป=นการสรJางเสริมความรับผิดชอบต3อสังคม และฝ„กใหJนิสิตมีภาวะผูJนําและผูJตาม ซึ่งเป=นคุณลักษณะที่
วิศวกรพึงมี
ในส3วนของการเคารพกฎระเบียบและขJอบังคับต3างๆ ขององคVกรและสังคม ในระดับมหาวิทยาลัย ใชJ
วิธีการชี้แจงระเบียบและขJอบังคับต3างๆ ของมหาวิทยาลัย เช3น ขJอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว3าดJวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก จ) เพื่อใหJนิสิตทราบในวันปฐมนิเทศและจักไดJปฏิบัติตนตามระเบียบ
และขJอบังคับอย3างถูกตJองตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา นอกจากนี้ทุกรายวิชาจะทําการแจกแผนการสอน
เพื่อชี้แจงขJอตกลงในการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ซึ่งนิสิตจะไดJเขJาใจและปฏิบัติตาม
2.1.3 กลยุทธ,การประเมินผลการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม
• มีการประเมินผลโดยการสอบและรายงานในรายวิชาต3างๆ ที่เกี่ยวขJอง เช3น วิชา 302100แนะนํา
วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะรายวิชาที่เนJนการออกแบบตามหลักเพื่อความปลอดภัยทั้ง
ระบบทางกลและทางความรJอน
• มีรายวิชาที่กําหนดใหJมีการทํารายงานเป=นกลุ3ม และส3งงานตามกําหนดเวลาที่มอบหมาย
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• ประเมินจากความซื่อสัตยVและการตรงต3อเวลาในการส3งงานที่มอบหมาย การสอบย3อย การ
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
• ผลการตรวจสอบว3านิสิตเขJาเรียนสม่ําเสมอ
2.2 ด/านความรู/
2.2.1 ผลการเรียนรู/
(1) มี ความรูJ และความเขJ าใจพื้ น ฐานทางดJ า นคณิ ต ศาสตรV เศรษฐศาสตรV วิ ทยาศาสตรV และ
วิศวกรรมศาสตรV
(2) มีองคVความรูJในสาขาวิชาและศาสตรVอื่นๆ ที่เกี่ยวขJองอย3างกวJางขวาง และเป=นระบบ รวมถึง
ความเขJ าใจในผลกระทบของงานดJ า น วิ ศวกรรมศาสตรV ต3 อโลก สั งคม สิ่ งแวดลJ อมและ
เศรษฐศาสตรV
(3) มีความเขJาใจเกี่ ยวกับ ความกJ าวหนJา ของความรูJ เฉพาะสาขาและ ตระหนักถึงงานวิ จั ย ใน
ป[จจุบัน
(4) ใหJมีความรูJเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชJชีวิต การดูแลตนเองและดํารงตนอย3างมีความสุข
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 กลยุทธ,การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านความรู/
เนJนการเรียนการสอนทั้งหลักการทางทฤษฎี และตัวอย3างการประยุกตVใชJงานจริง รวมถึงเสริมสรJางการ
เรียนรูJโดยใชJป[ญหาและ/หรือโครงงานเป=นฐาน (Problem- and/or project-based learning) ทั้งนี้ตัวอย3าง
การประยุกตVใชJงานจริงที่นํามาใชJตJองมีความทันสมัยต3อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ รวมถึงมอบหมายใหJอ3านและอภิปรายบทความทางวิชาการ นอกจากนี้
นิสิตชั้นปCที่ 2 จะไดJทัศนศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่เกี่ยวขJองกับวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และนิสิต
ชั้นปCที่ 3 จะไดJฝ„กปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและ/หรือสถานวิจัย นอกจากนี้ รายวิชาในระดับชั้นปCที่
3 ขึ้นไป หลายรายวิชามีการจัดทัศนศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ/สถานวิจัยที่สัมพันธVโดยตรงกับเนื้อหา
รายวิชา นิสิตชั้นปCที่ 4 จะตJองทําโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป=นการประยุกตVใชJความรูJที่เรียนมาและ
ความรูJที่ตJองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหJสามารถดําเนินโครงการใหJแลJวเสร็จและไดJตามมาตรฐานการเรียนรูJไดJ
2.2.3 กลยุทธ,การประเมินผลการเรียนรู/ด/านความรู/
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต3างๆ ดังนี้
• การสอบเก็บคะแนนย3อยในรายวิชาที่เป‚ดสอน
• การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําในรายวิชาที่กําหนดใหJนิสิตทํารายงาน รวมถึงรายงานการทัศน
ศึกษาดูงาน
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• การประเมินการสอบปากเปล3าในรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและ
รายวิชา302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
• ประเมินจากรายงานวิชา 302391 การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
2.3 ด/านทักษะทางปAญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู/
(1) สามารถประยุกตVใชJความรูJพื้นฐานทางดJานคณิตศาสตรV วิทยาศาสตรVและวิศวกรรมศาสตรVในการ
วิเคราะหVและแกJไขป[ญหาไดJ
(2) สามารถสรุปประเด็นป[ ญหาและความตJองการ ออกแบบและดํ าเนิ นการการทดลอง รวมทั้ ง
วิเคราะหVและแปลผลขJอมูลไดJ
(3) สามารถใชJ เ ทคนิ ค ทั กษะ และเครื่ องมื อทางวิ ศวกรรมที่ จํ า เป= น ในการแกJ ไขป[ ญ หาทางดJ า น
วิศวกรรม
(4) สามารถออกแบบระบบหรือกระบวนการ ตามความตJองการ ภายใตJขJอจํากัดดJานต3างๆ และ
เงื่อนไขที่กําหนด
(5) สามารถศึกษาป[ญหาที่ซับซJอนและเสนอแนวทางในการแกJป[ญหาทางวิศวกรรมไดJอย3างเหมาะสม
มีวิจารณญาณที่ดีและสรJางสรรคV
(6) มีคุณลักษณะที่พึงประสงคVตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเป=นผูJประกอบการ
2.3.2 กลยุทธ,การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะทางปAญญา
กําหนดโจทยVการบJานและ/หรือรายงาน ที่อJางอิงจากป[ญหาจริงทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมถึง
เสริมสรJางการเรียนรูJโดยใชJป[ญหาและ/หรือโครงงานเป=นฐาน (Problem- and/or project-based learning)
เพื่อใหJนิสิตฝ„กใชJความรูJและป[ญญาในการวิเคราะหVและแกJไขงานทางวิศวกรรมเครื่องกลไดJ และมีการกําหนด
กรณีศึกษาที่เกี่ยวขJองกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
กําหนดหัวขJอการทดลองในรายวิชาปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นอกจากนี้ใน
บางรายวิชายังไดJมีการกําหนดใหJนิสิตลงมือปฏิบัติงานจริง นอกเหนือไปจากการเรียนในภาคทฤษฎีอีกดJวย
นิสิตชั้นปCที่ 4 จะตJองทําโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป=นการประยุกตVใชJความรูJที่เรียนมาและ
ความรูJที่ตJองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหJสามารถดําเนินโครงการใหJแลJวเสร็จและไดJตามมาตรฐานการเรียนรูJไดJ
มีรายวิชา 300301 ผูJประกอบการทางเทคโนโลยี เพื่อใหJนิสิตมีความรูJความเขJาใจแนวคิดและขั้นตอนใน
การดําเนินการเพื่อไปสู3การเป=นผูJประกอบการ
2.3.3 กลยุทธ,การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปAญญา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต3างๆ ดังนี้
• การสอบเก็บคะแนนย3อยในรายวิชาที่เป‚ดสอน
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• การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําในรายวิชาที่กําหนดใหJนิสิตทํารายงาน รวมถึงรายงานการทัศน
ศึกษาดูงาน
• การประเมินการสอบปากเปล3าในรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและ
รายวิชา302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
• ประเมินจากรายงานวิชา 302391 การฝ„กงานดJานวิศวกรรมเครื่องกล
2.4 ด/านทักษะความสัมพันธ,ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู/
(1) สามารถออกแบบระบบโดยมี การคํ า นึ งถึ ง เงื่ อนไขทางดJ า นสั งคม สิ่ งแวดลJ อม การเมื อ ง
คุณธรรม จริยธรรม สุขอนามัย ความปลอดภัย และ การพัฒนาที่ยั่งยืน
(2) สามารถทํ า งานร3 ว มกั บ ผูJ อื่น ที่ มีความหลากหลายในสหสาขาวิ ช าไดJ อย3 า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สามารถทํางานในฐานะสมาชิกของกลุ3มและผูJนํากลุ3มไดJ
(3) ตระหนักถึงความตJองการในการพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการเขJาถึงแหล3งเรียนรูJ มี
การพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพสู3การเรียนรูJอย3างต3อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ,การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านความสัมพันธ,ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีรายวิชาปฏิบัติที่ใหJนิสิตทํางานเป=นกลุ3ม รายวิชาบรรยายที่สอดแทรกการทํางานเป=นกลุ3มในลักษณะ
โครงงานย3อยของรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวขJองกับการออกแบบทั้งทางกลและทางความรJอนที่ตJอง
คํานึงถึงเงื่อนไขดJานสังคม สิ่งแวดลJอม และความปลอดภัย รวมทั้งรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และ 302499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหJนิสิตมีประสบการณVในการทํ า งาน
ร3วมกันกับผูJอื่นอันจะเป=นการฝ„กใหJมีความรับผิดชอบต3องานที่ไดJรับมอบหมายและความรับผิดชอบต3อสังคม
สามารถทํางานกับผูJอื่นไดJเป=นอย3างดี มีภาวะผูJนําและผูJตาม เพื่อใหJสามารถปรับตัวเขJากับองคVกรไดJ นอกจากนี้
การทําโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลเป=นการส3งเสริมใหJนิสิตพัฒนาตนเองในการหาความรูJเพิ่มเติมโดยการเขJาถึง
แหล3งเรียนรูJ ฝ„กการบริหารจัดการโครงการ การสื่อสารกับผูJอื่นในรูปแบบของการเขียนและการนําเสนอ
2.4.3 กลยุทธ,การประเมินผลการเรียนรู/ด/านความสัมพันธ,ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต3างๆ ดังนี้
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําในรายวิชาที่กําหนดใหJนิสิตทํารายงาน
• การประเมินจากรายงานและการสอบปากเปล3าในรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและรายวิชา302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
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2.5 ด/านทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู/
(1) สามารถใชJความรูJทางคณิตศาสตรV วิทยาศาสตรVและวิศวกรรมศาสตรV ในการศึกษาคJนควJา
และเสนอแนวทางในการแกJ ป[ ญ หา มี ทักษะในการใชJ คอมพิ ว เตอรV สํ า หรั บ การทํ า งานที่
เกี่ยวขJองกับวิชาชีพไดJเป=นอย3างดี
(2) สามารถเลือกใชJเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขJอมูล
ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย3างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต3างประเทศ
2.5.2 กลยุทธ,การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะในการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีรายวิชาบังคับที่ใหJนิสิตทํากิจกรรมหรือรายงานที่จําลองสถานการณVเสมือนจริง และ/หรือสถานการณV
จริง โดยใหJแกJป[ญหาดJวยเครื่องมือการคํานวณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่
กําหนดใหJนิสิตคJนควJาหาขJอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเนื้อหาในชั้นเรียน จากสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย
ผ3านเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหJนิสิตสามารถนําเสนอในรูปแบบของการเขียนรายงานและนําเสนอแบบปาก
เปล3าทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวขJอง และในรายวิชาโครงงาน
2.5.3 กลยุทธ,การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะในการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต3างๆ ดังนี้
• การสอบย3อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคที่ตJองใชJเครื่องมือทางวิศวกรรมในการการวัด
และการคํานวณ
• ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหVขJอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรV และ/หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตVในการแกJป[ญหาโจทยVการคํานวณ และการทําโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
• ประเมินจากการนําเสนอโดยใชJเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต7อผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู7รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
• ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
ผลการเรียนรู/

1.1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1.1 กลุ7มวิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1.1.2 กลุ7มวิชามนุษยศาสตร,
001221 สารสนเทศศาสตรVเพื่อการศึกษา
คJนควJา
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
001225 ความเป=นส3วนตัวของชีวิต
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
001228 ความสุขกับงานอดิเรก

2. ความรู/

จริยธรรม

1.2



3. ทักษะทางปAญญา

2.1

2.2 2.3 2.4

3.1
















3.3

3.4

3.5

3.6

5. ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1
































4.2











3.2

4. ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ







4.3

5.2

5.3
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1. คุณธรรม
ผลการเรียนรู/

1.1

1.2

กลุ7มวิชามนุษยศาสตร, (ต7อ)
001229 รูJจักตัวเอง เขJาใจผูJอื่น ชีวิตที่มี
ความหมาย
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
001242 การคิดเชิงสรJางสรรคVและนวัตกรรม
1.1.3 กลุ7มวิชาสังคมศาสตร,
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิป[ญญาทJองถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
001236 การจัดการการดําเนินชีวติ
001237 ทักษะชีวิต
001238 การรูเJ ท3าทันสื่อ
001239 ภาวะผูJนํากับความรัก
001251 พลวัตกลุ3มและการทํางานเป=นทีม
001252 นเรศวรศึกษา
001253 การเป=นผูJประกอบการ

2. ความรู/

จริยธรรม

3. ทักษะทางปAญญา

2.1

2.2 2.3 2.4





3.1

3.2

3.3

3.4

3.5





3.6

4. ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3
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1. คุณธรรม
ผลการเรียนรู/

1.1
1.1.4 กลุ7มวิชาวิทยาศาสตร,
001271 มนุษยVกับสิ่งแวดลJอม
001272 คอมพิวเตอรVสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตรVและสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
001275 อาหารและวิถีชีวิต
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลJตัว
001277 พฤติกรรมมนุษยV
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตรVในชีวิตประจําวัน
1.2.1 กลุ7มวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและการออกกําลังกาย

2. ความรู/

จริยธรรม

1.2

2.1

3. ทักษะทางปAญญา

2.2 2.3 2.4

3.1



3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.1

3.4

3.5

3.6

4.1
















4.2

4.3

5.2



















5.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต3อผลการเรียนรูJจากหลักสูตรสู3รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู/

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1.1 1.2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร,
252182 แคลคูลัส 1

252183 แคลคูลัส 2

252284 แคลคูลัส 3

256101 หลักเคมี

261101 ฟ‚สิกสV 1
261102 ฟ‚สิกสV 2
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
301340 กรรมวิธีการผลิต
302111 กลศาสตรVวิศวกรรม 1
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
302212 กลศาสตรVวิศวกรรม 2
302232 อุณหพลศาสตรV 1
302233 อุณหพลศาสตรV 2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.3

5.1







4.2

5.2







○
○
○
○
○
○

○
○

5.3
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ผลการเรียนรู/
รายวิชา
302234 กลศาสตรVของของไหล
302321 กลศาสตรVของของแข็ง
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรV
309200 วัสดุวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด/าน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม
300301 ผูJประกอบการทางเทคโนโลยี
301100 การฝ„กการใชJเครื่องมือและ
เครื่องจักรพื้นฐาน
302261 ปฏิบัติการการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
302311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล
302313 กลศาสตรVเครื่องจักรกล
302315 การออกแบบเครื่องจักรกล
302325 การสั่นสะเทือนทางกล
302335 การถ3ายเทความรJอน

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

○






○

5.2

5.3
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ผลการเรียนรู/
รายวิชา
302351 เขียนแบบทางวิศวกรรม
เครื่องกล

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

○

5.2

5.3

○

302361 คอมพิวเตอรVช3วยงานวิศวกรรม
เครื่องกล
302368 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
302369 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 2
302424 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
303206 วิศวกรรมไฟฟ•าเบื้องตJน

2.2.1.2 วิชาบังคับทางภาษา
300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคVทางวิชาชีพ
2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมตามระเบียบสภาวิศวกร
302324 เมคาทรอนิกสVเบื้องตJน
302331 วิศวกรรมการปรับอากาศและ
การระบายอากาศ
302386 กลศาสตรVยานยนตV
302446 การออกแบบระบบความรJอน
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ผลการเรียนรู/
รายวิชา
302457 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2.2.3 วิชาเลือกทางวิศวกรรม
302332 การทําความเย็น

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

○

302338 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรJอน
302344 วิศวกรรมโรงจักรตJนกําลัง
302345 พลศาสตรVของก•าซ
302375 โลจิสติกสVการผลิตและการลด
ตJนทุนพลังงานสําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย3อม
302376 พลังงานชีวมวล
302381 วิศวกรรมยานยนตV
302385 การควบคุมยานยนตV
302387 วิศวกรรมสันดาปภายใน
302402 เศรษฐศาสตรVสําหรับวิศวกร
302403 สถิติสําหรับวิศวกร
302411 ออพติไมเซชันในงานวิศวกรรม
302412 ชีวกลศาสตรVพื้นฐาน

○
○

○
○

○

5.3
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ผลการเรียนรู/
รายวิชา
302415 ระเบียบวิธีการออกแบบ
302417 การคิดสรJางสรรคVอย3างเป=น
ระบบ
302419 การจําลองระบบทางกล
302423 ระเบียบวิธีไฟไนตVเอลิเมนตV
302434 กลศาสตรVของของไหลขัน้ สูง
302435 เครื่องจักรกลของไหล
302439 การออกแบบระบบท3อ
302441 ท3อความรJอน
302445 กังหันก•าซ
302449 การสันดาปและการควบคุม
มลภาวะ
302451 วิศวกรรมแปรรูปอาหารดJวย
ความรJอน
302452 วิศวกรรมแปรรูปอาหารโดยทาง
กล
302456 รถแทรกเตอรVเพื่อการเกษตร

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

○

5.2

5.3
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ผลการเรียนรู/
รายวิชา
302459 การจัดการตJนกําลังและ
เครื่องจักรกลเกษตร

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

302461 การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล
302475 กระบวนการทางความรJอนจาก
พลังงานแสงอาทิตยV
302476 การอนุรักษVและการจัด
การพลังงาน
302477 แหล3งพลังงานหมุนเวียนที่
นํามาใชJใหม3ไดJ
302478 การอบแหJงเมล็ดพืช
302494 หัวขJอคัดสรรทางวิศวกรรม
เครื่องกล 1
302495 หัวขJอคัดสรรทางวิศวกรรม
เครื่องกล 2
302496 ป[ญหาพิเศษทางวิศวกรรม
เครื่องกล

○

5.2

5.3
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ผลการเรียนรู/
รายวิชา
2.3 วิทยานิพนธ,ระดับปริญญาตรี

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

2.ความรู/
2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปAญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เครื่องกล
302499 โครงงานทางวิศวกรรม
เครื่องกล
2.4 วิชาบังคับไม7นับหน7วยกิต
2.4.1 ฝ`กงาน
302391 การฝ„กงานดJานวิศวกรรม
เครื่องกล
2.4.2 แนะนําอาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
302100 แนะนําวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ รายวิชาของหลักสูตรอื่น (ที่ไม3ใช3รหัส 302xxx) ไดJเทียบผลการเรียนรูJเป=นผลการเรียนรูJของหลักสูตรนี้แลJว

3.6

4.ทักษะความสัมพันธ,
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห,
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3

86
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ,ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ,ในการให/ระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป=นไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว3าดJวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก จ)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ขณะนิสิตยังไม7สําเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูJตามที่ระบุใน มคอ. 3
การประเมิ น ผลของแต3 ล ะรายวิ ช า ตJ อ งผ3 า นที่ ป ระชุ ม ของภาควิ ช าหรื อ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรที่ไดJรับแต3งตั้งก3อนประกาศผลระดับขั้นใหJนิสิตทราบ
การประเมินผลโครงร3างโครงงานและโครงงานทางดJานวิศวกรรมเครื่องกล โดย
คณะกรรมการที่ไดJรับการแต3งตั้งจากภาควิชา
การประเมินผลนิเทศการฝ„กงานเป=นไปตามเกณฑVของคณะ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากภาวะการไดJงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบจากผลการประเมินของผูJใชJบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เกณฑ,การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป=นไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว3าดJวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดังนี้
นิสิตที่มีสิทธิ์ไดJรับปริญญา ตJองมีคุณสมบัติครบถJวน ดังต3อไปนี้
เรียนครบหน3วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวJในหลักสูตร
มีแตJมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม3ต่ํากว3า 2.00
ใชJเวลาการศึกษาไม3เกิน 2 เท3าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวJในหลักสูตร ทั้งนี้
ไม3นับระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวJแห3งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว3าดJวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ไม3มีพันธะดJานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
มีเกียรติและศักดิ์ของนิสิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนด
นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตJองมีคุณสมบัติครบถJวนดังนี้
เป=นนิสิตภาคการศึกษาสุดทJายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
ผ3านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑVที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหJนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถJวนตามที่ระบุ ไวJในขJอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารJองแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต3องานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการ
การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด มิ ฉ ะนั้ น อาจไม3 ไ ดJ รั บ การ
พิจารณาเสนอชื่อต3อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหJปริญญา ในภาคการศึกษานั้น

87
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย,
การเตรียมการสําหรับอาจารย,ใหม7
กําหนดใหJอาจารยVที่เพิ่งไดJรับการบรรจุ เขJาร3วมปฐมนิเทศอาจารยVใหม3ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป=น
ประจําทุกปC เพื่อทําความรูJจักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
สําหรับอาจารยVพิเศษจะไดJรับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงคVของหลักสูตร พรJอมทั้ง
แจกเอกสารประกอบที่จําเป=น
การพัฒนาความรู/และทักษะให/แก7คณาจารย,
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนั บ สนุ น ใหJ อาจารยV เ ขJ า ร3 ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และการ
ประเมินผลที่หน3วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค3าใชJจ3ายในการเขJาร3วมโครงการ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดJานอื่นๆ
คณะฯจัดสรรงบประมาณในการเขJาร3วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ แก3
คณาจารยV โดยใหJเขJาร3วมอย3างนJอยปCละ 1 ครั้งต3อคน
สนับสนุนใหJอาจารยVเขJาสู3ตําแหน3งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียด
แก3คณาจารยVที่สนใจ
สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต3างประเทศ
จัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตรV เพื่อเป=นแหล3งตีพิมพVบทความทางวิชาการ
ของคณาจารยVในคณะ

88
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดังนี้
1.1. ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ต3างๆ ของหลักสูตรใหJดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห3งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตJน/ภาค
การศึกษาปลาย โดยใหJมีการกํากับติดตามโดยประธานหลักสูตร หัวหนJาภาควิชา รองคณบดีฝ…าย
วิชาการ และคณบดี รายละเอียดดังนี้
- การกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยVประจําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด และการดําเนินงานตามตัวบ3งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ มคอ. ไดJดําเนินการใหJสอดคลJองและเป=นไปตามเกณฑV
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรที่ไดJกําหนดไวJ
- การจัดทําและส3ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ3งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ3านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส3ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร
และงานดJานวิชาการ
1.2. อาจารยVและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหJ
เป=นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
2.1. บัณฑิตมีความรูJพื้นฐานทางวิทยาศาสตรV มีองคVประกอบขององคVความรูJที่จําเป=นในการประกอบ
วิชาชีพครบทุกองคVประกอบ รวมถึงเนื้อหาความรูJครบทุกกลุ3มความรูJสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรV พ.ศ.
2553 (ภาคผนวก ฎ)
2.2. บัณฑิตมีความรอบรูJในศาสตรVแห3งวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประยุกตVใชJความรูJและทักษะ
ต3างๆ ในการปฏิบัติงานจริงร3วมกับผูJอื่นไดJอย3างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม (Practical Engineer)
มี ค วามใฝ… รูJ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองอย3 า งต3 อ เนื่ อ งและมี ทั ก ษะดJ า นการวิ จั ย (Pursue Advanced
Education and Research) รวมถึงมีพื้นฐานแนวคิดของการเป=นผูJประกอบการ (Entrepreneur)
ทั้ งนี้ การออกแบบหลั กสู ต รเพื่ อใหJ ส ามารถผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีคุณลั กษณะขJ า งตJ น ไดJ พิจ ารณาตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงคV ประกอบกั บ มาตรฐานการเรี ย นรูJ ทั้ ง 5 ดJ า น ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรV พ.ศ. 2553
2.3. มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูJของบัณฑิต ดังนี้
2.3.1. ภาวการณVไดJงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต3ละรุ3นที่สําเร็จการศึกษาในดJาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต3อความรูJความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.3.2. การทวนสอบจากผูJประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขJา
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
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2.3.3. การประเมิ น จากสถานศึ กษาอื่ น ถึ งระดั บ ความพึ งพอใจในดJ า นความรูJ ความพรJ อม และ
คุณสมบัติดJานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขJาศึกษาต3อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
3. นิสิต
3.1. กระบวนการรับนิสิตและเกณฑVการสําเร็จการศึกษา
เป=นไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว3าดJวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ขJอ 5
คุณสมบัติของผูJเขJาศึกษา (ภาคผนวก จ)
3.2. การเตรียมความพรJอมก3อนเขJาศึกษา
มี โ ครงการเตรี ย มความพรJ อมทางวิ ช าการใหJ กับ นิ สิต ที่ กํา ลั งจะเขJ า เรี ย นในชั้ นปC ที่ 1 ของทุ ก
ภาควิชาเป=นเวลา 2 สัปดาหVก3อนเป‚ดภาคเรียน โดยเนJนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรV อีกทั้งการทํา
กิจกรรมที่ส3งเสริมการปรับตัวและการใชJชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัย
3.3. การใหJคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
3.3.1. คณะมีการแต3งตั้งอาจารยVที่ปรึกษาทางวิชาการใหJแก3นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีป[ญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยVที่ปรึกษาทางวิชาการไดJ โดยอาจารยVของคณะทุกคนจะตJอง
ทําหนJาที่อาจารยVที่ปรึกษาทางวิชาการใหJแก3นิสิต และทุกคนตJองกําหนดชั่วโมงว3าง (Office
Hours) เพื่อใหJนิสิตเขJาปรึกษาไดJ นอกจากนี้ ตJองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหJคําปรึกษาแนะนํา
ในการจัดทํากิจกรรมแก3นิสิต
3.3.2. ภาควิชามีการเชิญผูJเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณVตรงใน
รายวิชาต3าง ๆ มาเป=นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อถ3ายทอดประสบการณVใหJแก3นิสิต
3.3.3. มี ผูJ ช3 ว ยสอนประจํ า หJ องปฏิ บั ติ การที่ มีความรูJ ในจํ า นวนที่ เ หมาะสมการใหJ คํา ปรึ กษาดJาน
วิชาการ
3.3.4. คณะและมหาวิ ทยาลั ย มี ห น3 ว ยงานโดยตรงซึ่ งทํ า หนJ า ที่ แนะแนวอาชี พและการศึ ก ษาต3 อ
รวมทั้งใหJคําปรึกษานิสิตเกี่ยวกับป[ญหาชีวิตทุกดJาน
3.4. การจัดการขJอรJองเรียนของนิสิต
3.4.1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและหน3 ว ยงานต3 า งๆ ในการรั บ คํ า รJ อ งและขJ อ รJ อ งเรี ย นของนิ สิ ต ที่
เกี่ยวขJองกับหน3วยงานนั้นๆ
4. คณาจารย,
4.1. การรับอาจารยVใหม3
กระบวนการในการรับอาจารยVใหม3 เริ่มจากการส3งใบสมัครใหJแก3ภาควิชาที่มีผูJมาสมัคร กลั่นกรอง
ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณVว3าเพียงพอต3อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องตJน จากนั้น
คณะจะพิ จ ารณากรอบอั ต รา หากยั ง มี ว3 า ง ก็ จ ะนํ า เขJ า ที่ ป ระชุ ม กรรมการคณะเพื่ อ พิ จ ารณา
กลั่นกรองในรอบที่สอง หากกรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติบรรจุ
หรือหากไม3มีกรอบอัตราแต3ผูJสมัครมีคุณวุฒิสูง ก็จะดําเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้อาจารยVประจําหลักสูตรที่จะรับเขJาใหม3ตั้งแต3เกณฑVมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ประกาศใชJ
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ตJองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดJตามเกณฑVที่กําหนดไวJในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยVประจํา
4.2. มีการปฐมนิเทศแนะแนวมีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยVใหม3 ใหJมีความรูJและเขJาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งมีการส3งเสริมอาจารยVใหJมีการเพิ่มพูนความรูJสรJางเสริมประสบการณV
ในสาขาที่ เ กี่ ย วขJ อ งในรู ป แบบของการศึ ก ษา ดู ง าน สั ม มนา การนํ า เสนอผลงานทั้ ง ในและ
ต3างประเทศ การมีส3วนร3วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก3ชุมชนที่เกี่ยวขJองกับการพัฒนาความรูJและ
คุณธรรม
4.3. การส3งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยVเพื่อการกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการสนับสนุนและผลักดันใหJอาจารยVยื่นขอตําแหน3งทางวิชาการ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวขJองกับการกําหนดเงินประจําตําแหน3งและค3าตอบแทนพิเศษสําหรับผูJดํารง
ตําแหน3งทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหJอาจารยVไดJมีผลงานทางวิชาการที่เป=นไปตามประกาศ
คณะกรรมการขJาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑVและวิธีการพิจารณาแต3งตั้ง
บุคคลใหJดํารงตําแหน3งผูJช3วยศาสตราจารยV รองศาสตราจารยV และศาสตราจารยV มหาวิทยาลัยไดJจัด
ใหJมีมีระบบสนับสนุนดJานการวิจัยรวมทั้งการเผยแพร3ผลงานวิจัยใหJกับอาจารยV โดยกองบริหารการ
วิจัยและหน3วยสนับสนุนการวิจัยของคณะซึ่งมีหนJาที่ประชาสัมพันธVเกี่ยวกับทุนวิจัยทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ใหJ กั บ อาจารยV มี ร ะบบสารสนเทศสํ า หรั บ การบริ ห ารโครงการวิ จั ย
ประชาสั ม พั น ธV แ หล3 ง เผยแพร3 ผ ลงานทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยและคณะมีแหล3งเผยแพร3ผลงานวิจัยซึ่งอยู3ในฐานขJอมูลศูนยVดัชนีอJางอิงวารสารไทย อัน
ไดJแก3 1) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี 2) วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร และ 3) รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”
4.4. การมีส3วนร3วมของคณาจารยVในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีกระบวนการในการปรึกษาหารือร3วมกันและการมีส3วนร3วมของคณาจารยVในการติดตามคุณภาพ
หลักสูตร การทบทวนประจําปCและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระทําโดยผ3านที่
ประชุมภาควิชา อาจารยVผูJรับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการวิชาการของคณะ
4.5. การแต3งตั้งคณาจารยVพิเศษ
นโยบายในการแต3งตั้งอาจารยVพิเศษ จะอนุมัติก็ต3อเมื่อภาระงานสอนของอาจารยVในภาควิชานั้นเต็ม
ตามเกณฑVขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย หรือไม3มีอาจารยVผูJเชี่ยวชาญในสาขานั้น กระบวนการเลือกสรร
กระทําโดยกรรมการประจําภาควิชา
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู/เรียน
5.1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เ ป=นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และ
แผนการสอนที่มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระครบทุกรายวิชา และมีการแจกประมวลรายวิชา
และแผนการสอน ใหJผูJเรียนไดJรับทราบ ตลอดจนแจJงใหJผูJเรียนไดJรับทราบถึงเกณฑVในการวัดผล
การศึกษาของแต3ละรายวิชาดJวย
5.2. มีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย กล3าวคือ ทั้งการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง และกิจกรรมการเรียนการ
สอนอื่นๆ ที่หลากหลาย เช3น การศึกษาแบบใชJป[ญหาเป=นฐาน (Problem-based Learning) เป=น
ตJน
5.3. มีวิธีการประเมินผูJเรียนที่หลากหลายและทันสมัย เช3น การสอบแบบปรนัยและอัตนัย การเขียน
รายงาน การสัมมนา การนําเสนอหนJาชั้นเรียนและผ3านสื่อสังคมออนไลนV การประกวดแข3งขั น
สิ่งประดิษฐVที่มาจากกระบวนการเรียนรูJแบบใชJโครงงานเป=นฐาน (Project-based Learning) เป=น
ตJน
5.4. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผูJเรียนในทุกรายวิชาผ3านที่ประชุมภาควิชาหรือ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
5.5. มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผูJเรียนต3อประสิทธิภาพการสอนของอาจารยV
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ…ายวิชาการประจําคณะ หรือ
ภาควิชาที่ดูแลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต3อไป
5.6. มีกิจกรรมเพื่อส3งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิ กิจกรรมสัมมนา การอบรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ/หรือ คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป=นตJน
5.7. มีการเชิญผูJทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป=นวิทยากร หรืออาจารยVพิเศษ เพื่อใหJการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดใหJมีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก3คณาจารยVเป=นประจํา
5.8. มีการสํารวจความตJองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิตก3อนการปรับปรุง
หลั ก สู ต ร โดยอาจอยู3 ใ นรู ป แบบของการประชุ ม สั ม มนา หรื อ แลกเปลี่ ย นความรูJ ข องคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยVประจําหลักสูตร ผูJที่เกี่ยวขJองกับการเรียนการสอน เช3น นิสิต
ศิษยVเก3า ผูJใชJบัณฑิต รวมทั้งผูJทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวขJอง เพื่อเขJาร3วมเสนอแนะหรือใหJความ
คิดเห็นต3อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย3างสม่ําเสมอ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู/
6.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปC ทั้งงบประมาณแผ3นดินและเงินรายไดJเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณV วัสดุครุภัณฑVคอมพิวเตอรV และวัสดุครุภัณฑVสนับสนุนการเรียนปฏิบัติการ
อย3 า งเพี ย งพอ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก าร ตลอดจนสรJ า ง
สภาพแวดลJอมใหJเหมาะสมกับการคJนควJาและเรียนรูJดJวยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหJ
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มี ร ะบบบริ ห ารจั ดการที่ ใชJทรัพยากรร3ว มกัน ทั้ งในระดั บ ภาควิชา ในระดั บ คณะและภายนอก
สถาบัน
6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู3เดิม
6.2.1. คณะมีความพรJอมดJานหนังสือ ตําราและการสืบคJนผ3านฐานขJอมูลออนไลนV โดยผ3าน
การบริ การของสํ า นั กหอสมุ ด ของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งนี้ ห นั งสื อเรี ย นและเอกสาร
Website ที่เกี่ยวขJองกับสาขาวิศวกรรมศาสตรVดังนี้
ตําราเรียน : ภาษาไทย
: ภาษาต3างประเทศ
วารสาร : ภาษาไทย
: ภาษาต3างประเทศ
ฐานขJอมูล (Database)
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศนV : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

72,394
23,714
154
53
26
2,513
1,124

เล3ม
เล3ม
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ฐานขJอมูล
รายการ
รายการ

6.2.2. หJองคอมพิวเตอรVของคณะและภาควิชา พรJอมระบบเครือข3ายความเร็วสูง โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอรV คณะฯจํา นวน 140 เครื่อง และเครื่องคอมพิว เตอรVภ าควิช าฯ จํานวน 60
เครื่อง ตามลําดับ พรJอมดJวยโปรแกรมคอมพิวเตอรVที่ถูกตJองตามกฎหมาย ซึ่งเป=นโปรแกรม
พื้นฐานดJานการเขียนแบบ และการคํานวณเพื่อฝ„กปฏิบัติเกี่ยวกับการใชJคอมพิวเตอรVช3วย
ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การเขียนรายงาน การนําเสนองาน รวมถึงการใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร การคJนควJาและเรียนรูJดJวยตนเอง
6.2.3. คณะและภาควิชา มีหJองเรียนและอุปกรณVที่สนับสนุน การเรียนการสอนภาคบรรยายที่
ทันสมัยและเพียงพอต3อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงวัสดุและอุปกรณVที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการซึ่งมีเพียงพอและสอดคลJองกับขJอแนะนําตามคู3มือการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของสภา
วิศวกร
6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและตํารา
ที่ เ กี่ ย วขJ อง ในการจั ด ซื้ อนี้ ไดJ เ ป‚ ดโอกาสใหJ นิ สิ ต และอาจารยV ผูJส อนในแต3ล ะรายวิชามี ส3 วนร3 วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป=น สําหรับหJองสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณสํ าหรับ จั ด ซื้ อ
ครุภัณฑVสื่อการสอนและครุภัณฑVประจําหJองปฏิบัติการเพื่อใชJประกอบการเรียนการสอนของอาจารยV
6.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1. การเตรียมความพรJอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหJเป=นไปตาม
• ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑVมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ขJอ 15 ว3าดJวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
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• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑVการขอเป‚ดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
• ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว3าดJวย
มาตรฐานดJานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดJานการสรJางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูJและสังคมแห3งการเรียนรูJ
6.4.2. มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามขJอกําหนดขJางตJนโดย
• จัดทําแบบสํารวจความตJองการจากนิสิตในการใชJทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน
• จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยVผูJใชJทรัพยากรการเรียนการสอน
7. ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ7งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหJบัณฑิตมีคุณภาพอย3างนJอยตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรูJที่กําหนด โดยมีตัวบ3งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ที่

ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (สกอ.)

1

อาจารยVประจําหลักสูตรอย3างนJอยรJอยละ 80 มีส3วนร3วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลJองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห3งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถJามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณVภาคสนาม (ถJา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย3างนJอยก3อนการเป‚ดสอนในแต3ละภาค
การศึกษาใหJครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณVภาคสนาม (ถJามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป‚ดสอนใหJครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นปCการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูJ ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถJามี) อย3างนJอยรJอยละ 25 ของรายวิชาที่เป‚ดสอนในแต3
ละปCการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธVการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรูJ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปCที่แลJว

2
3
4
5
6
7

ป@การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
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ที่

ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (สกอ.)

ป@การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

8

อาจารยVใหม3 (ถJามี) ทุกคน ไดJรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดJานการจัดการ
เรียนการสอน
9 อาจารยVประจําทุกคนไดJรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย3าง
นJอยปCละหนึ่งครั้ง
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถJามี) ไดJรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม3นJอยกว3ารJอยละ 50 ต3อปC
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปCสุดทJาย/บัณฑิตใหม3ที่มีต3อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม3นJอยกว3า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิตที่มีต3อบัณฑิตใหม3 เฉลี่ยไม3นJอยกว3า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑ,การประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร7หลักสูตร
เกณฑVการประเมินผลการดําเนินการ เป=นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห3งชาติ
หลักสูตรที่ไดJมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตJองมีผลดําเนินการบรรลุเป•าหมายตัวบ3งชี้
บังคับ (ตัวบ3งชี้ที่ 1-5) และตัวบ3งชี้ที่ 6-12 จะตJองดําเนินการใหJบรรลุตามเป•าหมายอย3างนJอยรJอยละ 80 ของ
ตัวบ3งชี้ในปCที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตJองเป=นไปตามหลักเกณฑVนี้ต3อเนื่องกัน 2 ปC จึงจะไดJ
รับรองว3าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร3ต3อไป และจะตJองรับการประเมินใหJอยู3ในระดับดีตามหลักเกณฑVนี้
ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย3างต3อเนื่อง
7.2 ตัวบ7งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )
Expected Learning Outcomes ที่ เ ป= น ตั ว บ3 ง ชี้ ข องหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ กํ า หนดใน มคอ.2 จะถู ก
ควบคุมตัวบ3งชี้ใหJบรรลุเป•าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
1
2
3
4

ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน

ป@การศึกษา

2560 2561 2562 2563
นิสิตแต3ละชั้นปCประเมินคุณลักษณะของตนเองตามผลลัพธVการเรียนรูJที่ >3.5 >3.5 >3.5 >3.5
คาดหวังเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยไดJผลประเมินของแต3ละผลลัพธV
การเรียนรูJที่คาดหวัง (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
จํานวนนิสิตที่มีการเผยแพร3ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
>3 >3
>3
วิศวกรรมเครื่องกลในทุกระดับ
รJอยละของนิสิตที่จบการศึกษาตามเกณฑV
>70
รJอยละของบัณทิตที่สอบผ3านการประเมินทางวิชาการ เพื่อขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน 1 ปC หลังสําเร็จการศึกษา (ต3อ
จํานวนผูJเขJาสอบ)

2564
>3.5
>3
>70
>50

95
ที่

ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน

5

ผูJใชJบัณฑิตประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลลัพธVการเรียนรูJที่
คาดหวัง (6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา) โดยไดJผลประเมินของแต3ละ
ผลลัพธVการเรียนรูJที่คาดหวัง (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ป@การศึกษา
2560 2561 2562 2563

2564
>3.5

7.3 ตัวบ7งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ3งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ3งชี้ใหJบรรลุเป•าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่

ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน

1

รJอยละของรายวิชาเฉพาะดJานทั้งหมดที่เป‚ดสอนมีวิทยากรจากภาค
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย3างนJอย 1 ครั้ง
รJอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ3านตามเกณฑVที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
รJอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ3านตามเกณฑVที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
รJอยละของบัณฑิตที่ไดJงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปC หลังสําเร็จ
การศึกษา
นิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลJวสรJางชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ

2
3
4
5

ป@การศึกษา
2560 2561 2562 2563
1
1
1
1

2564
1

5

10

15

20

25

50

55

60

65

70

-

-

-

-

90

1

-

1

-

1

96
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินกลยุทธVการสอน
มีการประเมินผลการสอนของอาจารยVโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหV
เพื่อหาจุดอ3อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยVผูJสอน เพื่อปรับกลยุทธVการสอน
ใหJเหมาะสม โดยอาจารยVผูJสอนแต3ละท3าน
มีการประเมินผลการเรียนรูJของนิสิตโดยการสอบ
มีการประเมินผลการเรียนรูJของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ3ม
การประเมินทักษะของอาจารยVในแผนกลยุทธVการสอน
ใหJนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารยVในดJานทักษะ กลยุทธVการสอนและการใชJสื่อในทุกรายวิชา
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนิสิตปCสุดทJาย
ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประเมินโดยผูJใชJบัณฑิต
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปC ตามดัชนีบ3งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขJอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดJรับการแต3งตั้งจากมหาวิทยาลัย
การทบทวนผลการประเมิน
ใหJ กรรมการประจํ า สาขาวิ ช า/ภาควิ ชา รวบรวมขJ อมู ล จากการประเมิ น การเรี ย นการสอนของ
อาจารยV นิสิต บัณฑิต และผูJใชJบัณฑิต และขJอมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบป[ญหาของการบริ ห าร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต3ละรายวิชา และนําไปสู3การดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลั กสู ตร
ต3 อไป สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ งหลั กสูต รนั้ นจะกระทํ า ทุ กๆ 5 ปC ทั้ งนี้ เ พื่ อใหJ ห ลั กสู ต รมี ความทั น สมั ย และ
สอดคลJองกับความตJองการของผูJใชJบัณฑิต

