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 รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

  1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

    ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ 

                       ผลิตเครื่องจักรกล 

    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Machine Design and 

                        Manufacturing Engineering Technology    

 

  2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : 

    ชื่อยอ (ภาษาไทย)      : 

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : 

 

    ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล)     

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล) 

Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing  

Engineering Technology) 

B.Eng. (Machine Design and Manufacturing Engineering Technology) 

 

  3. วิชาเอก/ความโดดเดนเฉพาะทาง 

     การประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล อยางมีความคิด

สรางสรรค 
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  4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

    148 หนวยกิต 

  5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป 

    5.2 ประเภทของหลักสูตร 

         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

    5.3 ภาษาท่ีใช 

          การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตร มีท้ังท่ี 

          เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    5.4 การรับเขาศึกษา 

         รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีใชภาษาไทยได  

    5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

   ไมมี 

    5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

          ใหเพียงปริญญาเดียว 

 

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  

- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ 

  และผลิตเครื่องจักรกล ฉบับป พ.ศ. 2555 

- เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  

  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    

  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

- ไดรับอนุมัติหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร (Thai 

Qualifications Register : TQR ) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในป พ.ศ. 2562 

 

  8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรฝายผลิต วิศวกรฝายออกแบบ วิศวกรฝายซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

8.2 ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับการออกแบบเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรกล  

8.3 ผูชวยสอน ผูชวยวิจัย  
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9. ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน/ประเทศ ป พ.ศ. 

1* นายสุนทร   สิทธิสกุลเจริญ ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

2550 

2545 

 

2 นายขวัญชัย  เสวีนนัท ผูชวย 

ศาสตราจารย 

M.Sc. (Polymer Technology) 

 

อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

Aalen University of Applied Sciences, 

Germany 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 

 

2539 

 

3 นายกิตติภัฎ  รัตนจันทร ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 

วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2543 

2538 

 

4 นางกัลยา  อุบลทิพย 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

ค.อ.ม. (เครื่องกล) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

2538 

2534 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน/ประเทศ ป พ.ศ. 

5 นางวรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ 

         อุตสาหการ) 

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2546 

 

2536 

 

6 นายเรวัฒน บุญจันทร 

 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) 

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม 

       แมคคาทรอนิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

 

2553 

 

หมายเหตุ  ลําดับท่ี 1*   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

 ลําดับท่ี 1-3  อาจารยประจําหลักสูตรแขนงวิชาสรางเครื่องกล 

              ลําดับท่ี 4-6  อาจารยประจําหลักสูตรแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล             
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  10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

  11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

               จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและ

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวยยุทธศาสตรท่ีมุงเนน การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ง สมดุล อยาง

สรางสรรค การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน     

ท้ังความรูคูคุณธรรม สังคม ม่ันคงเปนธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร เนนการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของพลังงานและอาหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงมี

ภาคอุตสาหกรรมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศโดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน การพัฒนา

บุคลากรของประเทศใหมีความรู ความสามารถ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตในวงการอุตสาหกรรมอันจะสงผลดี

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม           

การออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือจึงไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือรองรับนโยบายและแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจ       

      11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในแวดวงอุตสาหกรรมท้ังในดานการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว การแขงขันท่ีมีความรุนแรงมุงหวังเพียงแตกําไรเปนหลัก จนทําใหเกิดการพัฒนาเฉพาะเทคโนโลยี 

เครื่องจักร อุปกรณและความสามารถของบุคลากรเทานั้น โดยบุคลากรท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ

แขงขันอยางรุนแรงมีหนาท่ีพัฒนาเฉพาะงานเพียงอยางเดียว โดยมองขามการพัฒนาทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากร 

   สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนกลไกหนึ่งท่ีชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศควบคูกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรท่ีดี อันจะสงผลดีตอการพัฒนาประเทศ

โดยรวม 
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  12. ผลกระทบจาก    ขอ 11.1  และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตร  และความเกี่ยวของกับพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัย 

      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

              ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และในสถานการณการแขงขันท่ีมีความรุนแรงท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ เทคโนโลยีตางๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สงผลใหการพัฒนาหลักสูตร

ตองมีการปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน  

       12.2. ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

               การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ท่ีมุงม่ันสรางและพัฒนากําลังคนทางวิศวกรรมและนัก

เทคโนโลยี เฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ คูคุณธรรม  

  13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

     13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

            กลุมวิชาภาษา     รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต 

            กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต 

            กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต 

     13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

            กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม  รับผิดชอบโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

     13.3 การบริหารจัดการ  

            อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาท่ีประสานงานกับฝายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โดยฝายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการประสานงานในดานการจัดการเรียนการสอนให

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชา/คณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล   

ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานในดานการ

พัฒนากําลังคนใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหเพียงพอตอการรองรับการ

พัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากําลังคนแลววิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนา

ดานตางๆ ท่ีพึงมีตอประเทศชาติ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญาและวัตถุประสงคข้ึนเพ่ือใหเปนทิศทางในการ

บริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล      

    1.1 ปรัชญา 

          ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในการออกแบบและ

ผลิตเครื่องจักรกล อยางมีความคิดสรางสรรค 

    1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

         เปนหลักสูตรท่ีมุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางวิชาการและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนยกระดับการศึกษาของ

ประชาชน  ท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

    1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ ในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมชวยวิเคราะหงานทาง

วิศวกรรม 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

-  ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

วิศวกรรมการออกแบบและ

ผลิตเครื่องจักรกล  ให มี

ม า ต ร ฐ า น ไ ม ต่ํ า ก ว า ท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการ

ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ( ส ก อ . ) 

กําหนด  

-  พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 

 สากล 

-  จัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของภาคอุตสาห-

กรรมและการพัฒนาประเทศ 

-  ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง 

 สมํ่าเสมอ 

- เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคอุต- 

สาหกรรมเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

-  ผลการประเมินความพึงพอใจในการ

ใชบัณฑิตของผูประกอบ การ 

- มีระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยเฉลี่ยใน

ระดับดี 

 

 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

         ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

        มีวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพภาคฤดูรอนในปท่ี 1 โดยไมนับหนวยกิต 

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

        ไมมี 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาตน       เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

 

    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ

โดยความเห็นชอบของภาควิชา  จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ท่ีผานการเรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตรไมต่ํา

กวา 30 หนวยกิต จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา 

หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต 

2.2.5 ผานการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

 

    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 พ้ืนฐานความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักศึกษาไมเทากัน 

2.3.2 ทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมยังตองไดรับการพัฒนา 

2.3.3 การปรับตัวและปรับสภาพการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

          2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตร  

         วิทยาศาสตร และทักษะทางวิศวกรรม  

 2.4.2 จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 

 2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน  

  สถาบันอุดมศึกษาและการแบงเวลา 
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   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

 

ระดับชั้นป 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี      

ชั้นปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 3 - - 90 90 90 

ชั้นปท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

 

     2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณแผนดิน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

คาบํารุงการศึกษา 2,250,000 4,500,000 6,75,000 9,000,000 9,000,000 

รวมเงินงบประมาณ 7,250,000 9,500,000 11,750,000 14,000,000 14,000,000 

 

           2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ      

เงินเดือน 3,300,000 3,600,000 4,100,000 4,800,000 5,500,000 

คาตอบแทน 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

คาใชสอย 43,000 54,000 157,000 159,000 164,000 

คาวัสด ุ 1,350,000 1,620,000 1,944,000 2,332,800 2,799,360 

เงินอุดหนุน - - - - - 

รายจายอ่ืน ๆ - - - - - 

รวม (ก) 5,125,000 5,706,000 6,633,000 7,723,000 8,895,360 
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หมวดเงิน ปงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 591,000 1,507,000 1,601,000 1,638,000 1,784,000 

คาท่ีดิน/คาสิ่งกอสราง 2,614,000 2,473,000 2,628,000 2,689,000 2,928,000 

รวม (ข) 3,205,000 3,980,000 4,229,000 4,327,000 4,712,000 

รวม (ก) + (ข) 8,330,000 9,686,000 10,862,000 12,050,800 13,607,360 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน  50,000 บาท) 
 

 

    2.7 ระบบการศึกษา 

          ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-     

พระนครเหนือ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

     2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

          ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

   3.1 หลักสูตร 
 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                       148 หนวยกิต 

        3.1.2   โครงสรางหลักสูตร   

 ก . หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 1. วิชาบังคับ 20 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

 2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10 หนวยกิต 

    

 ข . หมวดวิชาเฉพาะ 112 หนวยกิต 

 1. กลุมวิชาแกน 42 หนวยกิต 

 1) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 24 หนวยกิต 

 2) วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 18 หนวยกิต 

 2. กลุมวิชาชีพ                                70 หนวยกิต 

     (แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล, แขนงวิชาออกแบบ 

   ผลิตภัณฑเครื่องกล) 

  

    - วิชาชีพบังคับ 32 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะแขนงวิชา 32 หนวยกิต 

 - วิชาบังคับ 26 หนวยกิต 

 - วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

    - วิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

    

 3. วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพภาคฤดูรอน(SหรือU) 3 หนวยกิต 

     (ไมนับหนวยกิต)   

 ค . หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา  

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 1.วิชาบังคับ 20 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังตอไปนี้   

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง) 
 

080103001     ภาษาอังกฤษ  1       3(3-0-6) 

              (English I) 

080103002     ภาษาอังกฤษ  2       3(3-0-6) 

           (English II) 

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

  (English Conversation I)  

080103017   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

          (English Conversation II) 

080103018   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6) 

          (English for Work) 

 

  หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

040503001    สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

          (Statistics in Everyday Life)  

 

                   หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

080303104    จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 

          (Phychology for Work) 
 

                   หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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                            - กลุมวิชาพลศึกษา                                                   2 หนวยกิต 

                            เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้   

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง) 

080303501    บาสเกตบอล                         1(0-2-1) 

          (Basketball) 

080303502    วอลเลยบอล                            1(0-2-1) 

          (Volleyball) 

080303503    แบดมินตัน                          1(0-2-1) 

          (Badminton) 

080303504    ลีลาศ                               1(0-2-1) 

          (Dancing) 

080303505    เทเบิลเทนนิส                1(0-2-1) 

          (Table Tennis) 

080303506    เทควันโด                    1(0-2-1) 

          (Taekwondo) 

080303507    ฟุตบอล                                1(0-2-1) 

          (Football) 

080303508    เซปกตะกรอ                       1(0-2-1) 

          (Sepak-Takraw) 

080303509    เปตอง                                 1(0-2-1) 

          (Pétanque) 
 

                     หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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                          2.วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               10 หนวยกิต    

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

010813901 จริยธรรมในการทํางาน                                  1(1-0-2) 

                     (Ethics for Profession) 

080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน                                 3(3-0-6) 

                     (Economy and Everyday Life) 

080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต                                 3(3-0-6) 

                     (Economics for Individual  Development) 

080303601  มนุษยสัมพันธ                                   3(3-0-6) 

                      (Human Relations) 

080303602  การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                  3(3-0-6) 

                      (Development of Life Quality) 

080303605  สุขภาพเพ่ือชีวิต                                   1(0-2-1) 

                      (Healthy Life) 

 

                   หรือเลือกเรียนจากวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-           

พระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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 ข . หมวดวิชาเฉพาะ 112 หนวยกิต 

 1. กลุมวิชาแกน   

 1) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 24 หนวยกิต 

            หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

030103100    วัสดุวิศวกรรม                                  3(3-0-6) 

          (Engineering Materials) 

030103102    กลศาสตรวิศวกรรม 1                                  3(3-0-6) 

                   (Engineering Mechanics I) 

030103103    กลศาสตรของวัสดุ        3(3-0-6) 

          (Mechanics of Materials) 

030103104    กรรมวิธีการผลิต                      3(3-0-6) 

          (Manufacturing Processes) 

030103300    การเขียนแบบวิศวกรรม                       3(2-3-5) 

          (Engineering Drawing) 

030103310    วิศวกรรมการวัดละเอียด          3(2-2-5) 

          (Metrology Engineering) 

030113106    เทคโนโลยีหลอโลหะ                                          3(2-2-5) 

                   (Foundry Technology) 

030223128     เทอรโมฟลูอิดส                  3(3-0-6) 

          (Thermofluids) 

  



19 

 

     2) วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 18 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

040113001    เคมีสําหรับวิศวกร                      3(3-0-6) 

          (Chemistry for Engineers) 

040113002    ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร            1(0-3-1) 

          (Chemistry Laboratory for Engineers) 

040203111    คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                    3(3-0-6) 

          (Engineering Mathematics I) 

040203112    คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                   3(3-0-6) 

          (Engineering Mathematics II) 

040313005    ฟสิกส 1                                    3(3-0-6) 

          (Physics I) 

040313006    ปฏิบัติการฟสิกส 1                         1(0-2-1) 

          (Physics Laboratory I) 

040313007    ฟสิกส 2                                        3(3-0-6) 

          (Physics II) 

040313015    ปฏิบตัิการฟสิกส 2                             1(0-3-1) 

          (Physics Laboratory II) 
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 2. กลุมวิชาชีพ 70 หนวยกิต 

 - วิชาชีพบังคับ 32 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

030103105    วิศวกรรมเครื่องมือ 

          (Tools Engineering) 

030103107    การสั่นสะเทือนทางกล 

          (Mechanical Vibration) 

030103108     กลศาสตรเครื่องจักรกล 

                   (Mechanics of Machinery) 

030103302    ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

                   (Hydraulics and Pneumatics) 

030113101    เครื่องมือกลอุตสาหกรรม 

          (Industrial Machine Tools) 

030113102    การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ 

          (Failure Analysis of Materials) 

030113103    การออกแบบเครื่องจักรกล 

          (Machine Design) 

030113104    การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

          (Design of Machine Elements) 

030113301    หลักการทดสอบวัสดุ 

          (Principles of Material Testing) 

030113302    หลักการทดสอบโลหะวิทยา 

          (Principles of Metallurgy Testing) 

030113303    หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล 

          (Fundamental of Electrical in Machinery) 

030143350      การควบคุมดวยระบบ PLC 

                    (PLC Control Systems) 

 

  

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-1) 

 

1(0-3-1) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5)     
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 - วิชาเฉพาะแขนงวิชา 32 หนวยกิต 

 1) แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล   

 - วิชาบังคับ 26 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

030103200    ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน 

          (Machine Tools Practice) 

030113120    หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน 

          (Fundamental of Mechanism Design) 

030113121    การออกแบบเชิงระบบ 

          (Systematic Design) 

030113221    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1 

          (Machine Mechanic Practice I) 

030113222    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2 

                   (Machine Mechanic Practice II) 

030113223   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3 

          (Machine Mechanic Practice III) 

030113224    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4 

          (Machine Mechanic Practice IV) 

030113225    โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 

          (Machine Mechanic Project I) 

030113226    โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2 

        (Machine Mechanic Project II) 

030113304    การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 

          (Mechanical Design for Manufacturing) 

 

 

 

 

 

 

 

2(0-6-2) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(1-6-4) 

 

3(1-6-4) 

 

3(1-6-4) 

 

3(1-6-4) 

 

1(0-3-1) 

 

3(0-6-3) 

 

2(1-2-3) 
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 - วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล  6 หนวยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้     

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง) 

 

030113141     การจัดการออกแบบวศิวกรรม 

                    (Management of Engineering Design) 

030113311    การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ 

          (Computer-aided Engineering Design) 

030113312    การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม 

         (Computer-aided Engineering) 

030123221    เครื่องมือกลข้ึนสูง 

          (Advanced Machine Tool) 

030123324 เทคโนโลยีการตัดเฉือน 

  (Cutting Technology) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(1-6-4) 

 

3(2-2-5) 
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 2) แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล   

 - วิชาบังคับ 26 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

030103203 

 

030113141 

 

030113241 

 

030113242 

 

030113243 

 

030113244 

 

030113245 

 

030113246 

 

030113300 

 

030113307 

 

การปฏิบัติงานตนแบบเครื่องกล 

(Machine Tools Prototype Practice) 

การจัดการออกแบบวิศวกรรม                                     

(Management of Engineering Design) 

การออกแบบผลติภัณฑเครื่องกล 1 

(Mechanical Product Design I) 

การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2 

(Mechanical Product Design II) 

การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3 

(Mechanical Product Design III) 

การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4 

(Mechanical Product Design IV) 

โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 

(Mechanical Product Design Project I) 

โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2 

(Mechanical Product Design Project II) 

การเขียนแบบเครื่องกล 

(Mechanical Drawing) 

การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

(Production of Mechanical Prototype Products) 

2(0-6-2) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

1(0-3-1) 

 

3(0-6-3) 

 

2(1-2-3) 

 

3(2-2-5) 
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 - วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 8 หนวยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้     

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง) 

 

030113140    การออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม 

                   (Product Design and Environment) 

030113144 อุตสาหกรรมสรางสรรค 

  (Creative Industries) 

030113309    การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

         (Analysis of Mechanical Prototype Products) 

030113341  คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

  (Computer Graphics for Mechanical Product Design) 

030113342     การจําลองขอมูลอาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

      (Building Information Modeling for industry) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

                       - วิชาสหกิจศึกษา                                                       6  หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ- ศึกษาดวยตัวเอง) 

030103400 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education)  

  

 3. กลุมวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพภาคฤดูรอน(SหรือU)            3 หนวยกิต 

    (ไมนับหนวยกิต)   

030113200 ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล            3(0-6-3) 

 (Design and Machine Mechanic Practice)   

    

 ค . หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 

                    ใหเลือกเรียนจากวิชาเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 

 

  

- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103200 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน               2(0-6-2) 

 (Machine Tools Practice)  

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 

 (Chemistry for Engineers)  

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร      1(0-3-1) 

 (Chemistry Laboratory for Engineers)  

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1     3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I)      

040313005 ฟสิกส 1     3(3-0-6) 

 (Physics I)  

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1     1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory I)  

  xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

(Science and Mathematics Elective Course) 

    3(x-x-x) 

08xxxxxxx  วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา     3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

08xxxxxxx  วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา      1(0-2-1) 

 (Physical Education Elective)  

รวม     20(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

 (Engineering Drawing)  

030113221 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1                3(1-6-4) 

 (Machine Mechanic Practice I)  

030223128 เทอรโมฟลูอิดส     3(3-0-6) 

 (Thermofluids)  

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II)      

040313007 ฟสิกส 2     3(3-0-6) 

 (Physics II)  

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2     1(0-3-1) 

 (Physics Laboratory II)  

08xxxxxxx  วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา     3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา      1(0-2-1) 

 (Physical Education Elective)  

รวม  20(15-14-35) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

   

030113200 ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล (SหรือU)  

(Design and Machine Mechanic Practice) 

    3(0-6-3) 

 รวม                       3(0-6-3) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103100 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Marerials)  

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1        3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I)      

030113101 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

 (Industrial Machine Tools)  

030113222 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2 3(1-6-4) 

 (Machine Mechanic Practice II)  

030113303 หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล 3(2-2-5) 

 (Fundamental of Electrical in Machinery)  

030113304 การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 2(1-2-3) 

 (Mechanical Design for Manufacturing)  

  xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

(Social Sciences and Humanities Elective Course) 

3(x-x-x) 

รวม     20(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ       3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials)  

030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ                3(3-0-6) 

 (Tools Engineering)      

030103108 กลศาสตรเครื่องจักรกล                                               3(3-0-6) 

 (Mechanics of Machinery)  

030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส     3(2-2-5) 

 (Hydraulics and Pneumatics)  

030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด     3(2-2-5) 

 (Metrology Engineering)  

030113223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3     3(1-6-4) 

 (Machine Mechanic Practice III)  

030113301 หลักการทดสอบวัสด ุ     1(0-3-1) 

 (Principles of Materials Testing)  

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา     1(0-3-1) 

 (Principles of Metallurgy Testing)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     1(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

รวม  21(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103104 กรรมวิธีการผลิต           3(3-0-6) 

 (Manufacturing Processes)      

030103107 การสั่นสะเทือนทางกล     3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration)  

030113104 การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล     3(3-0-6) 

 (Design of Machine Elements)  

030113224   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4               3(1-6-4) 

 (Machine Mechanic Practice IV)      

030113106 เทคโนโลยีหลอโลหะ     3(2-2-5) 

 (Foundry Technology)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี     3(x-x-x) 

 (Free Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล     3(x-x-x) 

 ( Machine Mechanic Elective Course)  

รวม  21(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113102 การวิเคราะหการเสียหายของวัสด ุ      3(3-0-6) 

 (Failure Analysis of Materials)  

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 

 (Machine Design)  

030113120 หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน                3(3-0-6) 

 (Fundamental of Mechanism Design)  

030113121 การออกแบบเชิงระบบ                3(3-0-6) 

 (Systematic Design)  

030113225 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1               1(0-3-1) 

 (Machine Mechanic Project I)      

08xxxxxxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา       3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

   

รวม     19(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113226 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2           3(0-6-3) 

 (Machine Mechanic Project II)  

  030143350   การควบคุมดวยระบบ PLC                                    3(2-2-5) 

 (PLC Control Systems)  

08xxxxxxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา   3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)   

xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

xxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 3(x-x-x) 

 ( Machine Mechanic Elective Course)  

รวม     21(x-x-x)  

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103400 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education)      

 รวม 

 

 

 

 

 

 

6(540 ช่ัวโมง) 
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-    แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113141 การจัดการออกแบบวิศวกรรม                                                     3(3-0-6) 

 (Management of Engineering Design)  

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร    3(3-0-6) 

 (Chemistry for Engineers)  

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร     1(0-3-1) 

 (Chemistry Laboratory for Engineers)  

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1    3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I)      

040313005 ฟสิกส 1    3(3-0-6) 

 (Physics I)  

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1    1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory I)  

  xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

(Science and Mathematics Elective Course) 

   3(x-x-x) 

08xxxxxxx วิชาเลอืกในกลุมวิชาภาษา     3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

08xxxxxxx  วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา     1(0-2-1) 

 (Physical Education Elective)  

รวม    21(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

 (Engineering Drawing)  

030103203 ปฏิบัติงานตนแบบเครื่องมือกล         2(0-6-2) 

 (Machine Tools Prototype Practice)  

030223128 เทอรโมฟลูอิดส     3(3-0-6) 

 (Thermofluids)  

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II)      

040313007 ฟสิกส 2     3(3-0-6) 

 (Physics II)  

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2     1(0-3-1) 

 (Physics Laboratory II)  

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา      1(0-2-1) 

 (Physical Education Elective)  

  รวม 19(14-14-33) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคฤดูรอน 

   รหัสวิชา     ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113200 ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล (SหรือU)     3(0-6-3) 

 (Design and Machine Mechanic Practice)  

 รวม     3(0-6-3) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103100 วัสดุวิศวกรรม     3(3-0-6) 

 (Engineering Marerials)  

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1            3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I)      

030113101 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

 (Industrial Machine Tools)  

030113241 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1     3(2-2-5) 

 (Mechanical Product Design I)  

030113300 การเขียนแบบเครื่องกล     2(1-2-3) 

 (Mechanical Drawing)  

030113303 หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล     3(2-2-5) 

 (Fundamental of Electrical in Machinery)  

  xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

(Social Sciences and Humanities Elective 

Course) 

 

    3(x-x-x) 

 รวม   20(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ       3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials)  

030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ                3(3-0-6) 

 (Tools Engineering)      

030103108 กลศาสตรเครื่องจักรกล                                               3(3-0-6) 

 (Mechanics of Machinery)  

030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส     3(2-2-5) 

 (Hydraulics and Pneumatics)  

030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด          3(2-2-5) 

 (Metrology Engineering)  

030113242 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2     3(2-2-5) 

 (Mechanical Product Design II)  

030113301 หลักการทดสอบวัสด ุ     1(0-3-1) 

 (Principles of Materials Testing)  

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา     1(0-3-1) 

 (Principles of Metallurgy Testing)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     1(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

 รวม 21(xx-xx-xx) 

  

 

 

 

 

 



36 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103104 กรรมวิธีการผลิต           3(3-0-6) 

 (Manufacturing Processes)      

030103107 การสั่นสะเทือนทางกล     3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration)  

030113104 การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล     3(3-0-6) 

 (Design of Machine Elements)  

030113106 เทคโนโลยีหลอโลหะ     3(2-2-5) 

 (Foundry Technology)  

030113243 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3     3(2-2-5) 

 (Mechanical Product Design III)  

030113307 การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล     3(2-2-5) 

 (Production of Mechanical Prototype Products)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี     3(x-x-x) 

 (Free Elective Course)  

รวม  21(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113102 การวิเคราะหการเสียหายของวัสด ุ      3(3-0-6) 

 (Failure Analysis of Materials)  

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 

 (Machine Design)  

030113244 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4     3(2-2-5) 

 (Mechanical Product Design IV)  

030113245 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1               1(0-3-1) 

 (Mechanical Product Design Project 1)      

  08xxxxxxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา       3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล     3(x-x-x) 

 ( Machanical Product Design Elective Course)  

รวม  19(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113246 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2           3(0-6-3) 

 (Mechanical Product Design Project II)  

  030143350   การควบคุมดวยระบบ PLC                                    3(2-2-5) 

 (PLC Control Systems)  

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา   3(3-0-6) 

 (Language Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

 (General Education Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3(x-x-x) 

 ( Machanical Product Design Elective Course)  

รวม  21(xx-x-xx) 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103400 สหกิจศึกษา     6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education)      

 รวม     6(540 ช่ัวโมง) 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

010813901 จริยธรรมในการทํางาน               1(1-0-2) 

  (Ethics for Profession) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน   การปฏิบัติตน

เพ่ือใหเปนท่ีรักของผูอ่ืน การกตัญูรูคุณตอพอแมสงผลตอความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

  Ethics for profession of engineering, morals and good conducts at work, 

suitable behaviors accepted by others, gratitude to parents resulting in career success 

 

030103100 วัสดุวิศวกรรม                                                      3(3-0-6) 

  (Engineering Materials) 

 วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร 

  Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชวัสดุวิศวกรรม

กลุมหลัก  โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส คอมโพสิต แผนภาพสมดุลภาคและการแปลความหมาย สมบัติเชิงกล

และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 Study of relationship between structures, properties, production processes 

and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 

composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties and 

materials degradation. 

 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1                                                      3(3-0-6) 

  (Engineering Mechanics I) 

วิชาบังคับกอน : 040313005  ฟสิกส 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

  Prerequisite : 040313005 Physics I or Pisision by Department 

    ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล สถิตยศาสตรของของไหล จลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง กฎของการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
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  Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of 

particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and 

momentum. 

 

030103103 กลศาสตรของวัสดุ                                                     3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

  วิชาบังคับกอน :  030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

  Prerequisite : 030103102 Engineering Mechanics I 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความเคนในคาน 

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงตัวของคาน การบิด การโกงเดาะของเสายาว วงกลมของโมรและ

การรวมความเคน เกณฑการวิบัติ  

  Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear 

force and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; 

Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion. 

 

030103104 กรรมวิธีการผลิต                3(3-0-6) 

   (Manufacturing Processes) 

  วิชาบังคับกอน  : 030103100  วัสดุวิศวกรรม หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

  Prerequisite : 030103100  Engineering Materials or Pisision by Department 

    กรรมวิธีการผลิต  โครงสรางและสมบัติท่ัวไปของวัสดุท่ีใชในการผลิต การเลือกใชวัสดุและ

การปรับปรุงสมบัติ  หลักการของกรรมวิธีการผลิต  การหลอ  การข้ึนรูป  การตัดปาดผิวและการเชื่อม  

ความสัมพันธของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต คาใชจายในโรงงาน 

  Manufacturing, microstructure and properties of materials, selected and 

changing properties of materials, principle of manufacturing process, shaping, forming, 

machining and welding, relationship of materials and manufacturing process, cost estimation.  
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030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ               3(3-0-6) 

  (Tools Engineering) 

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite : None 

การขนถายวัสดุ การแทนท่ีและการถอดชิ้นงานจากอุปกรณจับยึด การกําหนดและการเลือก

ระนาบอางอิง การรองรับและการจับยึด การจําแนกประเภทอุปกรณจับยึด การหนีบ อุปกรณการวัด หลักการ

และการจําแนกประเภทของพันชและดาย การออกแบบดาย 

  Material handling, placement and removed parts from fixture, defined and 

selected reference plane, supporting and fixing, classification of fixture, clamping, measuring 

equipment, principles and classification of punch and die, die design. 

 

030103107 การส่ันสะเทือนทางกล               3(3-0-6) 

  (Mechanical Vibration) 

  วิชาบังคับกอน : 030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

  Prerequisite : 030103102 Engineering Mechanics I 

  ระบบท่ีมีหนึ่งองศาของความเปนอิสระ การสั่นสะเทือนจากการบิดตามแนวแกน การ

สั่นสะเทือนแบบอิสระและการสั่นสะเทือนแบบบังคับ วิธีการของระบบสมมูล ระบบท่ีมีหลายองศาของความ

เปนอิสระ วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือนแนะนําระบบแบบกระจายมวล และระบบท่ี

ไมเปนแบบเชิงเสน แนะนําวิธีการแกปญหาการสั่นสะเทือนดวยวิธีเชิงตัวเลข  

  Systems with one degree of freedom, torsional vibration, free and forced 

vibration, method of equivalent systems, systems having several degrees of freedom, 

methods and techniques to reduce and control vibration, Introduction to non-linear systems. 

Introduction to numerical solution of vibration problems. 

 

030103108 กลศาสตรเครื่องจักรกล               3(3-0-6) 

  (Mechanics of Machinery) 

  วิชาบังคับกอน : 030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

  Prerequisite : 030103102 Engineering Mechanics I 

  จลศาสตรของเครื่องจักรกล  การวิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะหจลนศาสตร

และแรงพลศาสตร การออกแบบชุดลูกเบี้ยว การวิเคราะหขบวนเฟอง การประยุกตและการสมดุลของ

เครื่องจักรกล 
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  Kinematics of machinery. Velocity and acceleration analysis. Kinematics and 

dynamics force analysis. Cam design. Gear train analysis. Applications and balancing of 

machinery. 

 

030103200 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน                       2(0-6-2) 

  (Machine Tools Practice) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

  Prerequisite : None 

ความปลอดภัยในโรงงาน  การลับคมเครื่องมือตัดแบบตางๆ การปฏิบัติงานกับเครื่องมือกล

พ้ืนฐาน อุปกรณจับยึดชิ้นงาน การตัดเฉือนชิ้นงาน ดวยเครื่องมือกล งานสวมประกอบและงานยึดประกอบ

แบบตางๆ งานบํารุงรักษาเครื่องมือกล  

  Safety, cutting tool grinding, basic machine tools practice, jig and fixture, 

mechanical machine, fitting and assembly, machine tools maintenance. 

 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                                                          3(2-3-5) 

  (Engineering Drawing) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต หลักการเขียน

ภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การบอกคาพิกัดความ

คลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การสเกตแบบดวยมือ 

การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใชคอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ 

  Standard Engineering Drawing, lettering, geometry drawing orthographic 

projection, orthographic drawing. Pictorial drawing, dimensioning and surface roughness. Fits 

and tolerances, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 

assembly drawing, basic computer-aided drawing. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                       3(2-2-5) 

   (Hydraulics and Pneumatics) 

  วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

  Prerequisite : None 

พ้ืนฐานทางฟสิกสในระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส อุปกรณและชนิดของวาลวไฮดรอลิกส

และนิวแมติกส สัญลักษณของอุปกรณตามมาตรฐาน ISO การเตรียมระบบของไหล การออกแบบและเขียน

วงจรควบคุมระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  พ้ืนฐานของวาลวไฮดรอลิกสและนิวแมติกสไฟฟา                 

การประยุกตใชไฮดรอลิกสและนิวแมติกสในอุตสาหกรรม 

Physic fundamentals of hydraulics and pneumatics system, equipment and 

types of hydraulics valve and pneumatics, ISO standard equipment symbols, preparation of 

fluid systems, design and drawing fluid circuit control for hydraulics and pneumatics system, 

Basic of hydraulics valve and pneumatics electric equipment, hydraulics and pneumatics in 

industrial applications. 

 

030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด                                  3(2-2-5) 

  (Metrology Engineering) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

หลักการของงานวัดละเอียด ความผิดพลาดและการลดความผิดพลาดในการวัด การวัดแบบ

เปรียบเทียบ หลักการของเครื่องมือวัดและอุปกรณเสริม เครื่องมือวัดความดัน การวัดความหยาบของผิวงาน 

เครื่องวัดรูปรางชิ้นงาน การวัดดวยแสงเลเซอร เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบสามมิติ การวัดวัสดุคมตัด  การวัด

เฟองและเกลียว การเลือกระบบการวัด 

Principle of metrology, measurement errors and reduce errors, comparator, 

principle of instruments and accessories, pressure gauge, roughness tester, profile projector, 

laser, three dimension measurement, cutting tools measurement, gear and thread 

measurement, selecting the measurement system. 
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030103400 สหกิจศึกษา         6(540 ช่ัวโมง) 

  (Co-operative Education) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิตเปนเวลา 

16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 540 ชั่วโมง เพ่ือบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือน

หนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆ การเขียนรายงาน การนําเสนอ การจัดทําโครงการ       การ

รายงานผลการปฏิบัติงาน และการฝกทักษะองคความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือใหเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 

  นักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม (GPA) ไมนอยกวา 2.00 ผานการอบรมเพ่ือเตรียมออก    

สหกิจศึกษา จํานวน 30 ชั่วโมง และตองผานความเห็นชอบ จากภาควิชาฯ 

 Students are required to practice their professional skills in the workplace for 

16 weeks or at least 540 hours to integrate their academic and work-related skills in the 

workplace  .Students are as one of the employees of the industry domains   .Students are 

required to write a report, give a presentation on their internship, prepare for their projects, 

and prepare performance report after complete their internships   .Their moral and ethical 

professional skills are practiced during internship settings  .What they have learned and 

practiced both in university and in the workplace will lead the students to be high quality 

graduates who meet the needs of the workplace and labor market .  

  A Grade Point Average  )GPA  (is required for the  students who attend the 

Cooperative Education must be at least 2 .00  .Students are required to attend the 30-hour 

preparatory program for Cooperative Education   .The approval for the Cooperative Education 

from the department are strictly required. 

 

030113101 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                                     3(3-0-6) 

  (Industrial Machine Tools) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

เครื่องจักรกล ท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิต ในลักษณะของการทํางาน การจัดตําแหนงของ

โครงสรางเครื่องจักรกล การนําไปใชงานและขอจํากัด อุปกรณมาตรฐานของเครื่องจักร 
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Mechanical machine used in the manufacturing industry, positioning of  

mechanical machine structures, implementation and limitation,  and standard equipment of 

machines. 

 

030113102 การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ                       3(3-0-6) 

  (Failure Analysis of Materials) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

ประเภทของความเสียหาย ทฤษฎีของความเสียหาย การวิเคราะหความเสียหายของชิ้นสวน

เครื่องจักรกล การปองกันและแกไขความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับเครื่องจักรกล 

Failure classification, failure theory, machinery parts failure analysis, preventive 

maintenance and repair. 

 

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล                        3(3-0-6) 

  (Machine Design) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องจักรกลในภาพรวม การวิเคราะหหลักการทํางานของชิ้นสวน

เครื่องจักรกล การออกแบบโครงสราง ฐาน หรือแทน เครื่องจักรกล การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตให

เหมาะสมกับการใชงาน 

  Fundamentals of mechanical design, principle analysis of mechanical working 

components, design of structures or bases, mechanical machine, suitable material selection, 

and manufacturing process. 

 

030113104 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล              3(3-0-6) 

  (Design of Machine Elements)  

  วิชาบังคับกอน : 030103103 กลศาสตรของวัสดุ 

  Prerequisite : 030103103 Mechanics of Materials 

  พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องกล   พิกัดความเผื่อและงานสวมตามระบบ ISO การคํานวณและ

ออกแบบงานเชื่อม การคํานวณและการเลือกใชลิ่ม การคํานวณและเลือกใชสลัก การคํานวณและการเลือกใช

สกรูจับยึด การคํานวณและออกแบบสกรูสงกําลัง การคํานวณและออกแบบเพลา    การคํานวณและเลือกใช

แบริ่ง การคํานวณและการเลือกใชสปริง 
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  Fundamentals of mechanical design; tolerance and ISO fit; calculation and 

welding design; and calculation and selection of wedge, pin, driving screw, bearing, and 

spring. 

 

030113106 เทคโนโลยีหลอโลหะ                                      3(2-2-5) 

  (Foundry Technology) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

  Prerequisite : None 

  กระบวนการหลอโลหะเบื้องตนท่ัวไป และกระบวนการหลอโลหะดวยชนิดพิเศษ ชนิดของ

กระสวน กลองไสแบบ และโพรงแบบ ไสแบบ และวัสดุไสแบบ หีบหลอ คุณสมบัติของทรายหลอ และการ

ทดสอบทรายหลอ วัสดุทนไฟ เตาหลอม ระบบรูเท และรูปอนเติม การแข็งตัวของชิ้นงานหลอ การหลอโลหะ

ตระกูลเหล็ก และโลหะนอกกลุมเหล็ก ความบกพรอง และวิธีการแกไขชิ้นงานหลอ ความปลอดภัยในโรงงาน

หลอโลหะ 

  Fundamental foundry and special foundry; classification of pattern, core box, 

cavity, core, core material, and flask; sand properties and testing; refractory; furnance, sprue 

and gating systems; solidification of casting; ferrous and non ferrous metal casting; 

defectiveness and modify parts; and safty in casting factory. 

 

030113107     การจัดการวิศวกรรมและการวิเคราะหขอมูล                                    2(2-0-4) 

    (Data Analysis and Engineering Management) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

หลักการจัดการงานวิศวกรรม ทฤษฎีการบริหารและภาวะผูนําเชิงวิศวกรรม หลักการทาง

สถิติท่ีใชในการออกแบบการทดลองและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความ

แปรปรวน การวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อน กรณีศึกษาของการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานเชิง

วิศวกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชวิเคราะหขอมูล  

Principles of engineering management, theories of administration and 

leadership in engineering, principles of statistics in design and data analysis, comparative 

analysis of average to variance, analysis of standard deviation, engineering statistic case 

study, and analysis software. 
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030113120 หลักการการออกแบบกลไกเบ้ืองตน                              3(3-0-6) 

  (Fundamental of Mechanism Design) 

  วิชาบังคับกอน : 030113300 การเขียนแบบเครื่องกล  

  Prerequisite : 030113300 Mechanical Drawing     

  ลูกเบี้ยวและการนําไปใชงาน การออกแบบกลไกสําหรับการเคลื่อนท่ีเปนจังหวะ กลไกการ

กระตุนหรือหยุดการทํางาน กลไกการเคลื่อนท่ีกลับทางสําหรับชิ้นสวนหมุน กลไกขับสําหรับชิ้นสวนท่ีเคลื่อนท่ี

ไปมา การเคลื่อนท่ีกลับเร็วสําหรับแทนเลื่อนเครื่องมือ กลไกเปลี่ยนความเร็ว   กลไกการเคลื่อนท่ีแนวเสนตรง 

กลไกปอนอัตโนมัติ กลไกปอนแบบแมกกาซีน 

  Cam and implementation, mechanism design in periodic motion, urging or 

discontinue mechanism, swirl counter-clockwise mechanism, forward and backward 

mechanism, quick backward plateform movement, velocity mechsnism, linear movement 

mechanism, automatic mechanism, and magazine mechanism. 

 

030113121 การออกแบบเชิงระบบ                        3(3-0-6) 

  (Systematic  Design) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

กระบวนการคิดในการออกแบบ ระเบียบปฏิบัติในการออกแบบอยางเปนระบบ การกําหนด

คุณสมบัติของเครื่องมือหรือเครื่องจักรท่ีทําการออกแบบ การเขียนแผนภูมิโครงสรางหนาท่ีการทํางาน การ

ออกแนวคิด การประเมินคุณคา การสรางแบบราง 

  Design thinking,regulations of systematic design, specifications of design 

machine, flow process chart, brainstorming, values assessment, and drafting. 

 

030113140 การออกแบบผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอม                         3(3-0-6) 

  (Product Design and Environment) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  กระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ  กลศาสตรการเคลื่อนท่ีของรางกายมนุษย การ

ออกแบบสถานท่ีทํางาน การทํางานรวมกันของคนและเครื่องจักร  การรวบรวมและหาความตองการของลูกคา    

เทคนิคการระดมสมองการแสดงผลข้ันตอน การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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  Development process and product design,movement mechanism of human 

body, workplace design, human-machine collaboration,collection and customer demands, 

brainstorming techniques, and product design for the environment. 

 

030113141 การจัดการออกแบบวิศวกรรม                        3(3-0-6) 

  (Management of Engineering Design) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

พ้ืนฐานการวางแผนและควบคุมการผลิต  การวิเคราะหตนทุนและการควบคุมคาใชจายงาน

ออกแบบวิศวกรรม การประเมินตนทุนแหลงเงินทุนและงบประมาณ     การพิจารณาการลงทุนอยางมีเหตุผล  

การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรม  การตลาดเบื้องตน  การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจ 

Fundamentals of planning and production control, cost analysis and budget 

control in engineering design, assessment of cost funding sources and budget, considering 

good rate of return on investment, administration and industrial management, basic 

marketing, and evaluation of alternatives and decisions.  

            

030113144 อุตสาหกรรมสรางสรรค                                                         3(3-0-6)

  (Creative Industries) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

วัฏจักรของการผลิตและการสรางรายไดจากการจําหนายสินคาและบริการ ทรัพยสินทาง

ปญญา การทํางานในอุตสาหกรรมสรางสรรค การบูรณาการกระบวนการผลิตและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีเขาไวดวยกัน การมีสวนรวมทางพฤติกรรมและการทํางานเปนทีม 

The cycle of creative production and monetization of goods and services, 

intellectual property, working in the Creative Industries, integration of production 

development and culture economic and technological, inter-disciplinary behavior and team 

work.           
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030113200     ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล                3(0-6-3) 

  (Design and Machine Mechanic Practice) 

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

การฝกปฏิบัติทักษะการออกแบบ สเกตแบบงาน การรางแบบงาน พ้ืนฐานการคํานวณเชิงชาง

สําหรับปฏิบัติการสรางเครื่องจักรกล 

  Design practice, sketching, drafting, and fundamentals of technical calculation 

for creating machinery. 

 

030113221 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1                      3(1-6-4) 

  Machine Mechanic Practice I 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

การใชงานชิ้นสวนมาตรฐานในงานเครื่องจักรกล แบริ่ง เฟอง สกรู สายพาน โซ คัปปลิ้ง การ

ประกอบชิ้นสวนมาตรฐานเขากับโครงสรางหลักของเครื่องจักรกล 

  Use of standard parts in mechanical machine, bearing, gear, screw, belt, chain, 

and coupling;  and standard part assembly to the main structure of the machine. 

 

030113222 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2                        3(1-6-4) 

  (Machine Mechanic Practice II) 

  วิชาบังคับกอน : 030113221 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1 

   Prerequisite : 030113221 Machine Mechanic Practice I 

การทํางานของกลไกภายในเครื่องจักรกล การออกแบบและการเขียนแบบสั่งงานเพ่ือผลิต 

กลไกภายในเครื่องจักรกล    การสรางกลไกภายในเครื่องจักรกลตามแบบท่ีไดออกแบบไว 

  Mechanism of machine, design and shop drawing for mechanical production, 

and mechanical production for machine. 
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030113223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3                          3(1-6-4) 

  (Machine Mechanic Practice III) 

  วิชาบังคับกอน : 030113222 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2 

  Prerequisite : 030113222 Machine Mechanic Practice II 

การทํางานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน การออกแบบและเขียนแบบสั่งงานเพ่ือผลิต

อุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน สรางอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานตามแบบท่ีไดออกแบบไว 

Jig and fixture working, design and drawing for jig and fixture production, and 

Jig and fixture  production. 

 

030113224 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4              3(1-6-4) 

  (Machine Mechanic Practice IV) 

  วิชาบังคับกอน : 030113223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3  

  Prerequisite : 030113223 Machine Mechanic Practice III 

การทํางานของเครื่องจักรกล การออกแบบและเขียนแบบสั่งงานเพ่ือผลิตเครื่องจักรกล สราง

เครื่องจักรกลตามแบบท่ีไดออกแบบไว 

Machinery operation, design and shop drawing for machine design, and 

machines production. 

 

030113225 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1                       1(0-3-1) 

  (Machine Mechanic Project I) 

  วิชาบังคับกอน : 030113224 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4 

  Prerequisite : 030113224 Machine Mechanic Practice IV 

การเตรียมโครงรางท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค  แนวความคิด  วิธีการศึกษาแผนการทํางาน  และ

งบประมาณรายจาย ของโครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 และนําเสนอเปนโครงรางปริญญานิพนธ 

Preparation of a project 1 outline showing objectives, concepts, operation 

methods and budget;  and  presentation of project 1 proposal. 
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030113226 โครงงานสรางเครื่องจักรกล  2              3(0-6-3) 

  (Machine Mechanic Project  II) 

  วิชาบังคับกอน : 030113225 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 

  Prerequisite : 030113225 Machine Mechanic Project I 

ดําเนินงานตามสรางเครื่องจักรกล  1  โดยท่ีนักศึกษาสรางเครื่องจักรกล  ตามหลักวิศวกรรม 

เพ่ือใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนา คนควาและแกปญหาทางวิศวกรรม สามารถนําเสนอในรูปแบบของ

ปริญญานิพนธ 

Implementation of the Machine Mechanic Project I; students Manufacturing 

their products according to engineering principles;  achieving concepts of development, 

research, and engineering solutions;  and project presentation. 

 

030113241 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1                                                3(2-2-5) 

  (Mechanical Product Design I) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

การสเกตชภาพชิ้นงานสองมิติและภาพสามมิติแยกชิ้นสวนจากภาพประกอบ การเขียนแบบ

สั่งงานเพ่ือการผลิต การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกลในงานเขียนแบบ แหวนรอง สลักเกลียวและนัต ลิ่ม 

เฟอง สปริง จากตารางโลหะและคูมือ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบสรางชิ้นสวนภาพสองมิติและ

สามมิติจากโมเดลชิ้นงานจริง  

Sketches of two-dimensional and three-dimensional images separated from 

assembly drawings; working drawing for productions; selection of standard components in 

mechanical drawing, washers, bolts and nuts, key, gears, springs in metal tables and manuals; 

use of computer-aided design to create parts of two-and three-dimensional images from a 

real work model. 

 

030113242 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2                                  3(2-2-5) 

  (Mechanical Product Design II) 

  วิชาบังคับกอน : 030113241 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1 

  Prerequisite : 030113241 Mechanical Product Design I 

หลักการออกแบบกลไกและแบบอุปกรณการจับยึดชิ้นงาน  มาตรฐานการเขียนแบบ การอาน

แบบและเขียนแบบภาพแยกชิ้นจากภาพประกอบ การกําหนดขนาดชิ้นงานของแบบสั่งงาน การกําหนด

มาตรฐานงานสวม การกําหนดคุณภาพผิวงาน  การกําหนดพิกัดความเผื่อรูปรางและตําแหนง การเลือกใช
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ชิ้นสวนมาตรฐานของกลไกและแบบอุปกรณการจับยึดชิ้นงาน  การคํานวณและออกแบบโครงสรางเครื่องจักร  

การใชคอมพิวเตอรชวยจําลองการเคลื่อนไหวของกลไกและอุปกรณ 

Principles of mechanism design and fixtures; drawing standards; reading and 

drawing assembly drawings; dimensions of working drawings, fits and tolerance standards, 

surface quality, Geometric Dimensioning; selections of standard components and fixtures; 

calculation and mechanical structure design; and computer-aided simulations of tools and  

mechanism movements. 

 

030113243 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3                                       3(2-2-5) 

  (Mechanical Product Design III) 

  วิชาบังคับกอน : 030113242 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2 

  Prerequisite : 030113242 Mechanical Product Design II 

การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและการเลือกใชโปรแกรมตามลักษณะงาน หลักการของ

ระบบลําเลียง ชนิดของวัสดุขนถาย การทํางานของสายพานลําเลียง  การออกแบบชุดลูกกลิ้ง ลอขับและลอ

ตาม การคํานวณกําลังขับของชุดลําเลียง   การออกแบบชุดขับสงกําลัง การออกแบบและเขียนแบบ

ภาพประกอบ แยกชิ้นของชุดสายพานลําเลียง การออกแบบใบสกรูขนถาย ชนิดของวัสดุท่ีใชในการขนถาย 

การออกแบบชุดขับ การเลือกใชมอเตอร แบริ่ง โซขับ การออกแบบการทํางานของโซลําเลียง ลักษณะ

โครงสรางของ ชุดโซลําเลียง การเลือกใชจานโซขับและตามของโซลําเลียง การเขียนแบบสั่งงานจาก

ภาพประกอบแยกชิ้นของชุดโซลําเลียง การออกแบบงานระบบน้ําใชและงานระบบดับเพลิงในโรงงาน

อุตสาหกรรม การออกแบบและเขียนแบบทอลมอุตสาหกรรม โดยทฤษฎีและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

การออกแบบวิศวกรรม การออกแบบระบบลําเลียงและวิศวกรรมงานระบบ 

Computer-aided design and program selections according to job descriptions;  

principles of conveyor systems; types of materials; operation of belt conveyor systems; roller 

series wheel design; driving force calculation of  wheel conveyors;  design and  drawing of 

separated assembly images of conveyor belts; screw conveyor design; types of transporting 

materials; design of driver’s selection; selections of motors, bearings, and driving chain;  

conveyor chain design;  structural characteristics of conveyor chains;  selections of conveyor 

chains plate;  drawing commands from illustration of the conveyor chain;  designs of water 

and fire fighting systems in industrial plants; computer-aided design and industrial duct 

drawing based on engineering theory; and conveyor system design and system engineering. 
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030113244 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4                              3(2-2-5) 

  (Mechanical Product Design IV) 

  วิชาบังคับกอน : 030113243 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3 

  Prerequisite : 030113243 Mechanical Product Design III 

การออกแบบเครื่องจักรท่ีเหมาะสม การเลือกใชเทคโนโลยีในการออกแบบ การออกแบบงาน

ประกอบโดยประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง การออกแบบผลิตภัณฑแผนบาง  โลหะแผน การ

ออกแบบงานโครงสรางและงานเชื่อม การคํานวณตนทุนในการออกแบบและการผลิตโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร การสรางแบบสั่งงาน การวิเคราะหแบริ่ง คาน ลูกเบี้ยว ลูกปน การวิเคราะหความแข็งแรงของ

เครื่องจักร การวิเคราะหความแข็งแรงของชิ้นงานท่ีมีลักษณะเปนแผนบางและงานโครงสราง จําลองการ

เคลื่อนไหว วิเคราะหการเคลื่อนไหว การจําลองการไหลท้ังภายในและภายนอก การหาความลา  จําลองการ

ถายเทความรอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคการแกไขการออกแบบข้ันสูง   

Optimum machine design; use of design technology; advanced computer- 

aided designs;  sheet metal product designs; structural and welding designs; cost calculation 

of design and manufacturing by using computer softwares; creating working drawings; analysis 

of bearing, beams, camshaft, bearings, strength of machine and thin sheets, and structures; 

motion simulations; motion analysis; internal and external flow simulation;  fatigue; heat 

transfer simulation by using computer programs; and advanced editing  techniques for 

designing. 

 

030113245 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1                                          1(0-3-1) 

  (Mechanical Product Design Project I) 

  วิชาบังคับกอน : 030113244  การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4 หรือเรียนรวมกัน 

  Prerequisite : 030113244  Mechanical Product Design IV 

การเตรียมรายงานโครงรางท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค  แนวความคิดวิธีการศึกษาแผนการทํางาน     

และงบประมาณรายจายของโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1  และการนําเสนอเปนโครงรางปริญญา

นิพนธ 

Preparation of the project outline reports presenting objectives,  concepts, 

operation methods and budgets; and draft project presentation. 
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030113246 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2                               3(0-6-3) 

  (Mechanical Product Design Project II) 

  วิชาบังคับกอน : 030113245  โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1 

  Prerequisite : 030113245  Mechanical Product Design Project I 

ดําเนินงานตามโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1  โดยท่ีนักศึกษาออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑตามหลักวิศวกรรม เพ่ือใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนา คนควาและแกปญหาทางวิศวกรรม 

สามารถนําเสนอในรูปแบบของปริญญานิพนธ 

Implementation of the mechanical product design project I; students 

designing and developing their products according to engineering principles;  achieving 

concepts of development, research, and engineering solutions;  and project presentation. 

 

030113300 การเขียนแบบเครื่องกล                       2(1-2-3) 

  (Mechanical Drawing) 

  วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

  Prerequisite : 030103300 Engineering Drawing 

การเขียนแบบสั่งงานการผลิต การเขียนแบบผลิตสําหรับกระบวนการกลึง การเขียน แบบ

อานแบบภาพประกอบและแยกชิ้น การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับงานเขียนแบบ การใชคอมพิวเตอรชวย

เขียนแบบ 

Working drawings for production, turning process, reading assembly drawing 

and detail drawing; selection of standard components for drawing; and computer-aided 

drawing. 

 

030113301 หลักการทดสอบวัสดุ                        1(0-3-1) 

  (Principles of Materials Testing) 

  วิชาบังคับกอน  : 030103100 วัสดุวิศวกรรม 

  Prerequisite : 030103100  Engineering Materials 

การทดสอบวัสดุเพ่ือหาสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง การทดสอบ

แรงกระแทก การทดสอบการลา การตรวจสอบหาสิ่งบกพรอง ในวัสดุดวยวิธีการตรวจสอบแบบไมทําลาย การ

ตรวจสอบดวยอุลตราโซนิกส การตรวจสอบดวยรังสี การตรวจสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก   การตรวจสอบดวย

สารแทรกซึม  สิ่งบกพรองในโลหะ  หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหความเสียหาย 
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Materials testing for mechanical properties; tests of tensile, strength, impact, 

and fatigue;  investigation of defects in materials with ultrasonics, radiation, magnetics, and 

infiltration; metal defects; and principles of damage analysis. 

 

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา                                                        1(0-3-1) 

  (Principles of Metallurgy Testing) 

  วิชาบังคับกอน  : 030103100 วัสดุวิศวกรรม 

  Prerequisite : 030103100  Engineering Materials 

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสราง และสมบัติของโลหะ   เหล็กคารบอน เหล็กเครื่องมือ 

เหล็กหลอ เหล็กผสมเกรดตางๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางและสวนผสมของธาตุ และเปลี่ยนแปลงเม่ือ

ผานกระบวนการปรับปรุงสมบัติทางความรอนท่ีระดับอุณหภูมิตางกัน ท้ังในข้ันตอนของการชุบแข็งและการอบ

ออน  โดยใชการวิเคราะหโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศน  และการทดสอบดวยวิธีการสปารกไฟฟา 

Analysis of structural transforms and property of metals, carbon steels, tool 

steels, cast irons, and alloy steels; comparison between structures and chemical composition 

in normal  and heat treatment in the process of hardening and annealing; micro structure 

analysis by  microscope; and  electric spark test. 

 

030113303    หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล                 3(2-2-5) 

          (Fundamental of Electrical in Machinery) 

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี  

  Prerequisite : None 

                    หลักการของอุปกรณไฟฟาเบื้องตน  การคํานวณแรงดันและกระแสในวงจร    การตอวงจร 

ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ การตอวงจรสตาร-เดลตา สําหรับมอเตอรการตอวงจรควบคุมทาง

ไฟฟา สวิตซแมเหล็ก รีเลย ระบบความปลอดภัย 

  Principles of electrical equipment, calculation of voltage and current in circuits, 

circuit, resistor, inductor and capacitor, star-delta circuits for motor, electrical control circuits, 

magnatic switch, relay, and safty system. 

 

 

 

 



56 

 

030113304    การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต                                   2(1-2-3) 

          (Mechanical Design for Manufacturing) 

วิชาบังคับกอน : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

  Prerequisite : 030103300 Engineering Drawing 

  การออกแบบ กําหนดขนาด การระบุพิกัดความเผื่อดานรูปทรงและรูปราง การใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบสั่งงานการผลิตชิ้นสวนและสรางเครื่องจักรกล การจําลองการเคลื่อนไหว 

  Design, dimension,  specified geometric dimensioning and tolerancing.  

computer-aided design and machine manufacturing,  and motion simulations. 

 

030113307 การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                                     3(2-2-5) 

  (Production of Mechanical Prototype Products) 

                    วิชาบังคับกอน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

  Prerequisite : 030103300 Engineering Drawing 

   ระบบการผลิตตนแบบ การเลือกใชองคประกอบของฮารดแวรและซอฟตแวร  ปญหาและ

ขอจํากัดของการใช การสรางภาพ 3 มิติ การสงถายขอมูลในระบบ ฮารดแวรและซอฟตแวร การข้ึนรูปชิ้นงาน

โดยใชคอมพิวเตอรและการสรางตนแบบบนเครื่องซีเอ็นซี  

  Production systems of prototype, use of hardware and software components, 

problems and limitations of 3D drafting,  utilizing an interactive CAD system between 

hardware and software, computer-aided modeling, and prototyping using the CNC machine. 

 

030113309    การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                                          3(2-2-5) 

         (Analysis of Mechanical Prototype Products) 

  วิชาบังคับกอน : 030113300 การเขียนแบบเครื่องกล 

  Prerequisite : 030113300 Mechanical Drawing 

การใชโปรแกรมชวยวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล เทคนิคการแกปญหาเชิงตัวเลขและ 

เชิงกล การแกปญหาคาเฉพาะตําแหนงวิกฤตและการเปรียบเทียบแนวทางการแกไข 

Using programs to analyzes mechanical product prototypes, technical solution 

of mechanical and finite element, solutions of specific critical points, and comparison of 

fixing solutions. 
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030113311    การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ                                           3(2-2-5) 

         (Computer-aided Engineering Design) 

                    วิชาบังคับกอน : 030113304 การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 

  Prerequisite : 030113304 Mechanical Design for Manufacturing 

หลักการท่ัวไปของการออกแบบทางวิศวกรรม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร(CAD) เพ่ือชวย

ในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การออกแบบชิ้นงาน

แบบโลหะแผน การออกแบบโครงสราง การออกแบบผลิตภัณฑดวยเทคนิคพ้ืนผิว 

Fundamentals of engineering design, computer-aided design and machine 

drawings, assembly of mechanical parts, sheet metal design, structure design, and surface 

finishing design. 

 

030113312    การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม                                             3(2-2-5) 

 (Computer-aided Engineering) 

                    วิชาบังคับกอน : 030113304  การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 

  Prerequisite : 030113304  Mechanical Design for Manufacturing 

  กระบวนการการออกแบบทางวิศวกรรม วิธีทางคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลขอมูล การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหเชิงวิศวกรรม CAE ทางดานกลศาสตร ความรอน  ของไหลเบื้องตน

สําหรับชิ้นงานเครื่องจักรกลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

  Engineering design process, computer methods for information processing,   

computer-aided engineering (CAE) analysis of  mechanical, heat, and basic fluid mechanics. 

 

030123221   เครื่องมือกลข้ันสูง                                   3(1-6-4) 

  (Advanced machine tool) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือกลท่ีใชหลักการปาดผิว

โลหะดวยคมตัด การควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี เพ่ือสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกลท่ีซับซอน พิกัดความเผื่อแคบ 

และชิ้นสวนเครื่องจักรกลท่ีมีอุณหภูมิสูง ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี ท่ีถูกตอง 

  Tool and equipment practice, cutting tools for machining,  CNC controller for 

manufacturing complicated machine parts,  minimum tolerancing  and high temperature 

machine parts,  and CNC maintenance.   
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030123324   เทคโนโลยีการตัดเฉือน       3(2-2-5) 

   (Cutting technology) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   Prerequisite : None    

   ทฤษฏีการตัดเฉือนโลหะ เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะดวยความเร็วสูง การเลือกเครื่องมือตัด

และสารเคลือบ การหลอลื่น การหลอเย็นการสึกหรอและการแกไข 

   Metal machining theory, high speed metal machining technology, cutting tools 

and coating tools selected, lubrication,  coolant,  wear and adjustment. 

 

030113341  คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                   3(2-2-5) 

 (Computer Graphics for Mechanical Product Design) 

 วิชาบังคับกอน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

 Prerequisite : 030103300 Engineering Drawing 

 คอมพิวเตอรกราฟก องคประกอบหลักการในการออกแบบ เพ่ือนํามาประยุกตใชรวมกันใน

การสรางสรรคผลงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล  สื่อสารดวยภาพ  องคประกอบศิลป สัญลักษณ  ขอความ 

เสียง การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนระหวางผลงานกับผูใชงาน 

 Computer graphics, elements and principles of design for applying together to 

create mechanical products, visual communication, art elements, symbols, messages, voice, 

and interaction between work and users. 

 

030113342  การจําลองขอมูลอาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม                           3(2-2-5) 

  (Building Information Modeling for industry) 

  วิชาบังคับกอน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

 Prerequisite : 030103300 Engineering Drawing 

  การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการงานโครงการอุตสาหกรรมผานการ

ประยุกตใชโปรแกรมจําลองการบริหารจัดการในดาน การออกแบบ การวางผังโรงงาน โครงสราง การประมาณ

ราคา การวางแผนงานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะการใชซอฟตแวรข้ันสูงเพ่ือประยุกตใชในการ

วิเคราะหสังเคราะหงานท่ีมีความซับซอน ประสานการทํางานเชื่อมโยงขอมูลจากแตละกลุมงานในแตละ

ข้ันตอนยอยของการบริหารจัดการโครงการใหเปนระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  

  Use of appropriate technology in industrial project management through 

simulation management application program in design, plant layout, structure, cost 

estimation, and industrial plan; skills development of using advanced software applications 
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to analyze and synthesize complex work;  and collaborating information link from each 

group at each step of project management to be effective database systems. 

 

030143350    การควบคุมดวยระบบ PLC                       3(2-2-5)     

                    (PLC Control Systems)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  การวิเคราะหและออกแบบระบบท่ีใช PLC โครงสรางทางสถาปตยกรรมของ PLC การ

อินเตอรเฟส อุปกรณอินพุตและเอาตพุต อุปกรณเซ็นเซอร การกําหนดแอดเดรส โครงสรางภาษา โปรแกรมเม

เบิล-ลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอรไดอะแกรมและการโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การใชงาน

โอเปอร-เรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอก อินพุต-เอาตพุตมอดูล การใชรีโมตการสื่อสารกับ PLC 

ในระบบ LAN สามารถประยุกตใชงานในการควบคุมอุตสาหกรรม 

Analysis and system designs of PLC architecture structures, interface,  input   

and output devices,  sensor devices,  address determination,  structures of programmable 

logic controller,  ladder diagram writing and programing, control system design, use of 

operetorpanel, characteristics of analog input and output modules, and use of remote 

communications with the PLC in LAN systems applied to industrial control. 

 

030223128 เทอรโมฟลูอิดส                                             3(3-0-6) 

 (Thermofluids) 

 วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 

 Prerequisite : 040313005 Physics I 

เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน หลักการและนิยามพ้ืนฐาน สมบัติและสถานะบริสุทธิ์ งานและ

ความรอน กฎขอท่ี 1 และ 2 ของเทอรโมไดนามิกส ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร กลศาสตรของไหล

เบื้องตน คุณสมบัติของไหล กฎการอนุรักษมวลโมเมนตัมและพลังงาน สมดุลของสถิตของของไหล สมการเบอร

นูลลี สนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไมอัดตัว การถายเทความรอนเบื้องตน การนํา การพา และการแผ

รังสีความรอน 

Introduction to thermodynamics, basic concept and definition, properties and 

phase of pure substances, work and heat, the first and second laws of thermodynamics, 

control mass and control volume system, fundamental of fluid mechanics, fluid properties, 

mass and energy conservation, fluid static, Bernoulli equation, flow field, steady and 

incompressible flow, fundamental of heat transfer, conduction, convection and radiation. 
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030523123 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 

(Computer in Everyday Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

ความหมายของคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร สวนประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร 

การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมสํานักงาน การจัดการสื่อขอมูลชนิดตางๆ การสรางเว็บไซต

รวมท้ังการใชงานอินเตอรเน็ต การคนหาขอมูลบนระบบอินเตอรเน็ต  การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 Definition of computer and computer system, important components of 

computer, operating systems, Office system, media management, constructing websites 

including internet surfing, searching information in internet, e-mail sending. 

 

030953108   การใชเหตุผลเชิงวิจัย               3(3-0-6) 

  (Reasoning for Research)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  หลักการใชเหตุผลท่ัวไป กระบวนการของการวิจัยกับการใชเหตุผล การคิดอยางมีเหตุผล การ

ใชเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจและการแกปญหา การประเมินทางเลือก เทคนิคการพัฒนาการใชเหตุผล          

การประยุกตการวิจัยกับการใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน 

  General principle of reasoning, research process and reasoning, logical 

thinking, reasoning for decision making and resolution, strategic option evaluation, techniques 

for logical reasoning improvement, application of research and logical reasoning in everyday 

life. 

 

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร                                               3(3-0-6) 

  (Chemistry for Engineers) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยา

เคมี โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลวของแข็ง และ

สารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟา 
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Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry, 

electronic structure of the atoms, periodic properties, chemical bond, shape of molecules, 

gas liquid and solid, thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base, 

equilibrium, electrochemistry. 

 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                                 1(0-3-1) 

  (Chemistry Laboratory for Engineers) 

 วิชาบังคับกอน :  040113001 เคมีสําหรับวิศวกรหรือเรียนรวมกัน 

 Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers 

       ปฏิบั ติการตางๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร 

All experiments are corresponded to the course of 040113001 Chemistry for 

Engineers. 

 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1       3(3-0-6)  

(Engineering Mathematics I) 

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None    

  ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงข้ัว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธการหาอนุพันธ

ของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบไมกําหนดปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ 

การประยุกตของปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity, 

derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of derivative, 

indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of integral, numerical 

integration. 
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040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2       3(3-0-6)  

  (Engineering Mathematics II) 

                    วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

  Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I 

  ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริงอนุกรม

อนันต การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชัน        

หลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 

 Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real 

numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in three-

dimensional space, calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple 

integral and applications. 

 

040313005 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 (Physics I) 

                   วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

  Prerequisite : None  

 เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบเสนตรงและเสนโคง กฎการเคลื่อนท่ีของ

นิวตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉ่ือย สมการแหงการหมุน ทอรก 

โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปลฮารโมนิกส        

การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส ความเขมเสียง ระดับ

ความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหง 

อุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของ

ปาสคาล การวัดความดัน สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนูลลีการวัดอัตราการไหล 

 Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s law 

of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation 

equations, torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of 

two simple harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing 

waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, 

ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical 

properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation of continuity, 

Bernoulli’s equation, flow measurement. 
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040313006   ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-2-1)  

 (Physics Laboratory I) 

                   วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 หรือเรียนรวมกัน 

  Prerequisite : 040313005 Physics I 

          ปฏิบัติการตางๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005 

ฟสิกส 1 

 All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I.  

 

040313007 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 (Physics II) 

                   วิชาบังคับกอน: 040313005 ฟสิกส 1, 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 

  Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I 

  กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ 

สนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปร สารแมเหล็ก  แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา 

ความเหนี่ยวนํา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห การ

แทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟา 

การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสรางนิวเคลียส 

กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 

Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric 

materials, capacitor, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, 

Lorentz force, electromotive force, inductance, alternating current and basic electronic 

circuits, properties of waves, reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical 

optics, optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s scattering, 

X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear 

reactions. 
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040313015   ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1)   

 (Physics Laboratory 2) 

                   วิชาบังคับกอน: 040313005 ฟสิกส 1, 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 

  Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I 

          ปฏิบัติการตางๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313007 

ฟสิกส 2 

      All experiments are corresponded to the course of  040313007 Physics II. 

 

040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน               3(3-0-6) 

  (Statistics in Everyday Life) 

วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

  Prerequisite : None 

ความหมายของการใชสถิติกับชีวิตประจําวัน  ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบทางสถิติ 

สถิติในสังคมมนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา การตลาด การเงิน  การแพทย หรืออ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using statistically 

logical skills. The uses of statistics in social science, humanity, government, sport, education, 

environment, advertisement, finance, epidemiology, or others. 

 

080103001    ภาษาอังกฤษ 1                3(3-0-6) 

  (English I) 

         วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

        การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและไวยากรณ

จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยคและยอหนาท่ีมีโครงสรางไมซับซอน 

การฝกทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing at basic 

level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning 

vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general journals. 

Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center 

(SALC) and through e-Learning. 
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080103002   ภาษาอังกฤษ 2                                  3(3-0-6) 

                (English II) 

         วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 

  Prerequisite : 080103001 English I 

การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือประยุกตใชใน

ชวีิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและไวยากรณ

จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยคท่ีมี โครงสรางซับซอนและยอหนาขนาด

สั้น การฝกทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองและการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส        

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in order 

to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and 

grammatical structures through conversations, academic and general journals.  Writing complex 

sentences and paragraphs.  Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through 

e-Learning to promote life-long learning. 

 

080103016    การสนทนาภาษาอังกฤษ 1              3(3-0-6) 

        (English Conversation I) 

    วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

    Prerequisite : 080103002 English II 

         ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง  

การบรรยายลักษณะสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น 

   Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in 

daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions. 

  

080103017    การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                        3(3-0-6) 

    (English Conversation II)  

    วิชาบังคับกอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  

   Prerequisite : 080103016  English Conversation I  

         ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน เพ่ือการสื่อสารใน

สถานการณแบบเตรียมตัวและแบบไมเตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเนนการ

พูดและฟง 
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   Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared 

and impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on 

speaking and listening. 

 

080103018   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน                     3(3-0-6) 

   (English for Work) 

                วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

  Prerequisite : 080103002  English Conversation II    

                        ทักษะการใชภาษาเพ่ือการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับลูกคาและ    

ผูเยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ  

                Language skills for work, simple Business English, marketing, making 

appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing 

and presenting projects. 

 

080203905  เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน                3(3-0-6) 

(Economy and Everyday Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

 การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร 

เงินเฟอ เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันในดานตางๆของมนุษย  

 Economic activities in society, consumption, investment, inflation, deflation, 

financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries, Principle of 

Sufficient Economy, government direction in economic problem solving, self-adaptation to 

various economic situations. 

 

080203906  เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต              3(3-0-6) 

   (Economics for Individual  Development) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

  Prerequisite : None 
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  เศรษฐศาสตรและการประยุกตใชในการแกปญหาตางๆ ในการดําเนินชีวิตท้ังทางเศรษฐกิจ 

และสังคม มีศักยภาพไปสูการประกอบวิชาชีพตางๆ ไดอยางเหมาะสม เพ่ือนําไปสู   การพัฒนาชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  Economic framework and its applications to solve economic and social 

problems as well as encouraging potential of careers based on sufficiency economic theory. 

   

080303101 จิตวิทยาท่ัวไป                 3(3-0-6) 

  (General  Psychology) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

  Prerequisite : None   

 ทฤษฎีทางจิตวิทยา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษย   การเรียนรู  

การรับรู  เชาวนปญญา  อารมณ  บุคลิกภาพ  สุขภาพจิตและการปรับตัว  

Theories of  psychology,  factors affecting human behavior,  human 

development,  learning, perception, intelligence, emotion, personality, mental health and 

adjustment. 

           

080303104 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน                3(3-0-6)

  (Psychology for Work) 

  วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite : None   

  จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงในการทํางาน 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และการสื่อสารในท่ีทํางาน  

  Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving, conflicts at 

work, creative thinking, coordination, leadership, team building and communication at 

workplace. 

 

080303501   บาสเกตบอล                 1(0-2-1) 

(Basketball) 

วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  Prerequisite : None   

  ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  การ

ฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 



68 

 

  History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 

and spectator. 

  

080303502   วอลเลยบอล                 1(0-2-1) 

(Volleyball) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

          ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  การ

ฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

           History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 

and spectator. 

  

080303503   แบดมินตัน                  1(0-2-1) 

  (Badminton)  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None    

  ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม     

การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

  History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 

and spectator. 

 

080303504   ลีลาศ                 1(0-2-1) 

  (Dancing) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

  Prerequisite : None   

                    ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝงความรู 

ความเขาใจ และเจตคติท่ีดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม  

                History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing 

knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing. 
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080303505   เทเบิลเทนนิส                1(0-2-1) 

  (Table  Tennis) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None    

          ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  การ

ฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

          History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 

and spectator. 

  

080303506   เทควันโด                1(0-2-1) 

  (Taekwondo) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None  

  ประวัติและพัฒนาการของการตอสูปองกันตัวในรูปแบบของเทควันโด ฝกการตอสูปองกันตัว 

ตั้งแตข้ันพ้ืนฐานสายสีขาวจนถึงข้ันสายสีเหลืองข้ัน 1 กฎ กติกา มารยาท  และบทบัญญัติของเทควันโดกับการ

ปองกันตัวในชีวิตประจําวัน 

  History of Taekwondo, practice in basic skills (from white belt to first yellow belt), 

rules, regulations, etiquette, ethics, and application in daily life. 

 

080303507   ฟุตบอล                     1(0-2-1) 

  (Football) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None    

  ประวัติของกีฬาฟุตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา  มารยาทท่ีสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  นําไปถายทอดใหผูอ่ืน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

  History of football, techniques, rules, regulations and etiquette transferring of 

knowledge to others, good sportsmanship and spectator. 
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080303508   เซปกตะกรอ                 1(0-2-1) 

  (Sepak–Takraw) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None    

  ประวัติกีฬาตะกรอ เทคนิคการเลน เขาใจกฎ กติกา มารยาทของผูเลนและผูชมท่ีดี การฝก

ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลน และนําไปถายทอดใหผูอ่ืนได 

  History of Sepak-Takraw, techniques, rules, regulations, player and spectator 

etiquette, practice in basic skills and applying skills to play games and transferring knowledge 

to others. 

 

080303509   เปตอง                  1(0-2-1) 

   (Pétanque) 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   Prerequisite : None 

   ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การฝกทักษะ

พ้ืนฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแขงขันกีฬาเปตอง การแขงขันกีฬาภายในชั้นเรียน 

   History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for competition, 

playing equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing, hitting and counting points, 

organizing competition programs and competition in class. 

 

080303601   มนุษยสัมพันธ                3(3-0-6) 

  (Human  Relations) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

   Prerequisite : None 

  หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอ่ืน  การพัฒนาตนเอง 

การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม วัฒนธรรม 

มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 

          Principles and theories of human behavior, understanding individual and 

others, self - development, communication, teamwork, leadership,  conflicts and conflict 

management,  society and culture, social etiquette, religious  principles and application  to  

enhance  human  relations. 
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080303602    การพัฒนาคุณภาพชีวิต                3(3-0-6) 

  (Development of Life Quality) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

  ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน พัฒนาการของชีวิตและ

พัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความตองการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรูความสามารถของตนและ

การเห็นคุณคาในตนเอง ความคิดสรางสรรค  การเลือกคูครอง การบริหารชีวิต การทํางานท่ีมีความสุข และ

หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

            Definition and significance of life quality, basic life quality, moral 

development, need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and self-

esteem, creative thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and 

Dharma principles for development of life quality. 

 

080303605   สุขภาพเพ่ือชีวิต               1(0-2-1) 

  (Healthy Life) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None  

  ธรรมชาติของสรีระ การออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ และรูปแบบการออกกําลังกายท่ี

เหมาะสมกับเพศ อายุ และวัย การสรางสมดุลทางรางกายและจิตใจ โดยใชองคความรูเรื่อง อากาศ อาหาร 

และน้ําเพ่ือสรางสมดุลท้ังรางกายและจิตใจ 

  Anatomy of humans, types of exercises, optimal health conditions, physical 

exercises suitable for certain gender age groups, balance between body  and mind based on 

knowledge about  air, food, and water. 
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  3.2 ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย      

        3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร      
 

ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 
 

 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

1*  นายสนุทร สทิธิสกุลเจริญ ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 

 

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2557 

 

2550 

 

2545 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร 

หนา 78 

 

9 9 

2 นายขวัญชัย  เสวีนนัท 

 

M.Sc. (Polymer Technology) 

 

อส.บ. (เทคโนโลยีเคร่ืองกล : 

ออกแบบเคร่ืองกล) 

Aalen University of Applied 

Sciences, Germany 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2544 

 

2539 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร 

หนา 78 

 

9 9 
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ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 
 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

3 นายกิตติภัฏ   รัตนจนัทร วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2557 

 

2543 

 

2538 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 79 

9 9 

4 นางกัลยา  อุบลทิพย ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (เคร่ืองกล) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2557 

 

2538 

 

2534 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 79 

 

9 9 

5 นางวรรณลักษณ   

เหลาทวีทรัพย 

วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ 

อุตสาหการ) 

อส.บ.(เทคโนโลยีการผลติ) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2546 

 

2536 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 80 

 

9 9 
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3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร(ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมใีน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

6 นายเรวัฒน บุญจนัทร 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) 

 

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม 

       แมคคาทรอนิกส) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2555 

 

2553 

อาจารย ดูตามเอกสาร

หนา 80 

 

9 9 

 

หมายเหตุ    ลําดับท่ี 1*   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

 ลําดับท่ี 1-3  อาจารยประจําหลักสูตรแขนงวิชาสรางเครื่องกล 

              ลําดับท่ี 4-6  อาจารยประจําหลักสูตรแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 
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3.2.2  อาจารยผูรวมสอน 

ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

1 นายสุรชัย  จันทรสุข 

 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและ

เทคนิคศึกษา) 

ค.อ.บ. (เคร่ืองกล) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2538 

 

2524 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 81 

 

6 3 

2 นายนราธิป แสงซาย 

 

วศ.ม.(วิศวกรรม 

การจัดการอุตสาหกรรม) 

ค.อ.บ.(ครุศาสตรอุตสาหการ) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

ธนบุรี 

2542 

 

2540 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 81 

 

10 6 

3 นายราชันย พุกพิบูลย 

 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค-ศึกษา) 

 

อส.บ. (เทคโนโลยีเคร่ืองกล) 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2545 

 

2538 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 81 

 

6 6 

4 นายการุณย เศวตนัย ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและ 

เทคนิคศึกษา) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา-     

พระนครเหนือ 

2535 

 

2526 

อาจารย ดูตามเอกสาร

หนา 81 

 

10 3 
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ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

5 นายอนนัต  มีนาค 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 

 

คอ.บ. (เคร่ืองกล) 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา-    

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา-    

พระนครเหนือ 

2545 

 

2523 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 82 

 

9 9 

6 นายวรินทร  หวยเรไร 

 

วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนอื 

2551 

 

2545 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 82 

 

9 9 

7 นายวีระยุทธ  จิตวิริยะ 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2556 

 

2554 

อาจารย ดูตามเอกสาร

หนา 82 

 

9 9 

8 นายศรายทุธ เงินทอง วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 

 

วศ.บ. (ออกแบบและผลติ

เคร่ืองจักรกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

2553 

 

2550 

อาจารย ดูตามเอกสาร

หนา 82 

 

15 15 
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ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

9. นางสาวพตัรพิมล  

สุวรรณกาญจน 

 

ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลติ) 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

 

2549 

2544 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดูตามเอกสาร

หนา 82 

 

9 9 

 

3.2.2  อาจารยพิเศษ 

ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย              

หรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สถาบัน/ประเทศ 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมีอยู

แลว 

ท่ีจะมีใน

หลักสูตร               

ปรับปรุง 

1 นายอรุณ  ตันสกุล 

 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2533 อาจารย ดูตามเอกสาร

หนา 83 

 

3 3 

2 นายคมสนัต    ฐิตเมธ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

ค.อ.บ.(เคร่ืองกล) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2529 

2518 

อาจารย ดูตามเอกสาร

หนา 83 

3 3 
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               3.3  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย 

   3.3.1   นายสุนทร  สิทธิสกุลเจริญ 

งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, พัตรพิมล สุวรรณกาญจน และ ชลธิชา นุชพงษ “การศึกษา

ผลกระทบของเครื่องมือข้ึนรูปตอความหยาบผิวของแผนสแตนเลส SUS 304 ดวยวิธีข้ึนรูปแบบลูกโซ”, การ

ประชุมวิชาการเครือขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ .ศ . 2556, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย 

2. Nuttaphong Sornsuwit , Sunthorn Sittisakuljaroen “Design of 

Experiment for Incremental Forming of Artificial Skull on Titanium Grade 2” Advanced 

Materials Research Vol. 950 pp 103-108, 2014. 

3.  Nuttaphong Sornsuwit and Sunthorn Sittisakuljaroen “The Influence of 

Temperature on Secondary Forming of Titanium Gr 2 Sheet by Use of Single Point 

Incremental Forming” Advanced Materials Research Vol. 979, pp 351-354, 2014. 

4. Nuttaphong Sornsuwit and Sunthorn Sittisakuljaroen “The Effect of 

Lubricants and Material Properties in Surface Roughness and Formability for Single Point 

Incremental Forming Process” Advanced Materials Research Vol. 979, pp 359-362, 2014. 

5. สุนทร สิทธิสกุลเจริญ และ ณัฐฏพงศ สอนสุวิทย “Effects of Tool Material and 

Lower Die Shape on Incremental Forming Process of Stainless Steel Sheet SUS 304”, the 6th 

Thailand Metallurgy Conference (TMETC 6), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 6-7 

December 2012. 

6. สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, กิตติภัฏ รัตนจันทร และ การุนย เศวตนัย “Root Cause of 

Waviness in Hot Rolled Steel”, International Conference on Engineering Science & Innovative 

Technology (ESIT 2014), Krabi, Thailand, April 8-10 2014. 

7. Sunthorn S., Kittiphat R. “The Effect on Rolling Mill of Waviness in Hot 

Rolled Steel” International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering 

(ICMSME), Thailand, 2014 

 

  3.3.2 นายขวัญชัย  เสวีนันท 

   งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

  1.  Kwanchai S., Sarayut N. And Wannalak L. “Analysis and Design of 3D 

Machine by Using Computer Control System” International Conference on Engineering 

Science and Innovative Technology (ESIT2014), Krabi, 2014. 

 



79 

 

  3.3.3 นายกิตติภัฎ  รัตนจันทร 

   งานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 

1. Rattanachan.K.,Chungchoo.C. “The plastic deformation mechanism in 

single point incremental forming process” 5th International Conference on Science, Social 

Science, Engineering and Energy, 2013. 

2. Rattanachan.K.,Chungchoo.C. “The effected of single point incremental 

forming process parameters on the formed part surface roughness” 5th International 

Conference on Science, Social Science, Engineering and Energy, 2013. 

3. Rattanachan.K ,Sirivedin.K., Chungchoo.C “The Formability of tailored 

welded blanks in single point incremental forming process” 5th International Conference on 

Science, Social Science, Engineering and Energy, 2013. 

4. Rattanachan.K., Chungchoo.C.“An investigated of single point 

incremental forming formability” 4th International Conference on Materials, Mechatronics 

and Automationm  (ICMMA), 2014. 

5. Kittiphat Rattanachan, Wannalak Laotaweesub and Narongdet 

Pattanaphiboon “Fatigue and Wear properties of Case Hardening Steels for Heavy Duty Gear 

Design”, International Conference on Engineering Science and Innovative Technology 

(ESIT2014), Krabi, 2014 

 

  3.3.4 นางกัลยา  อุบลทิพย 

   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. กัลยา อุบลทิพย, สมยศ เจตนเจริญรักษ “การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพชางเขียนแบบ

เครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย”, วารสารวิชาการครุศาสรอุตสาหกรรมพระจอมเกลา

พระนครเหนือ ปท่ี 7, ฉบับท่ี 1, หนา 74-65 , 2559.                     

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 3.3.5 นางวรรณลักษณ  เหลาทวีทรัพย 

   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. วรรณลักษณ  เหลาทวีทรัพย, กิตติภัฎ  รัตนจันทร“การออกแบบชุดรองเลื่อน       

แบบกลิ้งสัมผัสในชุดลูกรีดโลหะ โดยใชเม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน”, วิศวกรรมสาร ปท่ี 66  ฉบับท่ี 3 , หนา 33-41 , 

2556.                     

 

งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. วรรณลักษณ  เหลาทวีทรัพย และฌานนท  ปนเสม แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

แขงขันดานการตลาดรานคาปลีกประเภท รานขายของชําหรือรานโชหวย (การประชุมวิชาการระดับชาติ 2012 

SPUC National Conference) , ชลบรุี, 2555 

2. Wannalak Laotaweesub, Manat Hearunyakij and Kittiphat Rattanachan 

“Case study of Rigid Coupling Failure Analysis and Redesigned” International Conference on 

Engineering Science and Innovative Technology 2014 (ESIT2014), Krabi, Thailand, April 2014. 

3. Kittiphat Rattanachan, Wannalak Laotaweesub and Narongdet 

Pattanaphiboon “Fatigue and Wear properties of Case Hardening Steels for Heavy Duty Gear 

Design”, International Conference on Engineering Science and Innovative Technology 

(ESIT2014), Krabi, Thailand, April 2014. 

4. Kwanchai S., Sarayut N. And Wannalak L. “Analysis and Design of 3D 

Machine by Using Computer Control System” International Conference on Engineering 

Science and Innovative Technology (ESIT2014), Krabi, Thailand, April 2014. 

5. Supitcha Cheevapruk, Cholticha Nuchpong, Sittipong Sang-in, Wannalak 

Lotaweesub    “Industrial Sectors’ Need of Cooperative Students with Desired 

Characteristics” The proceedings of  International Conference on Culture, Knowledge and 

Society,Hongkong, 2014. 

6. Chanon Pinsame and Wannalak Laotaweesub (2014) “The Direction of 

Social Security for Elderly in Thailand” ICAA on July 17, 2014. 

 

 3.3.6 นายเรวัฒน บุญจันทร 

งานวิจัย 

1.Rewat Bunchan, Som Apiwatcharoenkul “Ball Balancing Robot” The 2nd 

International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2016), 

Phuket, Thailand, April 21 – 23 2016 
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  3.3.7  นายสุรชัย  จันทรสุข 

   สอนวิชา 

- 030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด  3(2-2-5) 

 

  3.3.8 นายนราธิป  แสงซาย  

งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. Vachai Laemlaksakul , Naratip Sangsai “A Study of Ecological Products 

by Life Cycle Assessment in Thai Furniture Industry” Applied Mechanics and Materials, Vol. 

431, pp 344-349, 2013.  

2. Naratip Sangsai and Vanchai Laemlaksakul “Optimization of Processing 

Factors for Particleboard Manufacturing Using Waste Tire Rubber Crumbs and Wood Particle” 

Applied Mechanics and Materials, Vol. 849, pp 326-331, 2014.  

3. Athasit Wongcharoen , Siwapong KingKeaw  and Naratip Sangsai  

“Simulation of Temperature and Air Flow for Optimization to Improve the Control System of 

Electric Oven”  The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative 

Technology (ESIT 2016), Phuket, Thailand, April 21 – 23 2016 , pp. 419-427 

 

  3.3.9 นายราชันย  พุกพิบูลย 

   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. ราชันย พุกพิบูลย “ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

วิชาทฤษฎีงานโลหะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาควิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ฉบับท่ี 83, 

หนา 53-59, 2555. 

 

  3.3.10  นายการุณย เศวตนัย 

   สอนวิชา 

   - 030103102 การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ  3(3-0-6)        

   - 030113121 การออกแบบเชิงระบบ    3(3-0-6)        

   - 030113221 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1   3(1-6-4)        

   - 030103225 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1   1(0-3-1)    
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   3.3.11 นายอนันต  มีนาค 

   สอนวิชา 

   - 030113101 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                   3(3-0-6)        

   - 030113120 หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน        3(3-0-6)        

 

  3.3.12 นายวรินทร  หวยเรไร 

   สอนวิชา 

   - 030103100 วัสดุวิศวกรรม     3(3-0-6)        

   - 030103107 การสั่นสะเทือนทางกล    3(3-0-6)   

      

  3.3.13 นายวีรยุทธ  จิตวิริยะ 

   สอนวิชา 

   - 030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส   3(2-2-5)         

 

  3.3.14 นายศรายุทธ เงินทอง 

   งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. Kwanchai S., Sarayut N. And Wannalak L. “Analysis and Design of 3D 

Machine by Using Computer Control System” International Conference on Engineering 

Science and Innovative Technology (ESIT2014), Krabi, Thailand, April 2014. 

 

3.3.15 นางสาวพัตรพิมล  สุวรรณกาญจน 

 งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

 1. พัตรพิมล สุวรรณกาญจน,ปริญญา ศรีสัตยกุล,ภาณุเดซ แสงสีดํา. “การลดเศษวัสดุ

จากกระบวนการผลิตชิ้นสวนรถยนต”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2556 (IE 

Network Conference 2013), ชลบุรี, 2556. 

 2. สุนทร สิทธิสกุลเจริญ,พัตรพิมล สุวรรณกาญจน,ชลธิชา นุชพงษ. “การศึกษา

ผลกระทบของเครื่องมือข้ึนรูปตอความหยาบผิวของแผนสแตนเลส SUS 304 ดวยวิธีข้ึนรูปแบบลูกโซ”, การ

ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2556 (IE Network Conference 2013), ชลบุรี, 

2556. 

 3. วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย,พัตรพิมล สุวรรณกาญจน,พณิตา ปาลวงษ,รัฐพล 

คํานวณสินธ,สุวภัทร ต้ังผลพูล. “ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยใชเทคนิคการ
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จําลองสถานการณ”, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2556 (IE Network 

Conference 2013), ชลบุรี, 2556. 

 4. Patrpimol S. ,Penyarat S. “The Performance Study of a Thin Film 

Electrode Solid Oxide Fuel Cell” 1st International Conference on Engineering  Science and 

Innovative Technology (ESIT2014), ), Krabi, Thailand, April 2014. 

 5. Patrpimol.S ,Nuttaphong.S and Nuchthana.P “Design of Runner and 

Gating Systems for the Investment Casting of 431 Stainless Steel Netting Hook through 

Numerical Simulation” 8th International Conference on Materials Science and Technology 

(MSAT-8), Bangkok, 2558. 

 

 3.3.16  นายอรุณ  ตันสกุล 

   สอนวิชา 

   - 030103200 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน   2(0-6-2)      

  - 030113221 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1   3(1-6-4)        

   - 030113223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3   3(1-6-4)     

 

 3.3.17  นายคมสันต ฐิตเมธ 

   สอนวิชา 

   - 030103223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3   3(1-6-4)        

   - 030113224 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4   3(1-6-4)        

   - 030103225 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1   1(0-3-1)        

   - 030103226 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2   3(0-6-3) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 

 030103400 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตาม

สาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือ 540 ชั่วโมง โดยตอง

ผานการอบรมเพ่ือเตรียมออกสหกิจศึกษา จํานวน 30 ชั่วโมง เพ่ือบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษา

กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน การเขียนรายงาน การนําเสนอและการจัดทําโครงการ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน การฝกทักษะองคความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือให

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางาน 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานประกอบการได 

2. ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา อดทน 

3. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับงาน หรือเทคนิควิธีการทํางานใน

สถานท่ีฝกงาน ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4. สามารถใชความรูเพ่ือเสนอแนะวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

6. มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

 4.2 ชวงเวลา 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จํานวน 540 ชั่วโมง 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  (ถามี) 

              ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยการเขียนเสนอหัวขอโครงงาน 

นําเสนอ แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของโครงงานและประโยนชท่ีไดรับจากโครงงาน  
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 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

         โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 และโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1 ศึกษาคนควาและ

สัมมนาหัวขอโครงงานท่ีสนใจ รวมถึงเขียนและเสนอโครงการ 

        โค ร งง านสร า ง เ ค รื่ อ ง จั ก รกล  2  และ โคร งง านออกแบบผลิ ตภัณฑ เ ครื่ อ งกล  2              

นักศึกษาตองทําโครงงานเปนรายกลุมหรือรายบุคคล ซ่ึงเนนการศึกษาคนควา ออกแบบและสราง 

นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาของโครงงานเปนระยะ นักศึกษาตองแสดงความคิดริเริ่มและเปน

ผูดําเนินการแกปญหาดวยตนเองเปนสวนใหญ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการทําโครงงาน 

รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการนําเสนอ 

 5.3 ชวงเวลา      

โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 และโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1   

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2 และโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

  โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1 และโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1   

จํานวน 1 หนวยกิต 

 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2 และโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2  

จํานวน 3 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

โครงงาน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยท่ี

ปรึกษา   และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัด

สอบการนําเสนอ     ท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1 ) มี คุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู จั ก

กาลเทศะ และทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใต

จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ 

และเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 

(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเ ก่ียวของกับ

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

(2) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ  สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง

เหมาะสม เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและ

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึน รวมถึงการบริการชุมชน  

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  

(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลอง

ในหองปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานท่ี 

(3) จัดโครงการบริการวิชาการ 

(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา       

องคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึน เพ่ือพัฒนาตนเอง งาน 

สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู

ดานเทคโนโลยีกับสถาบันหรือ หนวยงานภายนอก 

(1) การมอบหมายงานท่ีมีลักษณะใหมีการคนควา

เพ่ือจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 

(2) จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

(4) มีความมุงม่ัน คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

(1) การมอบหมายงานท่ีเปนโครงงาน เปนระบบ

ครบวงจร  

(2) การทํากิจกรรมท่ีตองมีการจัดสรรงาน คน 

และเวลา 

(3) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูเรียนไดแสดงออก 

(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนบนความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม

และเชื้อชาติ มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ 

สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม 

และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีการ

มอบหมายงานเปนกลุมของแตละกิจกรรม ใหเปน

ระบบครบวงจรมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน 

 

(6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช

ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค      

ในการติดตอสื่ อสาร รวมถึงการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศไดเปนอยางดี  

(1) การมอบหมายงานท่ีตองมีการนําเสนอใน

ลักษณะ การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และ

มีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) จัดโครงการเสริมสรางภาษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย   ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม   จริยธรรม    

      เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต  

 (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ    

      ขององคกรและสังคม 

(3)   มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ 

      ความสําคัญ  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี 

      ของ ความเปนมนุษย 

(4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

 และสิ่งแวดลอม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ  รวมถึง  

     เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก

กลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน  รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม 

เสียสละ 

 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาท่ี

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

(2)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2.2 ความรู 

 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  วิศวกรรมพ้ืนฐาน  และ  

      เศรษฐศาสตร    เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ   และการ 

      สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ    ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ   ในเนื้อหาของ

 สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี 

      เหมาะสม  เชน  โปรแกรมคอมพิวเตอร  เปนตน 

(5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 

 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ

ดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ (สหกิจศึกษา) 

 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

(5) ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอ 

(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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 2.3 ทักษะทางปญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  

(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

(3)  สามารถคิด   วิเคราะห    และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ    รวมถึงการใชขอมูล 

     ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา 

     นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง  เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  และ   

     ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 

 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3)  กําหนดกรณีศึกษาท่ีใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม 

(4)  กําหนดงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา 

(5)  การทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออก

ขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการ

ประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม

คําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการ

ปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน   ชั้นเรียน การทดสอบโดยใช

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)   สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

       ไดอยางมีประสิทธิภาพ      สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ี    

       เหมาะสม 

(2)   สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม  

       พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม    รวมท้ังใหความชวยเหลือ 

       และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง     และสอดคลองกับทาง   

       วิชาชีพอยางตอเนื่อง  

(4)   รูจักบทบาท  หนาท่ี  และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย    ท้ังงานบุคคลและ 

       งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ  

      สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5)   มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน   และการรักษาสภาพแวดลอมตอ 

      สังคม 

 

 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน

กับผูอ่ืน  ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2)   มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   ตอการ 

      แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3)   สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม     และมี 

      ประสิทธิภาพ 

(4)   มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5)   สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม       เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา  

      วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

  

 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้

อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา 

และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ

มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณ    เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

(2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

(3)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ 

      อภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

    (Curriculum  Mapping) 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

              (1) เขาใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม  

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  

              (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

              (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

              (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

              (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

2. ดานความรู 

             (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลย ี

             (2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

             (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

             (4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

             (5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
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3. ดานทักษะทางปญญา 

              (1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  

              (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

              (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

              (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง  เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

              (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น

ท่ีเหมาะสม 

              (2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

             (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง  

             (4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

             (5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

              (2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ

การแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

              (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

              (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

              (5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุมวิชาแกน 
                         

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                          

030103100  วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 
o •   o o •  o o  • o     o •     o o 

030103102  กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I) 
o •   o o •  o o  • o     o •     o o 

030103103  กลศาสตรของวัสดุ              3(3-0.6) 

                 (Mechanics of Materials) 
o •   o o •   o  • o    o o •      o 

030103104  กรรมวิธีการผลิต             3(3-0-6) 

      (Manufacturing Processes) 
 • o  o • • o   • o   o    o o   o   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

030103300  การเขียนแบบวิศวกรรม              3(2-3-5) 

 (Engineering Drawing) 
 •  o   • o     • o    o   o   • • 

030103310  วิศวกรรมการวัดละเอียด             3(2-2-5) 

      (Metrology Engineering) • 
     

• 
   

• 
      

ο 
    

ο 
 

 

030113106  เทคโนโลยีหลอโลหะ                   3(2-2-5) 

                 (Foundry Technology) 

 
• ο   ο • 

    
• ο  

 
ο • 

 
  

  
ο   

030223128  เทอรโมฟลูอิดส                         3(3-0-6) 

                 (Thermofluids) 
   ο ο • • ο   ο • •  ο    ο    ο   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร                          

040113001  เคมสีําหรบัวิศวกร                      3(3-0-6) 

                 (Chemistry for Engineers) 
   •  •     •     •     ο     

040113002  ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร         1(0-3-1) 

                (Chemistry Laboratory for Engineers) 
   • ο •     •     • •    ο     

040203111  คณติศาสตรวิศวกรรม 1              3(3-0-6) 

                 (Engineering Mathematics I) 
 ο  ο ο • •  ο ο ο ο ο  ο ο   ο  ο ο ο   

040203112  คณติศาสตรวิศวกรรม 2              3(3-0-6) 

                 (Engineering Mathematics II) 
 ο  ο ο • •  ο ο ο ο ο  ο ο   ο  ο ο ο   

040313005  ฟสิกส 1                                 3(3-0-6) 

                 (Physics I) ο • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο ο • • ο ο • 

040313006  ปฏิบัติการฟสิกส 1                    1(0-2-1) 

                 (Physics Laboratory I) ο • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο ο • • ο ο • 

040313007  ฟสิกส 2                                 3(3-0-6) 

                 (Physics II) ο • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο ο • • ο ο • 

040313015  ปฏิบัติการฟสิกส 2                    1(0-3-1) 

                 (Physics Laboratory II) ο • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο ο • • ο ο • 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุมวิชาชีพ 

- วิชาชีพบังคับ 
                         

030103105  วิศวกรรมเครื่องมือ             3(3-0-6) 

       (Tools Engineering) 
 •   ο ο •   ο • ο       ο     ο ο 

030103107   การสั่นสะเทือนทางกล   3(3-0-6) 

  (Mechanical Vibration) •        •     •     ο      ο 

030103108  กลศาสตรเครื่องจักรกล    3(3-0-6) 

       (Mechanics of  Machinery) ο •   ο ο • ο  ο   ο ο   ο ο •      ο 

030103302  ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  3(2-2-5) 

       (Hydraulics and Pneumatics) 
  ο     •     •    ο      •   

030113101  เครื่องมือกลอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

       (Industrail Machine Tools) 
 •  ο  •    ο   •  ο   ο  • •    ο 

030113102  การวิเคราะหการเสยีหายของวัสดุ   3(3-0-6) 

 (Failure Analysis of Materials) 
 •  •   •  ο • ο  •     •  ο ο     

030113103   การออกแบบเครื่องจักรกล   3(3-0-6) 

       (Machine Design) 
 •  • ο ο • ο ο • • ο • ο   ο ο • ο     ο 

030113104   การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 

       (Design of Machine Elements) 
 •  • ο ο •  ο • •  • ο   ο ο • ο     ο 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

030113301   หลักการทดสอบวัสด ุ              1(0-3-1) 

       (Principles  of Material Testing) ο •   ο ο •  ο ο  • ο     ο •     ο ο 

030113302   หลักการทดสอบโลหะวิทยา          1(0-3-1) 

       (Principles  of Metallurgy Testing)       ο •   ο ο •  ο ο  • ο     ο •     ο ο 

030113303   หลักการทางไฟฟาในงาน             3(2-2-5) 

                  เครื่องจักรกล 

                  (Fundamental of Electrical in   

                  Machinery) 

 •   ο ο  •  ο • ο      ο      ο  

030143350   การควบคุมดวยระบบ PLC         3(2-2-5)     

                  (PLC Control Systems)  

 
• ο 

 
  •  ο •   • •  ο ο 

 
•  •    • 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

       - วิชาเฉพาะแขนงวิชา                          

030103200  ปฏิบัติงานเครื่องมอืกลพ้ืนฐาน       2(0-6-2) 

       (Machine Tools Practice) 

 
• ο ο • ο • 

     
ο • 

    
• • 

  
ο ο • 

030103203  ปฏิบัติงานตนแบบเครื่องมือกล  2(0-6-2) 

       (Machine Tools Prototype Practice) 

 
• ο ο • ο • 

     
ο • 

    
• • 

  
ο ο • 

030113120  หลักการการออกแบบกลไกเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

       (Fundamental of Mechanism Design) 
 • ο ο •  • ο  • ο ο • ο     •      • 

030113121   การออกแบบเชิงระบบ                3(3-0-6) 

       (Systematic Design) 
 •  ο • • • ο ο • • • • • • • ο  • • • • ο ο • 

030113221  ปฏิบัติงานสรางเครือ่งจักรกล 1  3(1-6-4) 

       (Machine Mechanics Practice I) 

 
• 

       
•  

 
• 

      
• •  ο  ο 

030113222   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2  3(1-6-4) 

        (Machine Mechanics Practice II) 

 
• • 

   
• 

  
•  • • 

     
• • •  ο  ο 

030113223   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3  3(1-6-4) 

        (Machine Mechanic Practice III) 

 
• 

    
• 

  
  

 
• 

      
• •  ο  ο 



 

 

101 

 

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

030113224   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4  3(1-6-4) 

        (Machine Mechanic Practice IV) 

 
• 

    
• 

  
•  

 
• 

      
• •  ο  ο 

030113225   โครงงานสรางเครือ่งจักรกล 1       1(0-3-1) 

                   (Machine Mechanic Project I) 

 
• • 

 
• • • ο ο • ο • • • • • ο 

 
• • • • ο ο • 

030113226   โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2       3(0-6-3) 

       (Machine Mechanic Project II) 

 
• • 

 
• • • ο ο • ο • • • • • ο 

 
• • • • ο ο • 

030113241   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1  3(2-2-5)    

                   (Mechanical Product Design I)          ο • ο 
 

  • ο ο  ο  •  ο  • 
 

ο  ο    • 

030113242  การออกแบบผลิตภณัฑเครื่องกล 2   3(2-2-5)                          

                  (Mechanical Product Design II)  ο • ο 
 

  • ο ο  ο  •  ο  • 
 

•  ο    • 

030113243   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3  3(2-2-5)         

        (Mechanical Product Design III)  ο •  
 

  • ο ο ο ο  •    • ο •  ο  •  • 

030113244  การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4  3(2-2-5) 

       (Mechanical Product Design IV)  ο  • 
 

  • ο ο ο ο  •    • 
 

•  ο  •  • 

030113245  โครงงานออกแบบผลิตภณัฑ  1(0-3-1) 

       เครื่องกล 1       

                 (Mechanical Product Design Project I) 

 

• • 

 

• • • ο ο • ο • • • • • ο 

 

• • • • ο ο • 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

030113246  โครงงานออกแบบผลิตภณัฑ  3(0-6-3) 

      เครื่องกล 2       

      (Mechanical Product Design  

      Project II) 

 

• • 

 

• • • ο ο • ο • • • • • ο 

 

• • • • ο ο • 

030113300  การเขียนแบบเครื่องกล      2(1-2-3) 

      (Mechanical Drawing) 

 
•  

 
ο 

 
• 

       
ο 

 
ο 

 
• ο 

  
ο   

030113304  การออกแบบเครื่องกลสําหรับ         2(1-2-3)           

      งานผลิต 

                 (Mechanical Design for Manufacturing)   

 

•  

 

  •  ο •   • •   ο 

 

•  •   ο • 

030113307  การผลิตตนแบบผลติภัณฑเครื่องกล 3(2-2-5) 

       (Production of Mechanical Prototype  

                  Products) 

 

•  

 

  •  ο •    •   ο 

 

•  •   ο • 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

        - วิชาเลือกเฉพาะแขนง  

030113311 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ    3(2-2-5) 

     (Computer-aided Engineering Design) 

 

 • ο 
 

  •  ο •   • •   ο 
 

•  •    • 

030113312 การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

     (Computer-aided Engineering) 

 
•  

 
  •  ο •   • •   ο 

 
•  • ο   • 

030113140 การออกแบบผลิตภณัฑ                  3(3-0-6) 

                และสิ่งแวดลอม 

                (Product Design and Environment) 
• ο 

 

 •  ο  ο ο  •   • ο 

 

• •   ο ο  • 

030113141 การจัดการออกแบบวิศวกรรม         3(3-0-6) 

                (Management of Engineering Design) 
 • ο 

 
 •  ο • ο ο  •    ο 

 
• •   ο ο  

030113144 อุตสาหกรรมสรางสรรค                 3(3-0-6) 

     (Creative Industries) 
 •  

 
 •   • ο ο  •    ο 

 
• •   • •  

030113309 การวิเคราะหตนแบบ                    3(2-2-5) 

                ผลิตภัณฑเครื่องกล                                     

     (Analysis of Mechanical  

                Prototype Products) 

ο •  

 

  •  ο • ο   •   ο 

 

•  •   ο • 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

030113341 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือ                 3(2-2-5) 

                การออกแบบผลติภณัฑเครื่องกล                   

                (Computer Graphics for  

                Mechanical Product Design) 

 ο  

 

 •   • ο ο  •    ο 

 

• •   • •  

030113342 การจําลองขอมูลอาคารเพ่ือ             3(2-2-5) 

                งานอุตสาหกรรม                       

                Building Information Modeling 

                for industry 

 ο  

 

 ο   • ο ο  •    ο 

 

• •   • • • 

030123221 เครื่องมือกลข้ันสูง               3(1-6-4) 

     (Advanced Machine Tool) 

 
ο    ο • 

     
ο • 

    
• • 

  
ο ο • 

030123324 เทคโนโลยีการตดัเฉือน    3(2-2-5) 

     (Cutting Technology) 

 
• 

     
• 

           
• • 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

        - วิชาสหกิจศึกษา  

030103400  สหกิจศึกษา                       6(0-540-5) 

      (Co-operative Education) ο • ο ο •  ο  • ο   ο  ο   ο ο  ο  ο ο ο 

        - กลุมวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพภาคฤดูรอน(SหรือU)  

030113200  ปฏิบัติงานออกแบบและสราง   3(0-6-3)     

                 เครื่องจักรกล 

                 (Design and Machine Mechanic  Practice  

 

• • 

 

• • • ο ο • ο • • • • • ο 

 

• • • • ο ο • 
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สรุปผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ 

2. มีความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 

3. มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม  

4. มีวินัย ตรงตอเวลา   

5. เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร 

 

2. ดานความรู 

1. รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน  

2. สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 

4. สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

5. สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ 
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได  
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ือกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทาง 
     แกไขปญหาท่ีเหมาะสมได 
5. สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตาม 
    ความเหมาะสม 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบในงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
3. เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทาง 
    วัฒนธรรม  
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร  
5. ใชทรัพยากรอยางประหยดั และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใชอยางสมเหตุสมผล 

2. สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 

5. มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

- กลุมวิชาภาษา  

080103001  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

                (English I) ο • ο •  •   ο ο   ο  ο ο ο        • 

080103002  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

                (English II) 
 •  • • •   • • • • •  • • • •     • • • 

080103016  การสนทนาภาษาอังกฤษ  1          3(3-0-6)        

 (English Conversation I) 
 ο  ο •    ο    ο  ο ο ο        • 

080103017  การสนทนาภาษาอังกฤษ  2          3(3-0-6)        

 (English Conversation II) 
 ο  ο •    ο    ο  ο ο ο ο       • 

080103018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน          3(3-0-6)     

   (English for Work) 
  ο •  •  ο • ο  ο • ο • • • ο    ο ο  • 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

040503001  สถิติในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 

       (Statistics in Everyday Life) 
 ο  ο  • ο  ο ο • •  ο  •     • • • • ο 

-กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนษุศาสตร                          

080303104  จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน        3(3-0-6) 

                  (Psychology for Work) • 
  

• 
 

• 
  

• 
 

ο ο • • 
 

• • ο 
   

• • ο ο 

- กลุมวิชาพลศึกษา                          

080303501  บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

                 (Basketball) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303502  วอลเลยบอล 1(0-2-1) 

                (Volleyball) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303503 แบดมินตนั                    1(0-2-1) 

               (Badminton) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303504  ลลีาศ           1(0-2-1) 

  (Dancing) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303505  เทเบิลเทนนิส      1(0-2-1) 

 (Table Tennis) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

080303506  เทควันโด                       1(0-2-1) 

 (Taekwondo) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303507  ฟุตบอล              1(0-2-1) 

 (Football) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303508  เซปกตะกรอ                            1(0-2-1) 

  (Sepak-Takraw) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303509  เปตอง                                   1(0-2-1) 

 (Pétanque) • ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

-  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                          

010813901   จริยธรรมในการทํางาน              1(1-0-2) 

                  (Ethics for Profession) • • • • • • ο ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο ο ο ο ο ο • 

080203905   เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 

                  (Economy and Everyday Life) • • • • • • •  ο • •  • ο • • ο ο ο • • • ο ο ο 

080203906  เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)  

                 (Economics for Individual 

                Development) 
• • • • • • •  ο • •  ο ο • • • ο ο • • • ο ο ο 

080303101   จิตวิทยาท่ัวไป               3(3-0-6) 

                  (General  Psychology) ο  ο ο  • 
  ο   •   ο • • ο    • 

  ο 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

080303601   มนุษยสมัพันธ              3(3-0-6) 

                  (Human Relations) 
• ο • ο ο •   •  •  ο  • • • •    ο ο • ο 

080303602   การพัฒนาคณุภาพชีวิต             3(3-0-6) 

                  (Development of Life Quality) 
• ο ο ο  •   •     ο • ο ο •  ο  ο ο   

080303605   สุขภาพเพ่ือชีวิต                1(0-2-1) 

                  (Healthy Life) 
• ο  ο  •   •  ο    • • ο     ο   • 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การทวนสอบในระดับ

หลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษามีการ

ประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี ้

(1) สํารวจการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสํารวจความพึงพอใจดวย

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตท่ีเขาทํางานในสถาน

ประกอบการนั้น  

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสํารวจดวยแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบ

การศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการ

พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต  

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน         

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและมีคุณธรรม 

(2) สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน  

1.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน ครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพของหลักสูตร และ

เปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน  

1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางนอย 2 คน  

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหหลักสูตรใชงานไดในปท่ี 6)  

1.4 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และ

จากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความตองการแรงงาน 

2.2 ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

2.3 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง

หลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 

3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง 

3.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ตามแผนการเรียน วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

3.1.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) สาขาวิชาเครื่องกล (เครื่องกล

อุตสาหกรรม) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (เครื่องมือกล ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขียนแบบ

เครื่องกล แมพิมพพลาสติก ) สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง ) สาขาวิชา

ผลิตภัณฑยาง (ผลิตภัณฑยาง) หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาผานทางการสอบแขงขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน และการ

คัดเลือกผานระบบโควตา 

3.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา สามารถแยกเปนขอไดดังนี้ 
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3.3.1 ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในสายวิชาตางๆ

มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา  

3.3.2 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการท่ีมีความรูเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องมือวัด การใช

ซอฟทแวรชวยในการออกแบบ ผลิต และทางวิศวกรรม 

3.3.3 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพ่ือเพ่ิมทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 โดยสาขาวิชาเปนผูกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีตองการ มีการ

กําหนดใหผูสมัครนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาในท่ีประชุมคณาจารย และสัมภาษณโดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจากอาจารยประกอบการพิจารณา 

4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

4.1.3 มีความรู ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี

ประสบการณการทําวิจัยหรือการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยผูสอนตองประชุมรวมกัน ดังนี้ 

4.2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษา 

4.2.2 ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 

4.2.3 เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือเตรียมไวสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

4.2.4 ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

คณาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ

ใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะจึงไดกําหนดนโยบายการเชิญอาจารยพิเศษ ดังนี้ 

4.3.1 ตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา

โท 

4.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอ

ประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขอ/รายวิชาท่ีจะใหสอน 

4.3.3 การเชิญอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย 

4.3.4 ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งท่ีมีการสอน 

4.3.5 จํานวนอาจารยพิเศษไมเกินก่ึงหนึ่งของคณาจารยประจําหลักสูตร 
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5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนา

เนื้อหาท่ีทําการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับผูใชบัณฑิต 

5.2 การเขารวมการแขงขันในกิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการและวิชาชีพเพ่ือใหเกิดการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของนักศึกษาในทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนาของนักศึกษา 

5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

CUPT QA ในสวนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

5.3.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

5.3.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

5.3.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5.3.4 การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.3.5 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร และ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวิฒิสาขา/สาขาวิชา 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ .3

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังป

การศึกษา 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
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9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 จัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับใหนักศึกษาใชในการเรียนรูหรือคนควานอกเวลาเรียน 

6.2 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 

6.3 สงเสริมใหมีการจัดโครงงานยอยในรายวิชาทางดานวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูทาง

ทฤษฎีมาสูการปฏิบัติและการใชงานจริง 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

    ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

                 ชนิดตัวบงชี ้     :  กระบวนการ 

                 เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา(ถามี) 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอบใหครบทุกรายวิชา 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน การดําเนินงานท่ีรายงานใน

มคอ.7 ป กอนหนา 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

8. อาจารยใหม(ถามี)ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 

 

 

√ √ √ √ √ 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)ไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

 

 

 

 

√  

     รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป  5 5 5 5 5 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ

เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย

โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตน

แลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทํา

ใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสตอไป 
 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการ

สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา 

และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปท่ี 4 และอาจตองออก

ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เปนเวลา 4 เดือนซ่ึงจะเปนชวงเวลาท่ีอาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา 

ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยัง

ออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวดท่ี 7 การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล

การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วา

บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม รวมท้ังใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร   และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
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ภาคผนวก  

  

          ภาคผนวก 1   การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  

ภาคผนวก 2  แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร  

          ภาคผนวก 3  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome)  

 ภาคผนวก 4 รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร  

ภาคผนวก 5 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

ภาคผนวก 6 รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

               เทคโนโลยวีิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจกัรกล ฉบับป พ.ศ. 2555 

 

 ภาคผนวก 7 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา 

                ระดับปริญญาบัณฑิต 
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ภาคผนวก 1 
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การระบุช่ือปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

 

1.  ชื่อเต็มภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ                  

      และผลิตเครื่องจักรกล)  

    แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ                  

      และผลิตเครื่องจักรกล)  

    แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

 

2.  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing 

    Engineering Technology)  

    Machine Manufacturing 

    Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing 

    Engineering Technology)  

    Mechanical Product Design 

 

3.  ชื่อยอภาษาไทย  : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจกัรกล) 

      แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

    วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจกัรกล) 

    แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

 

4.  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Eng. (Machine Design and Manufacturing  

     Engineering Technology)  

    Machine Manufacturing 

    B.Eng. (Machine Design and Manufacturing  

Engineering Technology)  

    Mechanical Product Design 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
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ภาคผนวก 3 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome) 

 

1. การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร แบงออกเปน  

    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และ 

    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรูและทักษะท่ัวไป (Generic Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

 ELO 1 (S) มีความสามารถในการประยุกตพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเพ่ือการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

 ELO 2 (S) มีทักษะในการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ วิเคราะห และแกไขปญหา 

              ทางวิศวกรรม 

     ELO 3 (G)  มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการนําเสนอ และมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 

 ELO 4 (G) มีความซ่ือสัตยและรับผิดชอบตออาชีพ 

 ELO 5 (S) มีความสามารถในการออกแบบและสรางเครื่องจักรกล 

  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

     ELO 1 (S)  มีความสามารถในการประยุกตพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเพ่ือการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

     ELO 2 (S)  มีทักษะในการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ วิเคราะห และแกไขปญหาทาง 

                       วิศวกรรม 

     ELO 3 (G)  มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการนําเสนอ และมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 

     ELO 4 (S)  มีความสามารถในการประยุกตใชความคิดสรางสรรคเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเพ่ือการออกแบบ  

                       ผลิตภัณฑเครือ่งกล 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 
 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

ELO 1 

(S) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(G) 

ELO 4 

(G) 

ELO 5 

(S) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม      

(1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต    √ 

 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม    √ 

 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  √  

 

(4) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอ

บุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม    √ 

 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ    √ 
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2. ดานความรู       

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
√  √ √ √ 

(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม √  √ √ √ 

 

 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

ELO 1 

(S) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(G) 

ELO 4 

(G) 

ELO 5 

(S) 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
√  √ √ √ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน √ √  √ √ 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได √ √ √ √ √ 
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3. ดานทักษะทางปญญา      

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี
   √ 

 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
    √ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ

ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ √     

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค √    
 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ √    
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

  √ √ 

 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว

และสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

รวมท้ังใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ

ตางๆ 

  √ √ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

ELO 1 

(S) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(G) 

ELO 4 

(G) 

ELO 5 

(S) 

(3)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลอง

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
   √ 

 

(4)   รูจักบทบาท  หนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมายท้ังงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามได

อยางมีประสิทธิภาพ    สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

  √ √ 

 

(5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 
   √ 

 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 
    

 

(1)   มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี  √    

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
 √  √  

(3)   สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
 √  √ 

 

(4)   มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
 √ √ √ 

 

(5)   สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม  เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขา วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
 √ √ √ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

ELO 1 

(S) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(G) 

ELO 4 

(G) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม     

(1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต   √  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม   √  

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  √  

(4) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอ

บุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม    √ 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของ    √ 
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2. ดานความรู      

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
√   √ 

(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม  √   

 

 

 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

ELO 1 

(S) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(G) 

ELO 4 

(S) 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    √ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  √   

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได  √   
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3. ดานทักษะทางปญญา     

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี
 √  √ 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
  √  

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ

ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  √   

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค    √ 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  √   

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ     

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

  √  

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว

และสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

รวมท้ังใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ

ตางๆ 

   √ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

ELO 1 

(S) 

ELO 2 

(S) 

ELO 3 

(G) 

ELO 4 

(S) 

(3)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลอง

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 √   

(4)   รูจักบทบาท  หนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมายท้ังงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามได

อยางมีประสิทธิภาพ    สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

  √  

(5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 
  √  

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 
    

(1)   มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี  √   

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค √   √ 

(3)   สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
 √   

(4)   มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
  √  

(5)   สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม  เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขา วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได √    



 

 

137 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา 

รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

    2. กลุมวิชาชีพ                                                     70 หนวยกิต 

       (แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล)   

        - วิชาชีพบังคับ                                                        32 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  

   

 

 

030103105  วิศวกรรมเครื่องมือ                                               3(3-0-6) 

        (Tools Engineering) 
     

030103107   การสั่นสะเทือนทางกล                           3(3-0-6) 

    (Mechanical Vibration) 
     

030103108  กลศาสตรเครื่องจักรกล                            3(3-0-6) 

        (Mechanics of  Machinery) 
     

030103302  ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                                    3(2-2-5) 

        (Hydraulics and Pneumatics) 
     

030113101  เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                            3(3-0-6) 

        (Industrail Machine Tools) 
     

030113102   การวิเคราะหการเสียหายของวัสด ุ                          3(3-0-6) 

    (Failure Analysis of Materials) 
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

030113103   การออกแบบเครื่องจักรกล                                     3(3-0-6) 

         (Machine Design) 
     

 

 

 

รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

030113104   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล                          3(3-0-6) 

         (Design of Machine Elements) 
     

030113301   หลักการทดสอบวัสด ุ                                     1(0-3-1) 

         (Principles  of Material Testing) 
     

030113302   หลักการทดสอบโลหะวิทยา                                     1(0-3-1) 

         (Principles  of Metallurgy Testing)       
     

030113303   หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล                        3(2-2-5)          

                  (Fundamental of Electrical in  Machinery) 
     

030143350   การควบคุมดวยระบบ PLC                                      3(2-2-5)     

                  (PLC Control Systems)  
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

       - วิชาเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 
 

     

030103200   ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน                               2(0-6-2) 

         (Machine Tools Practice) 
     

030113120  หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน                          3(3-0-6) 

        (Fundamental of Mechanism Design) 
     

030113121   การออกแบบเชิงระบบ                                      3(3-0-6) 

         (Systematic Design) 
     

030113221  ปฏิบตัิงานสรางเครื่องจักรกล 1                          3(1-6-4) 

       (Machine Mechanics Practice I) 
     

 

 

 

รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

030113222   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2                          3(1-6-4) 

         (Machine Mechanics Practice II) 
     

030113223   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3                          3(1-6-4)      
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

         (Machine Mechanic Practice III) 

030113224   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4                          3(1-6-4) 

         (Machine Mechanic Practice IV) 
     

030113225   โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1                             1(0-3-1) 

                   (Machine Mechanic Project I) 
 

        

030113226   โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2                             3(0-6-3) 

         (Machine Mechanic Project II) 
        

030113304   การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต                        2(1-2-3)          

         (Mechanical Design for Manufacturing) 
       

030113311   การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ                           3(2-2-5) 

         (Computer-aided Engineering Design) 
     

030113312   การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม                         3(2-2-5)                     

                  (Computer-aided Engineering) 
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(G) 

ELO 5  

(S) 

       - วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 
 

     

030113141  การจัดการออกแบบวิศวกรรม                                   3(3-0-6) 

                  (Management of Engineering Design) 
       

030113311  การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ                             3(2-2-5) 

                  (Computer-aided Engineering Design) 
        

030113312   การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม                         3(2-2-5)                     

                  (Computer-aided Engineering) 
       

030123221   เครื่องมือกลข้ึนสูง                                               3(1-6-4) 

         (Advanced Machine Tool) 
     

030123324   เทคโนโลยีการตัดเฉือน                           3(2-2-5) 

         (Cutting Technology) 
     

    3. กลุมวิชาสหกิจศึกษา                                            6 หนวยกิต

030103400   สหกิจศึกษา                                                      6(0-540-0) 

                  (Co-operative Education) 
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

    2. กลุมวิชาชีพ                                                     70 หนวยกิต 

       (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล)   

        - วิชาชีพบังคับ                                                        32 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้ 

    

030103105  วิศวกรรมเครื่องมือ                                               3(3-0-6) 

        (Tools Engineering) 
    

030103107   การสั่นสะเทือนทางกล                           3(3-0-6) 

    (Mechanical Vibration) 
    

030103108  กลศาสตรเครื่องจักรกล                            3(3-0-6) 

        (Mechanics of  Machinery) 
    

030103302  ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                                    3(2-2-5) 

        (Hydraulics and Pneumatics) 
    

030113101  เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                            3(3-0-6) 

        (Industrail Machine Tools) 
    

030113102   การวิเคราะหการเสียหายของวัสด ุ                          3(3-0-6) 

    (Failure Analysis of Materials) 
    

030113103   การออกแบบเครื่องจักรกล                                     3(3-0-6)     
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

         (Machine Design) 

. 

 

 

 

รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

030113104   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล                          3(3-0-6) 

         (Design of Machine Elements) 
    

030113301   หลักการทดสอบวัสด ุ                                     1(0-3-1) 

         (Principles  of Material Testing) 
    

030113302   หลักการทดสอบโลหะวิทยา                                     1(0-3-1) 

         (Principles  of Metallurgy Testing)       
    

030113303   หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล                        3(2-2-5)          

                  (Fundamental of Electrical in  Machinery) 
    

030143350   การควบคุมดวยระบบ PLC                                      3(2-2-5)     

                  (PLC Control Systems)  
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

       - วิชาเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 
 

    

030103203  ปฏิบัตงิานตนแบบเครื่องมือกล                          2(0-6-2) 

       (Machine Tools Prototype Practice) 
    

030113141 การจัดการออกแบบวิศวกรรม                                    3(3-0-6) 

                (Management of Engineering Design) 
    

030113241   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1                          3(2-2-5)    

                   (Mechanical Product Design I)          
    

030113242  การออกแบบผลติภัณฑเครื่องกล 2                           3(2-2-5)                          

                  (Mechanical Product Design II)  
    

 

รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

030113243   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3                          3(2-2-5)  

                  (Mechanical Product Design III)  
    

030113244  การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4                         3(2-2-5) 

         (Mechanical Product Design IV)  
    

030113245  โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1                       1(0-3-1) 

        (Mechanical Product Design Project I) 
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

030113246  โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2                       3(0-6-3) 

        (Mechanical Product Design Project II) 
    

030113300  การเขียนแบบเครื่องกล                             2(1-2-3) 

        (Mechanical Drawing) 
    

030113307  การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                            3(2-2-5) 

        (Production of Mechanical Prototype  Products)                   
    

 

 

รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

       - วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 
 

    

030113140  การออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม            3(3-0-6) 

                 (Product Design and Environment) 
    

030113144  อุตสาหกรรมสรางสรรค                              3(3-0-6) 

        (Creative Industries) 
    

030113309  การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล           3(2-2-5) 

                 (Analysis of Mechanical Prototype Products) 
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รายวิชา 
ELO 1  

(S) 

ELO 2  

(S) 

ELO 3  

(G) 

ELO 4  

(S) 

030113341  คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล       3 (2-2-5)  

                 (Computer Graphics for Mechanical Product Design) 
    

030113342  การจําลองขอมูลอาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม    3 (2–2–5)                

                 (Building Information Modeling for industry)          
    

    3. กลุมวิชาสหกิจศึกษา                                                 6 หนวยกิต     

030103400  สหกิจศึกษา                                                            6(0-540-0) 

                 (Co-operative Education) 
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ภาคผนวก 4 
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โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หลักท่ี คาตัวเลข ความหมาย 

1-2 03 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3-4 01 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

5 

0 รายวิชาบริการกลางของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครือ่งจกัรกล 

2 สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 

3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและมือ 

4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

5 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร 

6 3 ปริญญาตรี 

7 

1 วิชาทฤษฎ ี

2 วิชาปฏิบัติการ 

3 วิชาประลอง 

8-9 

00-19 กลุมวชิาเรียนรวมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล 

20-39 กลุมวิชาเรียนแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

40-59 กลุมวิชาเรียนแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

60-100 กลุมวิชาเรียนแขนงวิชาซอบํารุงเครื่องจักรกล 
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ภาคผนวก 5 
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การระบุช่ือปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

 

1.  ชื่อเต็มภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ                  

      และผลิตเครื่องจักรกล)  

    แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ                  

      และผลิตเครื่องจักรกล)  

    แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ                  

      และผลิตเครื่องจักรกล)  

    แขนงวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 

 

2.  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing 

    Engineering Technology)  

    Machine Manufacturing 

    Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing 

    Engineering Technology)  

    Mechanical Product Design 

    Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing 

    Engineering Technology)  

    Machinery maintenance 

 

3.  ชื่อยอภาษาไทย  : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจกัรกล) 

      แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

    วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล) 

    แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

    วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครือ่งจักรกล) 

    แขนงวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
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4.  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Eng. (Machine Design and Manufacturing  

     Engineering Technology)  

    Machine Manufacturing 

    B.Eng. (Machine Design and Manufacturing  

Engineering Technology)  

    Mechanical Product Design 

    B.Eng. (Machine Design and Manufacturing  

Engineering Technology)  

    Machinery maintenance 
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ภาคผนวก 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



040203111 3(3-0-6) 040203112 3(3-0-6) 030103105 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 3(x-x-x) xxxxxxxxxx 3(3-0-6) xxxxxxxxx 3(x-x-x)

040313005 3(3-0-6) 040313007 3(3-0-6) 030103102 3(3-0-6) 030103103 3(3-0-6) 030113104 3(3-0-6) 030113121 3(3-0-6) 030113313 3(2-2-5)

040313006 1(0-2-1) 040313015 1(0-3-1) 030113101 3(3-0-6) 030103310 3(2-2-5) 030103107 3(3-0-6) 030113103 3(3-0-6) 08xxxxxxx 3(x-x-x)

  

xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 030223128 3(3-0-6) 030113303 3(2-2-5) 030103108 3(3-0-6) 030113106 3(3-0-6) 030113102 3(3-0-6) xxxxxxxxx 3(x-x-x)

040113001 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 1(x-x-x) 030103100 3(3-0-6) 030113301 1(0-3-1) 030103104 3(3-0-6) xxxxxxxxx 3(x-x-x) xxxxxxxxx 3(x-x-x)

040113002 1(0-3-1) 030103300 3(2-3-5) 030113304 2(1-2-3) 030113302 1(0-3-1) 030113311 3(2-2-5) 030113120 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 3(x-x-x)

  
08xxxxx 3(3-0-6) 08xxxxx 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 3(x-x-x) xxxxxxxxxx 1(x-x-x)

08xxxxxxxx 1(0-2-1) 030113221 3(1-6-4) 030113222 3(1-6-4) 030113223 3(1-6-4) 030113224 3(1-6-4) 030113225 3(1-6-4) 030113226 3(0-6-3) 030103400 6(x-540-x)

030103200 2(0-6-2) 030103302 3(2-2-5)

 18.แผนภูมิแสดงความตอ่เน่ืองของการศกึษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล (แขนงวิชาสร้างเคร่ืองจกัรกล)
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 8

 Physics I  Physics II
Engineering          

Mechanics I
 Mechanics of  Materials

Design of Machine 

Elements 
Systematic Design

Free  Elective Course
Language Elective 

Course I

General Education Elective 

Course

Programmable Logic 

Controller

Machine Design
Computer-aided 

Engineering      


Science and Mathematics 

Elective Course
Themofluid  

Fundamental of 

Electrical  in  Machinery
Mechanic of  Machinery Foundry Technology

Failure Analysis of 

Materials

 Physics Laboratory II Industrial Machine Tool Metrology Engineering Mechanical Vibration

Language Elective Course 

II

Chemistry for 

Engineering

Physical Education 

Elective Course II
Engineering Materials

Principle of Materials 

Testing
Manufacturing Process
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 Physics Laboratory I

Engineering 

Mathematics I

Engineering 

Mathematics II
Tools Engineering

General Education Elective 

Course
Free Elective Course

Fundamental of 

Machanism Design
Education Free ElectiveComputer-aided Design

Machine Machanic 
Practice IV 

Machine Machanic 

Projects I

Machine Machanic 

Projects II
Co-operative Education

lสหกจิศึกษา 6 หน่วยกติ   รวม 148 หน่วยกติ 

20(xx-xx-xx) 20(15-14-35) 20(xx-xx-xx) 21(x-x-x) 21(x-x-x) 19 (x-x-x) 21(x-x-x) 6(X-540-X)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ   หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ   หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกติ   กลุม่วิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 24 หน่วยกติ   กลุม่วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 18 หน่วยกติ   กลุม่วิชาแกนบังคับ 32หน่วยกติ   กลุม่วิชาเลอืกเฉพาะด้าน 32 หน่วยกติ  

 Machine Tools Practice
Hydraulics  &  

Pneumatics

Physical Education 

Elective I
Machine Machanic 

Practice I 
Machine Machanic 

Practice II
Machine Machanic 

Practice III

 Chemistry Laboratory 

for Engineering  
Engineering Drawing 

Mechanical Design for 

Manufacturing 

Principle of Metallurgy 

Testing

Language Elective 

Course

Language Elective 

Course

Social Sciences and 

Humanities Elective Course

General Education Elective 

Course



040203111 3(3-0-6) 040203112 3(3-0-6) 030103105 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 3(x-x-x) xxxxxxxxxx 3(3-0-6) xxxxxxxxx 3(x-x-x)

040313005 3(3-0-6) 040313007 3(3-0-6) 030103102 3(3-0-6) 030103103 3(3-0-6) 030113104 3(3-0-6) 030143350 3(2-2-5)

040313006 1(0-2-1) 040313015 1(0-3-1) 030113101 3(3-0-6) 030103310 3(2-2-5) 030103107 3(3-0-6) 030113103 3(3-0-6) 030113309 3(2-2-5)

xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 030223128 3(3-0-6) 030113303 3(2-2-5) 030103108 3(3-0-6) 030113106 3(3-0-6) 030113102 3(3-0-6) xxxxxxxxx 3(x-x-x)

040113001 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 1(x-x-x) 030103100 3(3-0-6) 030113301 1(0-3-1) 030103104 3(3-0-6) xxxxxxxxx 3(x-x-x) xxxxxxxxx 3(x-x-x)

040113002 1(0-3-1) 030103300 3(2-3-5) 030113300 2(1-2-3) 030113302 1(0-3-1) 030103307 3(2-2-5) 030113140 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 3(x-x-x)

08xxxxx 3(3-0-6) 08xxxxx 3(3-0-6) xxxxxxxxxx 3(x-x-x) xxxxxxxxxx 1(x-x-x)

08xxxxxxxx 1(0-2-1) 030113241 3(2-2-5) 030113242 3(2-2-5) 030113243 3(2-2-5) 030113244 3(2-2-5) 030113226 3(0-6-3) 030103400 6(0-540-0)

030113141 3(3-0-6) 030103203 2(0-6-2) 030103302 3(2-2-5) 030113225 1(0-3-1)

 18.แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศกึษาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (แขนงวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล)

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 6 ภาคการศกึษาที่ 7 ภาคการศกึษาที่ 8

Science and Mathematics 

Elective Course
Themofluid  
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Chemistry for 

Engineering
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Engineering Materials

Machine Design
Ananlysis of Mechanical 

Prototype Product

 Physics I  Physics II
Engineering          

Mechanics I
 Mechanics of  Materials
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Elements 

Engineering 

Mathematics I

Engineering 

Mathematics II
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Tools Engineering

 Physics Laboratory I  Physics Laboratory II Industrial Machine Tool Metrology Engineering

Free  Elective Course
Language Elective 

Course I

General Education Elective 

Course

PLC Control Systems

Foundry Technology
Failure Analysis of 

Materials

Language Elective 

Course II

Production of 

Mechanical Prototype 

 Product Design & 

Environment
Education Free Elective

Manufacturing Process
General Education Elective 

Course
Free Elective Course

Mechanical Vibration

Language Elective 

Course

Language Elective 

Course

Social Sciences and 

Humanities Elective Course

General Education Elective 

Course

Principle of Materials 

Testing

Physical Education 

Elective I

Machanical Product 

Design I 

Machanical Product 

Design II

Machanical Product 

Design III

Machanical Product 

Design IV 

Machine Machanic 

Projects II
Co-operative Education

 Chemistry Laboratory 

for Engineering  
Engineering Drawing Mechanical Drawing 

Principle of Metallurgy 

Testing

Machine Machanic 

Projects I

lสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต   รวม 148 หน่วยกิต 

21(x-x-x) 19 (x-x-x) 21(x-x-x) 6(0-540-0)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต   กลุม่วิชาวิศวกรรมพืน้ฐาน 24 หน่วยกิต   กลุม่วิชาเฉพาะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 18 หน่วยกิต   กลุม่วิชาแกนบงัคบั 32หน่วยกิต   กลุม่วิชาเลือกเฉพาะด้าน 32 หน่วยกิต  

Management of 

Engineering Design

 Machine Tools 

Prototype Practice

Hydraulics  &  

Pneumatics

20(xx-xx-xx) 19(14-14-33) 20(xx-xx-xx) 21(x-x-x)
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ภาคผนวก 7 
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รายละเอียด 

   การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  

ฉบับป พ.ศ. 2555 

 

   

  

 

 

 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกล 

วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครือ่งจักรกล  ฉบับป  พ.ศ.  2555 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

  

  

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี  

   28 มิถุนายน 2556 

 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ      ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว   

   ในคราวประชุมครั้งท่ี   3/2560                   เม่ือวันท่ี  17 พฤษภาคม 2560 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา             

   2560 เปนตนไป  

  

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  

          การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล มีเหตุผลในการปรับปรุงดังนี้ 

 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

(ฉบับปรับปรุง 2555) เปนหลักสูตรปรับปรุงเดิมท่ีเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2555 และปจจุบันได

ครบกําหนดเวลาปรับปรงุรอบ 5 ป 

2. ปรับหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตามขอเสนอแนะของทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย ผูเชี่ยวชาญ 

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

3. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลไดทบทวนผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร แนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรจากรายงานสรุปแบบสํารวจผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากสถานประกอบการ 

4. ปรับปรุงรายวิชาใหนักศึกษาไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ แนวทาง

การศึกษาใหมๆ ท่ีปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอยางสมํ่าเสมอ รูเทาทันองคความรูใหมๆอยางตอเนื่อง 
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5. สาระในการปรับปรุงแกไข  

5.1    ลดแผนหลักสูตร 

        (เดิม)  2 แผน 

- โครงการปกติ 

- โครงการสหกิจศึกษา 

        (ใหม)  1 แผน 

- โครงการสหกิจศึกษา 

 

5.2    ลดแขนงวิชา 

        (เดิม)  3 แขนงวิชา  

- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

- แขนงวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล 

        (ใหม)  2 แขนงวิชา  

- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

 

5.2    ลดรายวิชา 

         หมวดวิชาเฉพาะ 

- กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

030223177 วิศวกรรมความรอน      3(3-0-6) 

(Themal Engineer) 

  

- กลุมแกนบังคับ 

 030143362    การควบคุมอัตโนมัติ                    3(2-2-5) 

           (Automatic Control) 
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 - กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 

 

   030113306      คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและงานวิศวกรรม                         3(2-2-5) 

            (Computer-aided Design and Computer-aided Engineering)   

        030113308     การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมข้ันสูง               3(2-2-5) 

            (Advanced Computer-aided Engineering) 

 

    5.2  เพ่ิมรายวิชา            

หมวดวิชาเฉพาะ 

-  กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

030113106    เทคโนโลยีหลอโลหะ                   3(2-2-5) 

           (Foundry Technology) 

                     วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   Prerequisite : None 

        กระบวนการหลอโลหะเบื้องตนท่ัวไป และกระบวนการหลอโลหะดวย

ชนิดพิเศษ ชนิดของกระสวน กลองไสแบบ และโพรงแบบ ไสแบบ และวัสดุไส

แบบ หีบหลอ คุณสมบัติของทรายหลอ และการทดสอบทรายหลอ วัสดุทนไฟ 

เตาหลอม ระบบรูเท และรูปอนเติม การแข็งตัวของชิ้นงานหลอ การหลอโลหะ

ตระกูลเหล็ก และโลหะนอกกลุมเหล็ก ความบกพรอง และวิธีการแกไขชิ้นงาน

หลอ ความปลอดภัยในโรงงานหลอโลหะ 

 

           -  กลุมวิชาแกนบังคับ 

 030143350     การควบคุมดวยระบบ PLC                           3(2-2-5)     

                     (PLC Control Systems) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

 การวิเคราะหและออกแบบระบบท่ีใช PLC โครงสรางทางสถาปตยกรรม

ของ PLC การอินเตอรเฟส อุปกรณอินพุตและเอาตพุต อุปกรณเซ็นเซอร การ

กําหนดแอดเดรส โครงสรางภาษา โปรแกรมเมเบิล-ลอจิกคอนโทรล การเขียน

แลดเดอรไดอะแกรมและการโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การใชงานโอ

เปอร-เรเตอรพาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอก อินพุต-เอาตพุตมอดูล การใช
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รีโมตการสื่อสารกับ PLC ในระบบ LAN สามารถประยุกตใชงานในการควบคุม

อุตสาหกรรม 

 

 - กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 

 

         030113311    การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ                                      3(2-2-5) 

                (Computer-aided Engineering Design) 

                           วิชาบังคับกอน : 030113304  ออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 

   Prerequisite : 030113304  Mechanical Design for Manufacturing 

หลักการท่ัวไปของการออกแบบทางวิศวกรรม การใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรระบบ  CAD เพ่ือชวยในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกล การประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การออกแบบชิ้นงานแบบโลหะแผน 

การออกแบบโครงสราง การออกแบบผลิตภัณฑดวยเทคนิคพ้ืนผิว 

 

         030113312    การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม                                    3(2-2-5) 

                 (Computer-aided Engineering) 

                            วิชาบังคับกอน : 030113304 ออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 

   Prerequisite : 030113304  Mechanical Design for Manufacturing 

         กระบวนการการออกแบบทางวิศวกรรม วิธีทางคอมพิวเตอรเ พ่ือ

ประมวลผลขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหเชิงวิศวกรรม

CAE ทางดานกลศาสตร ความรอน  ของไหลเบื้องตนสําหรับชิ้นงานเครื่องจักรกล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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5.3  เพ่ิมกลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา            

- กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 
 
030123221   เครื่องมือกลช้ันสูง                                3(1-6-4) 

                  (Advanced machine tool) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

         ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือกลท่ี

ใชหลักการปาดผิวโลหะดวยคมตัด การควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี เพ่ือสรางชิ้นสวน

เครื่องจักรกลท่ีซับซอน พิกัดความเผื่อแคบ และชิ้นสวนเครื่องจักรกลท่ีมีอุณหภูมิสูง 

ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี ท่ีถูกตอง 

 

        030123324   เทคโนโลยีการตัดเฉือน  3(2-2-5) 

        (Cutting technology) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

ทฤษฏีการตัดเฉือนโลหะ เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะดวยความเร็วสูง 

การเลือกเครื่องมือตัดและสารเคลือบ การหลอลื่น การหลอเย็นการสึกหรอและการ

แกไข 

 

030113341   คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล             3(2-2-5) 

  (Computer Graphics for Mechanical Product Design) 

  วิชาบังคับกอน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

  Prerequisite : 030103300  Engineering Drawing 

  คอมพิวเตอรกราฟก องคประกอบหลักการในการออกแบบ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชรวมกันในการสรางสรรคผลงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล  สื่อสาร

ดวยภาพ  องคประกอบศิลป สัญลักษณ  ขอความ เสียง การตอบสนองท่ีเกิดข้ึน

ระหวางผลงานกับผูใชงาน 
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  030113342  การจําลองขอมูลอาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม                     3(2-2-5) 

                (Building Information Modeling for industry) 

         วิชาบังคับกอน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

Prerequisite : 030103300  Engineering Drawing 

 การใช เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมในการบริหารจัดการงานโครงการ

อุตสาหกรรมผานการประยุกตใชโปรแกรมจําลองการบริหารจัดการในดาน การ

ออกแบบ การวางผังโรงงาน โครงสราง การประมาณราคา การวางแผนงานของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะการใชซอฟตแวรข้ันสูงเพ่ือประยุกตใชในการ

วิเคราะหสังเคราะหงานท่ีมีความซับซอน ประสานการทํางานเชื่อมโยงขอมูลจาก

แตละกลุมงานในแตละข้ันตอนยอยของการบริหารจัดการโครงการใหเปนระบบ

ฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

 

- กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

 

  030113144 อุตสาหกรรมสรางสรรค                                3(3-0-6)

   (Creative Industries) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 วัฏจักรของการผลิตและการสรางรายไดจากการจําหนายสินคาและ

บริการ ทรัพยสินทางปญญา การทํางานในอุตสาหกรรมสรางสรรค การบูรณาการ

กระบวนการผลิตและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน การมี

สวนรวมทางพฤติกรรมและการทํางานเปนทีม 
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030113342   การจําลองขอมูลอาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม                          3(2-2-5) 

 (Building Information Modeling for industry) 

 วิชาบังคับกอน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

 Prerequisite : 030103300 Engineering Drawing 

  การใช เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมในการบริหารจัดการงานโครงการ

อุตสาหกรรมผานการประยุกตใชโปรแกรมจําลองการบริหารจัดการในดาน การ

ออกแบบ การวางผังโรงงาน โครงสราง การประมาณราคา การวางแผนงานของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะการใชซอฟตแวรข้ันสูงเพ่ือประยุกตใชในการ

วิเคราะหสังเคราะหงานท่ีมีความซับซอน ประสานการทํางานเชื่อมโยงขอมูลจาก

แตละกลุมงานในแตละข้ันตอนยอยของการบริหารจัดการโครงการใหเปนระบบ

ฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

 

5.4 แกไขคําอธิบายรายวิชา 

(เดิม) 030103400 สหกิจศึกษา              6(0-540-0)

   (Co-operative Education) 

วิชาบังคบักอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ

องคกรผูใชบัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 540 ชั่วโมง โดย    

บูรณาการความรู ท่ีไดจากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปน

พนักงาน การจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน

โครงการ การนําเสนอโครงการ ทักษะองคความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมใน

วิชาชีพ เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ี

พรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
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(ใหม) 030103400  สหกิจศึกษา               6(0-540-0) 

(Co-operative  Education) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกร

ผูใชบัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 540 ชั่วโมง เพ่ือบูรณาการความรูท่ี

ไดจากการศึกษากับการปฏิบัติ งานจริงเสมือนหนึ่ ง เปนพนักงานของสถาน

ประกอบการนั้นๆ การเขียนรายงาน การนําเสนอ การจัดทําโครงการ การรายงาน       

ผลการปฏิบัติงาน และการฝกทักษะองคความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะ

ทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม (GPA) ไมนอยกวา 2.00 ผานการ

อบรมเพ่ือเตรียมออกสหกิจศึกษา จํานวน 30 ชั่วโมง และตองผานความเห็นชอบ      

จากภาควิชาฯ 

 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  

           เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางหลักสูตรเดิมฉบับป พ.ศ. 2555 กับ โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560  ปรากฏดังนี้    
 

 

 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรเดิม

พ.ศ. 2555 

(หนวยกิต) 

โครงสรางหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560   

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.1 วชิาบังคับ      

     ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร 

     ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 

     ค. กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

     ง. กลุมวิชาภาษา 

         -   วิชาบังคับ 

         -   วิชาเลือก 

30 

20 

- 

- 

3 

12 

6 

6 

30 

20 

- 

- 

3 

12 

- 

- 
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 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรเดิม

พ.ศ. 2555 

(หนวยกิต) 

โครงสรางหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560   

(หนวยกิต) 

     จ. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

     ฉ. กลุมวิชาพลศึกษา 

    1.2 วชิาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

2 

10 

3 

2 

10 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    ก. กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

    ข. กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

    ค. กลุมวิชาชีพ 

        โครงการปกติ 

          -  กลุมวิชาแกนบังคับ 

          -  กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 

          -  กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 

        โครงการสหกิจศึกษา 

          -  กลุมวิชาแกนบังคับ 

          -  กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 

          -  กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 

        ง. กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ 

       หลักสูตรปกติ 

          - การฝกงาน (240 ชั่วโมง)    

       หลักสูตรสหกิจศึกษา  

          - สหกิจศึกษา (540 ชั่วโมง)   

112 

24 

18 

 

66 

31 

35 

- 

61 

29 

32 

- 

 

4 

4 

6 

6 

112 

24 

18 

70 

- 

- 

- 

- 

 

32 

26 

6 

6 

- 

- 

 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 148 148 
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7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง  

 7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร 

         7.1.2  ชื่อหลักสูตร            

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555      หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมการออกแบบและ

ผลิตเครื่องจักรกล 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมการออกแบบและ

ผลิตเครื่องจักรกล 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หนวยกิต 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1. วิชาบังคับ 20 หนวยกิต 1. วิชาบังคับ 20 หนวยกิต 

         -  กลุมวิชาภาษา      12 หนวยกิต - กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต          -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต - กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 10 หนวยกิต 2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 10 หนวยกิต 

    ข. หมวดวชิาเฉพาะ 112 หนวยกิต     ข. หมวดวชิาเฉพาะ 112 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาแกน 42 หนวยกิต 1. กลุมวิชาแกน 42 หนวยกิต 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 24 หนวยกิต - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 24 หนวยกิต 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 18 หนวยกิต - กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 18 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาชีพ   2. กลุมวิชาชีพ 70 หนวยกิต 

                               



 1 

 

 

- กลุมวิชาชีพหลักสูตรปกติ 66 หนวยกิต             - วิชาชีพบังคับ 32 หนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพบังคับ 31 หนวยกิต             - วิชาชีพเลือก 32 หนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพเลือก 35 หนวยกิต              - วิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพหลักสูตรสหกิจศึกษา 64 หนวยกิต 3. วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพาคฤดูรอน (S 

หรือ U) (ไมนับหนวยกิต) 

3 หนวยกิต 

   - กลุมวิชาแกนบังคับ 29 หนวยกิต    

- กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 35 หนวยกิต    

- กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ      

- หลักสูตรปกต ิ 4 หนวยกิต    

- หลักสูตรสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต    

     ค. หมวดวชิาเลือกเสรี             6 หนวยกิต      ค. หมวดวชิาเลือกเสรี             6 หนวยกิต 
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      7.2  รายวิชาในหลักสูตร  

        

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา       ชื่อวิชา     หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.  วิชาบังคับ 

     -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
        040503001   สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)                              

                     (Statistics in Everyday Life) 

หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-    

พระนครเหนือ 

 

      -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
        080303104   จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

                     (Psychology for work) 

หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร

และมนุษศาสตร  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-     

พระนครเหนือ 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.  วิชาบังคับ 

      - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
        040503001   สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)                              

                     (Statistics in Everyday Life) 

หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-    

พระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

      -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
        080303104   จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

                     (Psychology for work) 

หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร

และมนุษศาสตร  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-     

พระนครเหนือ โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา       ชื่อวิชา     หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

      - กลุมวิชาภาษา 

 วิชาบังคับ 
 15080103001  ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6) 

 (English I)  

 16080103002  ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6) 

 (English II) 

 วิชาเลือก  

 17080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

  (English  Conversation I) 

 18080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 

                   (English  Conversation II) 

 19080103018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน         3(3-0-6)

  (English for Work) 

 
 
 
 

 

      - กลุมวิชาภาษา 
 20080103001  ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6) 

 (English I)  

 21080103002  ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6) 

 (English II)  

 22080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

  (English  Conversation I) 

 23080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 

                   (English  Conversation II) 

 24080103018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน         3(3-0-6)

  (English for Work) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

     -  กลุมวิชาพลศึกษา 

       080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

                      (Basketball) 

 080303502 วอลเลยบอล                     1(0-2-1) 

             (Volleyball) 

 080303503 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

             (Badminton) 

 080303504 ลีลาศ                               1(0-2-1) 

             (Dancing) 

 080303505 เทบิลเทนนิส                 1(0-2-1) 

                      (Table Tennis)    

  080303506 เทควันโด                    1(0-2-1)                                                    

                     (Taekwondo) 

 080303507 ฟุตบอล                           1(0-2-1) 

                       (Football)  

 080303508 เซปกตะกรอ                      1(0-2-1) 

                       (Sepak-Takraw) 

 080303509   เปตอง                     1(0-2-1)               

                      (Petanque)  

     -  กลุมวิชาพลศึกษา 

       080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

                      (Basketball) 

 080303502 วอลเลยบอล                     1(0-2-1) 

             (Volleyball) 

 080303503 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

             (Badminton) 

 080303504 ลีลาศ                               1(0-2-1) 

             (Dancing) 

 080303505 เทบิลเทนนิส                 1(0-2-1) 

                      (Table Tennis)    

  080303506 เทควันโด                    1(0-2-1)                                                    

                     (Taekwondo) 

 080303507 ฟุตบอล                           1(0-2-1) 

                       (Football)  

 080303508 เซปกตะกรอ                      1(0-2-1) 

                       (Sepak-Takraw) 

 080303509   เปตอง                     1(0-2-1)               

                      (Petanque)  
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

   2.  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

  (Economics for Individual Development) 

 080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

  (Business and Everyday Life) 

 080303102 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

  (Social Psychology) 

 080303401 คาราโอเกะ 1(0-2-1) 

  (Karaoke) 

 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

  (Development of Life Quality) 

 080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

  (Personality Development) 

           หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตร

ปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    2.  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 010813901 จริยธรรมในการทํางาน 1(1-0-2) 

                      (Ethics for Profession) 

 080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

                      (Economy and Everyday Life) 

 080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต     3(3-0-6) 

                      (Economics for Individual  Development) 

 080303104 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

                      (Psychology for Work) 

 080303601 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

                       (Human Relations) 

 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

                       (Development of Life Quality) 

 080303605 สุขภาพเพ่ือชีวิต 1(0-2-1) 

                       (Healthy Life) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     
    1. กลุมวิชาแกน 

     -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 29030103100 วัสดุวิศวกรรม                          3(3-0-6) 

                      (Engineering Materials)  

 31030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1               3(3-0-6) 

                      (Engineering Mechanics I) 

 32030103103   กลศาสตรของวัสดุ              3(3-0-6) 

                      (Mechanics of Materials)  

 030103104 กรรมวิธีการผลิต                    3(3-0-6) 

                      (Manufacturing Processes) 

 33030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5) 

                      (Engineering Drawing) 

 34030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด          3(2-2-5) 

                      (Metrology Engineering) 

 030223128 เทอรโมฟลูอิดส            3(3-0-6) 

                      (Thermofluid) 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     
    1. กลุมวิชาแกน 

     -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 35030103100 วัสดุวิศวกรรม                          3(3-0-6) 

                      (Engineering Materials)  

 37030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1               3(3-0-6) 

                      (Engineering Mechanics I) 

 38030103103   กลศาสตรของวัสดุ              3(3-0-6) 

                      (Mechanics of Materials)  

 030103104 กรรมวิธีการผลิต                    3(3-0-6) 

                      (Manufacturing Processes) 

 39030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5) 

                      (Engineering Drawing) 

 40030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด          3(2-2-5) 

                      (Metrology Engineering) 

 030223128 เทอรโมฟลูอิดส            3(3-0-6) 

                      (Thermofluid) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

        030223177 วิศวกรรมความรอน            3(3-0-6) 

                      (Thermal Engineering) 

 

  -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

 41040113001 เคมีสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 

                      (Chemistry for Engineers)  

 43040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร   1(0-3-1) 

                  (Chemistry Laboratory for  

    Engineers) 

 44040313005 ฟสิกส 1                     3(3-0-6) 

                       (Physics I)  

 040313007 ฟสกิส 2 3(3-0-6) 

                       (Physics II) 

 45040313014 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1) 

                       (Physics Laboratory I) 

 040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2     1(0-3-1) 

                       (Physics Laboratory II) 

 46040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1        3(3-0-6) 

                       (Engineering Mathematics I) 

    030113106 เทคโนโลยีหลอโลหะ            3(2-2-5) 

                      (Foundry Technology) 

 

 -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

 47040113001 เคมีสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 

                      (Chemistry for Engineers)  

 49040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร   1(0-3-1) 

                  (Chemistry Laboratory for  

    Engineers) 

 50040313005 ฟสิกส 1                     3(3-0-6) 

                       (Physics I)  

 040313007 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

                       (Physics II) 

 51040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-2-1) 

                       (Physics Laboratory I) 

 040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2     1(0-3-1) 

                       (Physics Laboratory II) 

 52040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1        3(3-0-6) 

                       (Engineering Mathematics I) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

        040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 

                       (Engineering Mathematics II) 

 

2. กลุมวิชาชีพ 

     -  กลุมวิชาชีพบังคับ 

 030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ    3(3-0-6) 

                     (Tools  Engineering)  

 030103107    การสั่นสะเทือนทางกล       3(3-0-6) 

                 (Mechanical Vibration)  

 57030103108    กลศาสตรเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 

                 (Mechanics of Machinery) 

 

 

 030113101 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 

                     (Industrial Machine Tools) 

 030113102    การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ    3(3-0-6) 

                   (Failure Analysis of Materials)  

       040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 

                       (Engineering Mathematics II) 

 

 2. กลุมวิชาชีพ 

     -  กลุมวิชาบังคับ 

 030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ    3(3-0-6) 

                     (Tools  Engineering)  

 030103107    การสั่นสะเทือนทางกล       3(3-0-6) 

                 (Mechanical Vibration)  

 62030103108    กลศาสตรเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 

                 (Mechanics of Machinery) 

        030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-2-5) 

   (Hydraulics and Pneumatics) 

 030113101 เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 

                     (Industrial Machine Tools) 

 030113102    การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ    3(3-0-6) 

                   (Failure Analysis of Materials)    
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

 030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล      3(3-0-6) 

                (Machine Design) 

        030113104  การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล    3(3-0-6) 

   (Design of Machine Elements)  

 030113301    หลักการทดสอบวัสดุ        1(0-3-1) 

                   (Fundamental of Materials Testing) 

 030113302    หลักการทดสอบโลหะวิทยา  1(0-3-1) 

                  (Fundamental of Metallurgy Testing) 

        030113105  การจัดการงานวิศวกรรมเบื้องตน         2(2-0-4)                                          

                      (Introduction To Engineering  

  management)  

 030113303   หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล      3(2-2-5)                                          

                      (Fundamental of Electrical   

  in Machinery) 

 030143362 การควบคุมอัตโนมัติ          3(2-2-5)                                          

                     (Automatic Control) 

        030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล      3(3-0-6) 

                (Machine Design) 

        030113104  การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล    3(3-0-6) 

   (Design of Machine Elements)  

 030113301    หลักการทดสอบวัสดุ        1(0-3-1) 

                   (Fundamental of Materials Testing) 

 030113302    หลักการทดสอบโลหะวิทยา  1(0-3-1) 

                  (Fundamental of Metallurgy Testing) 

 

 

 

 030113303   หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล    3(2-2-5)                                          

                      (Fundamental of Electrical  

                 in Machinery) 

         030143350   การควบคุมดวยระบบ PLC                   3(2-2-5)     

                    (PLC Control Systems) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

     -  กลุมวิชาชีพเลือก 

 64แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

 030113120  หลักการออกแบบกลไกเบื้องตน  3(3-0-6) 

                  (Fundamental Mechanism Design) 

 030103200 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล  2(0-6-2) 

   (Machine Tools Practice) 

 030113221    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1  3(1-6-4) 

                    (Machine Mechanic Practice I) 

 030113222    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2  3(1-6-4) 

                    (Machine Mechanic Practice II) 

 030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-2-5) 

   (Hydraulics and Pneumatics) 

 030113304   ออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต  2(1-2-3) 

         (Mechanical Design for 

   Manufacturing) 

 030113306   คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ   3(2-2-5) 

         และงานวิศวกรรม             

                   (Computer-aided Design and  

  Computer-aided Engineering) 

     -  กลุมวิชาชีพเฉพาะแขนงวิชา 

 66แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล                              26 หนวยกิต 

 030113120    หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน   3(3-0-6) 

                  (Fundamental Mechanism Design) 

 030103200 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2(0-6-2) 

   (Machine Tools Practice) 

 030113221    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1  3(1-6-4) 

                    (Machine Mechanic Practice I) 

 030113222    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2  3(1-6-4) 

                    (Machine Mechanic Practice II) 

 030113304   การออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต 2(1-2-3) 

         (Mechanical Design for  

  Manufacturing) 

 030113311   การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ   3(2-2-5) 

         (Computer-aided Engineering Design) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

      แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (ตอ) 

 030113223    ปฏิบัติการสรางเครื่องจักรกล 3  3(1-6-4) 

                    (Machine Mechanic Practice III) 

 030113224    ปฏิบัติการสรางเครื่องจักรกล 4        3(1-6-4) 

                  (Machine Mechanic Practice IV) 

 030113225    โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1   1(0-3-1) 

                    (Machine Mechanic Project I) 

 030113226    โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2    3(0-6-3) 

                    (Machine Mechanic Project II) 

 030113121  การออกแบบเชิงระบบ     3(3-0-6) 

                    (Systematic  Design)           

 030113308    การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม 3(2-2-5)                                 

  ข้ันสูง         

         (Advanced Computer-aided  

  Engineering) 

      แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (ตอ)

 030113223    ปฏิบัติการสรางเครื่องจักรกล 3          3(1-6-4) 

                    (Machine Mechanic Practice III) 

 030113224    ปฏิบัติการสรางเครื่องจักรกล 4 3(1-6-4) 

                  (Machine Mechanic Practice IV) 

 030113225    โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1     1(0-3-1) 

                    (Machine Mechanic Project I) 

 030113226    โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2       3(0-6-3) 

                    (Machine Mechanic Project II) 

 030113121   การออกแบบเชิงระบบ    3(3-0-6) 

                    (Systematic  Design)           

 030113312    การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม    3(2-2-5)                                 

         (Computer-aided Engineering) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล   

 030103203 ปฏิบัติงานตนแบบเครื่องมือกล 2(0-6-2) 

   (Machine Tools Prototype Practice) 

 030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-2-5) 

   (Hydraulics and Pneumatics)                 

 030113241    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1   3(2-2-5) 

                     (Mechanical Product Design I) 

 030113242    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2        3(2-2-5) 

                     (Mechanical Product Design II) 

 030113243    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3     3(2-2-5) 

                   (Mechanical Product Design III) 

 030113244   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4         3(2-2-5) 

                     (Mechanical Product Design IV) 

 030113300   เขียนแบบเครื่องกล 2(1-2-3) 

         (Mechanical Design) 

 
 

      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล  

 030103203 ปฏบิัติงานตนแบบเครื่องมือกล 2(0-6-2) 

   (Machine Tools Prototype Practice) 

 030103302 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-2-5) 

   (Hydraulics and Pneumatics)                 

 030113241    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1   3(2-2-5) 

                     (Mechanical Product Design I) 

 030113242    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2        3(2-2-5) 

                     (Mechanical Product Design II) 

 030113243    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3     3(2-2-5) 

                   (Mechanical Product Design III) 

 030113244   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4         3(2-2-5) 

                     (Mechanical Product Design IV) 

 030113300   เขียนแบบเครื่องกล 2(1-2-3) 

         (Mechanical Design) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล (ตอ)  

 030113140 การออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

                    (Product Design and Environment) 

 030113141   การจัดการงานออกแบบวิศวกรรม          3(3-0-6) 

                   (Management of Engineering Design) 

 030113245    โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1    1(0-3-1) 

                    (Mechanical Product Design Project I) 

 030113246    โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2   3(0-6-3) 

                     (Mechanical Product Design Project II) 

 030113307   การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล   3(2-2-5) 

         (Production of Mechanical  

  Prototype Product)   

 030113309    การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล  3(2-2-5) 

                    (Analysis of Mechanical Prototype  

  Products) 

 

      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล (ตอ)  

 030113140 การออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

                    (Product Design and Environment) 

 030113141   การจัดการงานออกแบบวิศวกรรม          3(3-0-6) 

                   (Management of Engineering Design) 

 030113245    โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1    1(0-3-1) 

                    (Mechanical Product Design Project I) 

 030113246    โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2   3(0-6-3) 

                     (Mechanical Product Design Project II) 

 030113307   การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล   3(2-2-5) 

         (Production of Mechanical  

  Prototype Product)   

 030113309    การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล  3(2-2-5) 

                    (Analysis of Mechanical Prototype  

  Products) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

      -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล  

  
 

       -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล  

         030113141   การจัดการออกแบบวิศวกรรม              3(3-0-6) 

                           (Management of Engineering Design) 

         030113311   การใชคอมพิวเตอรในการออกแ           3(2-2-5) 

          (Computer-aided Engineering Design) 

         030113312   การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรร      3(2-2-5) 

         (Computer-aided Engineering) 

         030123221   เครื่องมือกลข้ึนสงู                           3(1-6-4) 

          (Advanced Machine Tool) 

         030123324 เทคโนโลยีการตัดเฉือน                     3(2-2-5) 

  (Cutting Technology) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

      -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

  
 

       -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

         030113140   การออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

                   (Product Design and Environment) 

         030113144 อุตสาหกรรมสรางสรรค                     3(3-0-6) 

  (Creative Industries) 

         030113309   การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3(2-2-5) 

         (Analysis of Mechanical Prototype Products) 

         030113341  คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 

                           ผลิตภณัฑเครื่องกล                   

  (Computer Graphics for Mechanical  

                           Product Design) 

         030113342   การจําลองขอมูลอาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม3(2-2-5) 

  (Building Information Modeling for industry) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555                        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

        รหัสวชิา         ชื่อวิชา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)               รหัสวชิา        ชื่อวชิา    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)       

     -  กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ   

 030103400   สหกิจศึกษา                                    6(0-540-0) 

                     (Co-operative Education)  

 

     -   พ้ืนฐานวิชาชีพภาคฤดูรอน ( S หรือ U )    

 030113200  ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล   3(0-6-3) 

                     (Design and Machine Mechanic Practice) 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา-

พระนครเหนือเปดสอน                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -  วิชาสหกิจศึกษา   

 030103400   สหกิจศึกษา                                 6(540 ชั่วโมง) 

                     (Co-operative Education)  

        030103201  ประสบการณวิชาชีพ                        4(320 ชั่วโมง) 

                  (Professional Training) 

 

     -  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพภาคฤดูรอน ( S หรือ U )   

 030113200  ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล   3(0-6-3) 

                     (Professional Training) 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา-

พระนครเหนือเปดสอน                     
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7.3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา 

-   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  

   -   แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 (ปกติ) ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103200     ปฏิบัติงานเครื่องมือกล                             2(0-6-2) 

                    (Machine Tools Practice) 

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร                                    3(3-0-6) 

                     (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                        1(0-3-1) 

                     (Chemistry Laboratory for Engineers)  

040203111      คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                          3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics I) 

040313005      ฟสิกส 1                                                3(3-0-6) 

                    (Physics I) 

040313014 ปฏิบัติการฟสิกส 1                           1(0 -3-1) 

                     (Physics Laboratory I) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตร        3(3-0-6) 

  และคณิตศาสตร  

  (Science and Mathematics Elective Course) 

030103200     ปฏิบัติงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน                     2(0-6-2) 

                    (Machine Tools Practice) 

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร                                   3(3-0-6) 

                     (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                      1(0-3-1) 

                     (Chemistry Laboratory for Engineers)  

040203111      คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                        3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics I) 

040313005      ฟสิกส 1                                              3(3-0-6) 

                    (Physics I) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1                         1(0-2-1) 

                     (Physics Laboratory I) 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตร       3(x-x-x) 

  และคณิตศาสตร  

  (Science and Mathematics Elective Course) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

080103001      ภาษาอังกฤษ 1                                       3(3-0-6) 

                     (English I) 

08xxxxxxx       วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 1                    1(0-2-1)    

                  (Physical Education Elective I) 

 

  รวม                                              20(15-14-35) 

08xxxxxxx       วิชาเลือกกลุมภาษา                        3(3-0-6) 

                     (Languge Elective Course) 

08xxxxxxx       วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 1                  1(0-2-1)    

                  (Physical Education Elective I) 

 

  รวม                                               20(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                             3(2-3-5) 

                     (Engineering Drawing)  

030113221     ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1                    3(1-6-4) 

                     (Machine Mechanic Practice I) 

030223128      เทอรโมฟลูอิดส                   3(3-0-6) 

                    (Thermofluids) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                             3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2                                                3(3-0-6) 

                     (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2                                   1(0-3-1) 

                     (Physics Laboratory II)  

080103001  ภาษาอังกฤษ 2                                       3(3-0-6) 

                     (English II) 

08xxxxxxx        วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา 2                 1(0-2-1) 

                     (Physical Education Elective Course II) 

                    รวม                                              20(15-14-35) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                             3(2-3-5) 

                     (Engineering Drawing)  

030113221     ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 1                    3(1-6-4) 

                     (Machine Mechanic Practice I) 

030223128      เทอรโมฟลูอิดส                   3(3-0-6) 

                    (Thermofluids) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                             3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2                                                3(3-0-6) 

                     (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2                                   1(0-3-1) 

                     (Physics Laboratory II)  

08xxxxxxx       วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา                        3(3-0-6) 

                     (Languge Elective Course) 

08xxxxxxx        วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา 2                 1(0-2-1) 

                     (Physical Education Elective Course II) 

                     รวม                                              20(15-14-35) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 1  ภาคฤดูรอน ปท่ี 1  ภาคฤดรูอน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา       ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113200   ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล       3(0-6-3) 

                      (Design and Machine Mechanic Practice) 

                      (SหรือU ไมนับหนวยกิต) 

 

                      รวม                                                    3(0-6-3) 

030113200   ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล     3(0-6-3) 

                      (Design and Machine Mechanic Practice) 

                      (SหรือU ไมนับหนวยกิต) 

 

                      รวม                                                  3(0-6-3) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103100     วัสดุวิศวกรรม                                         3(3-0-6) 

                   (Engineering Materials) 

030103102    กลศาสตรวิศวกรรม 1                                3(3-0-6) 

                   (Engineering Mechanics I) 

030113101    เครื่องมืออุตสาหกรรม                               3(3-0-6) 

                    (Industrial Machine Tools) 

030113303    หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล            3(2-2-5) 

                    (Fundamental of Electrical in Machinery) 

030113304    ออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต                 2(1-2-3) 

                  (Mechanical Design for Manufacturing) 

030113222    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2                     3(1-6-4) 

                   (Machine Mechanic Practice II) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร        3(3-0-6) 

  และมนุษยศาสตร 
  (Social Science and Humanities Elective Course) 

 

                    รวม                                              20(16-10-36) 

030103100     วัสดุวิศวกรรม                                        3(3-0-6) 

                   (Engineering Materials) 

030103102    กลศาสตรวิศวกรรม 1                              3(3-0-6) 

                   (Engineering Mechanics I) 

030113101    เครื่องมืออุตสาหกรรม                              3(3-0-6) 

                    (Industrial Machine Tools) 

030113303    หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล            3(2-2-5) 

                    (Fundamental of Electrical in Machinery) 

030113304    ออกแบบเครื่องกลสําหรับงานผลิต                2(1-2-3) 

                  (Mechanical Design for Manufacturing) 

030113222    ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 2                   3(1-6-4) 

                   (Machine Mechanic Practice II) 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร      3(x-x-x) 

  และมนุษยศาสตร 
  (Social Science and Humanities Elective Course) 

 

                    รวม                                              20(xx-x-xx) 
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หลักสูตรเดิม ฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103103   กลศาสตรของวัสดุ                                    3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

030103105    วิศวกรรมเครื่องมือ                                   3(3-0-6) 

                  (Tools Engineering) 

030103108   กลศาสตรเครื่องจักรกล                              3(3-0-6) 

                 (Mechanics of Machinery) 

030103302   ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                          3(2-2-5) 

                  (Hydraulics and Pneumatics) 

030103310  วิศวกรรมการวัดละเอียด                            3(2-2-5) 

  (Metrology Engineering) 

030113223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3                    3(1-6-4) 

  (Machine Mechanic Practice III) 

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา                         1(0-3-1) 

  (Fundamental of Metallurgy Testing) 

030113301  หลักการทดสอบวัสดุ                                 1(0-3-1) 

   (Fundamental of Materials Testing) 

030103103   กลศาสตรของวัสดุ                                  3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

030103105    วิศวกรรมเครื่องมือ                                 3(3-0-6) 

                  (Tools Engineering) 

030103108   กลศาสตรเครื่องจักรกล                           3(3-0-6) 

                 (Mechanics of Machinery) 

030103302   ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                        3(2-2-5) 

                  (Hydraulics and Pneumatics) 

030103310  วิศวกรรมการวัดละเอียด                          3(2-2-5) 

  (Metrology Engineering) 

030113223 ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 3                  3(1-6-4) 

  (Machine Mechanic Practice III) 

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา                       1(0-3-1) 

  (Fundamental of Metallurgy Testing) 

030113301  หลักการทดสอบวัสดุ                               1(0-3-1) 

   (Fundamental of Materials Testing) 

 
 

     



  

189 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxxxxx     วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  1(x-x-x)  

                    (General  Education Elective Course)  

 

                    รวม                                                    21(x-x-x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxx     วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 1(x-x-x)  

                    (General  Education Elective Course)  

 

                    รวม                                                21(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103110   กรรมวิธีการผลิต                                       3(3-0-6) 

                     (Manufacturing Processes) 

030103107   การสั่นสะเทือนทางกล                                3(3-0-6) 

                    (Mechanical Vibration)  

030113104   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล                  3(3-0-6) 

                     (Design of Machine Elements) 

030113224   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4                      3(1-6-4) 

                     (Machine Mechanic Practice IV) 

030113306 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและ              3(2-2-5) 

                     งานวิศวกรรม 

                     (Computer-aided Design and Computer-aided 

                     Engineering) 

030223177   วิศวกรรมความรอน                                   3(3-0-6) 

                     (Thermal Engineering) 

xxxxxxxxx   วิชาเลือกเสรี                                 3(x-x-x) 

              (Free Elective Course)  

 

030103104   กรรมวิธีการผลิต                                     3(3-0-6) 

                     (Manufacturing Processes) 

030103107   การสั่นสะเทือนทางกล                              3(3-0-6) 

                    (Mechanical Vibration)  

030113104   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล                3(3-0-6) 

                     (Design of Machine Elements) 

030113224   ปฏิบัติงานสรางเครื่องจักรกล 4                    3(1-6-4) 

                     (Machine Mechanic Practice IV) 

 

 

 

 

030113106  เทคโนโลยีหลอโลหะ                                3(3-0-6) 

                     (Foundry Technology) 

xxxxxxxxx   วิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล3(x-x-x) 

                  ( Machine Mechanic  Elective Course)          

 

     



  

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

  รวม                                                     21(x-x-x) 

xxxxxxxxx    วิชาเลือกเสร ี                              3(x-x-x) 

              (Free Elective Course)  

 

 

                     รวม                                                 21(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                      

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113102 การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ   3(3-0-6) 

           (Failure Analysis of Materials)  

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล            3(3-0-6) 

           (Machine Design)  

030113105     การจัดการงานวิศวกรรมเบื้องตน              2(2-0-4) 

                    (Introduction to Engineering Management) 

030113120 หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน          3(3-0-6) 

           (Fundamental of Mechanism Design)  

030113121 การออกแบบเชิงระบบ                       3(3-0-6) 

           (Systematic Design)  

08xxxxxxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา                         3(3-0-6) 

           (Language Elective Course)  

 

 

                     รวม                                                17(17-0-34) 

030113102 การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ   3(3-0-6) 

           (Failure Analysis of Materials)  

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล            3(3-0-6) 

           (Machine Design)  

030113120 หลักการการออกแบบกลไกเบื้องตน          3(3-0-6) 

           (Fundamental of Mechanism Design)  

030113121 การออกแบบเชิงระบบ                       3(3-0-6) 

           (Systematic Design)  

030113225 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1            1(0-3-1) 

           (Machine Mechanic Project I)      

08xxxxxxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา                         3(3-0-6) 

           (Language Elective Course) 

Xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              3(x-x-x) 

            (General Education Elective Course)  

 

                     รวม                                                19(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                      

ปท่ี 3  ภาคฤดูรอน ปท่ี 3  ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103201      ประสบการณวิชาชีพ                4(0-360-0) 

               (Professional Training) 

 

                     รวม                                                 4(0-360-0) 

ไมมี 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113225      โครงงานสรางเครื่องจักรกล 1                      1(0-3-1) 

                  (Machine Mechanic Project I) 

030113308   การใชคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมข้ันสูง      3(2-2-5) 

                  (Advanced Computer-aided Engineering)   

030143362     การควบคุมอัตโนมัติ                                 3(2-2-5)     

                    (Automatic Control) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)                                                

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)     

                                            

 

 

 

 

 

                     รวม                  13(x-x-x)                        

030113226 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2                     3(0-6-3) 

                     (Machine Mechanic Project II) 

 

 

030143350     การควบคุมดวยระบบ PLC                        3(2-2-5)     

                    (PLC Control Systems) 

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)  

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course) 

08xxxxxxx       วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา                         3(3-0-6) 

                     (Languge Elective Course) 

xxxxxxxxx   วิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล3(x-x-x) 

                  (Machine Mechanic  Elective Course)          

xxxxxxxxx        วิชาเลือกเสรี                                         3(x-x-x) 

                      (Free Elective Course)                            

                     รวม                                            21(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

030113226 โครงงานสรางเครื่องจักรกล 2                       3(0-6-3) 

                     (Machine Mechanic Project II) 

08xxxxxxx      วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 2                        3(3-0-6) 

                  (Language Elective Course II) 

xxxxxxxxx      วิชาเลือกเสรี                                          3(x-x-x) 

                  (Free Elective Course) 

xxxxxxxxx      วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  3(x-x-x) 

                  (General Education Elective Course) 

                

  รวม                                                    12(x-x-x) 

030103400        สหกิจศึกษา                        6(540 ชั่วโมง) 

                      (Co-operative Education) 

 

 

 

 

 

 

 

  รวม                                                6(0-540-0) 
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-   แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 

 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103203      ปฏิบัติงานตนแบบเครื่องมือกล                     2(0-6-2) 

                     (Machine Tools Prototype Practice) 

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร                                    3(3-0-6) 

                     (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                        1(0-3-1) 

                     (Chemistry Laboratory for Engineers)  

040203111  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                             3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics I) 

040313005 ฟสิกส 1                                                3(3-0-6) 

                     (Physics I) 

040313014 ปฏิบัติการฟสิกส 1                          1(0 -3-1) 
                     (Physics Laboratory I) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตร        3(3-0-6) 

  และคณิตศาสตร 

  (Science and Mathematics Elective Course) 

030113141     การจัดการออกแบบวิศวกรรม                    3(3-0-6) 

                     (Management of Engineering Design) 

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร                                   3(3-0-6) 

                     (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                      1(0-3-1) 

                     (Chemistry Laboratory for Engineers)  

040203111  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                           3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics I) 

040313005 ฟสิกส 1                                              3(3-0-6) 

                     (Physics I) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1                          1(0-2-1) 
                     (Physics Laboratory I) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตร       3(x-x-x) 

  และคณิตศาสตร 

  (Science and Mathematics Elective Course) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                          

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1                                       3(3-0-6) 

                     (English I) 

08xxxxxxx      วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 1                    1(0-2-1)    

                    (Physical Education Elective I)  

 

  รวม                                              20(15-14-36) 

 

08xxxxxxx       วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา                 3(x-x-x) 
                     (Language Elective Course) 

08xxxxxxx      วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 1                  1(0-2-1)    

                    (Physical Education Elective I  

 

  รวม                                              21(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                            3(2-3-5) 

                     (Engineering Drawing)  

030113241   การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1               3(1-6-4) 

                  (Machanical Product Design I) 

030223128   เทอรโมฟลูอิดส          3(3-0-6) 

               (Thermofluids) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                            3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2                                               3(3-0-6) 

 (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2                                  1(0-3-1) 

                     (Physics Laboratory II)  

080103002  ภาษาอังกฤษ 2                                      3(3-0-6) 

                     (English II) 

 

 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                              3(2-3-5) 

                     (Engineering Drawing)  

030103203 ปฏิบัติงานตนแบบเครื่องมือกล                      2(0-6-2) 

                  (Machine Tools Prototype Practice) 

030223128   เทอรโมฟลูอิดส            3(3-0-6) 

               (Thermofluids) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                              3(3-0-6) 

                     (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2                                                 3(3-0-6) 

 (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2                                    1(0-3-1) 

                     (Physics Laboratory II)  

08xxxxxxx       วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา                  3(x-x-x) 
                     (Language Elective Course) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

ปท่ี 1  ภาคฤดูรอน ปท่ี 1  ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา      ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113200   ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล       3(0-6-3) 

                     (Design and Machine Mechanic Practice) 

                      (SหรือU ไมนับหนวยกิต) 

 

  รวม                                                      3(0-6-3) 

 

030113200   ปฏิบัติงานออกแบบและสรางเครื่องจักรกล      3(0-6-3) 

                     (Design and Machine Mechanic Practice) 

                      (SหรือU ไมนับหนวยกิต) 

 

  รวม                                                    3(0-6-3) 

 
 
 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

08xxxxxxx        วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา 2                1(0-2-1) 

                     (Physical Education Elective Course II) 

 

                     รวม                                            20(16-10-36) 

08xxxxxxx        วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา                  1(0-2-1) 

                     (Physical Education Elective Course II) 

 

                     รวม                                              20(16-10-36) 

     



  

200 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                         

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103100     วัสดุวิศวกรรม                                         3(3-0-6) 

                   (Engineering Materials) 

030103102    กลศาสตรวิศวกรรม 1                                3(3-0-6) 

                     (Engineering Mechanics I) 

030113101    เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                            3(3-0-6) 

                     (Industrial Machine Tools) 

030113242    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2                 3(3-0-6) 

                   (Mechanical Product Design II) 

030113300    เขียนแบบเครื่องกล                                   2(1-2-3) 

                    (Mechanical Drawing) 

030113303    หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล            3(2-2-5) 

                    (Fundamental of Electrical in Machinery) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร       3(3-0-6) 
  และมนุษยศาสตร 

  (Social Science and Humanities Elective Course) 

 

                     รวม                                                20(17-6-37) 

030103100     วัสดุวิศวกรรม                                        3(3-0-6) 

                   (Engineering Materials) 

030103102    กลศาสตรวิศวกรรม 1                               3(3-0-6) 

                     (Engineering Mechanics I) 

030113101    เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                           3(3-0-6) 

                     (Industrial Machine Tools) 

030113241    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1                3(2-2-5) 

                   (Mechanical Product Design I) 

030113300    เขียนแบบเครื่องกล                                  2(1-2-3) 

                    (Mechanical Drawing) 

030113303    หลักการทางไฟฟาในงานเครื่องจักรกล            3(2-2-5) 

                    (Fundamental of Electrical in Machinery) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร       3(x-x-x) 
  และมนุษยศาสตร 

  (Social Science and Humanities Elective Course) 

 

                     รวม                                                20(xx-x-xx) 

     



  

201 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103103     กลศาสตรของวัสดุ                                    3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

030103105    วิศวกรรมเครื่องมือ                                    3(3-0-6) 

                     (Tools Engineering) 

030103108     กลศาสตรเครื่องจักรกล                               3(3-0-6) 

                    (Mechanics of Machinery) 

030103302     ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                           3(2-2-5) 

                  (Hydraulics and Pneumatics) 

030103310  วิศวกรรมการวัดละเอียด                             3(2-2-5) 

                      (Metrology Engineering) 

030113243    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3                 3(2-2-5) 

                  (Mechanical Product Design III) 

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา                         1(0-3-1) 

  (Principles of Metallurgy Testing) 

030113301 หลักการทดสอบวัสดุ                                 1(0-3-1) 

   (Principles of Materials Testing) 

 

 

030103103     กลศาสตรของวัสดุ                                   3(3-0-6) 

  (Mechanics of Materials) 

030103105    วิศวกรรมเครื่องมือ                                  3(3-0-6) 

                     (Tools Engineering) 

030103108     กลศาสตรเครื่องจักรกล                           3(3-0-6) 

                    (Mechanics of Machinery) 

030103302     ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                        3(2-2-5) 

                  (Hydraulics and Pneumatics) 

030103310  วิศวกรรมการวัดละเอียด                            3(2-2-5) 

                      (Metrology Engineering) 

030113242    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2                3(2-2-5) 

                  (Mechanical Product Design II) 

030113302 หลักการทดสอบโลหะวิทยา                        1(0-3-1) 

  ( Principles of Metallurgy Testing) 

030113301 หลักการทดสอบวัสดุ                                1(0-3-1) 

   ( Principles of Materials Testing) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

(ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2ตอ) 

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  1(x-x-x)  

                    (General  Education Elective Course)  

 

                   รวม                                                   21(x-x-x) 

 

(ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2ตอ) 

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 1(x-x-x)  

                    (General  Education Elective Course)  

 

                   รวม                                                21(xx-x-xx) 

     



  

203 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103110    กรรมวิธีการผลิต                                       3(3-0-6) 

                   (Manufacturing Processes) 

030103107    การสั่นสะเทือนทางกล                                3(3-0-6) 

                   (Mechanical Vibration)  

030113104    การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล                  3(3-0-6) 

                   (Design of Machine Elements) 

030113244    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4                  3(2-2-5) 

                   (Mechanical Product Design IV) 

030113307    การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                3(2-2-5) 

                   (Production of Mechanical Prototype Products) 

030223177    วิศวกรรมความรอน                                   3(3-0-6) 

                    (Thermal Engineering) 

xxxxxxxxx   วิชาเลือกเสรี                                 3(x-x-x) 

                     (Free Elective Course)   

 

                  รวม                                                     21(x-x-x) 

030103104    กรรมวิธีการผลิต                                      3(3-0-6) 

                   (Manufacturing Processes) 

030103107    การสั่นสะเทือนทางกล                               3(3-0-6) 

                   (Mechanical Vibration)  

030113104    การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล                 3(3-0-6) 

                   (Design of Machine Elements) 

030113243    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 3                 3(2-2-5) 

                   (Mechanical Product Design III) 

030113307    การผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล               3(2-2-5) 

                   (Production of Mechanical Prototype Products) 

030113106    เทคโนโลยีหลอโลหะ                                 3(3-0-6) 

                    (Foundry Technology) 

xxxxxxxxx   วิชาเลือกเสรี                                3(x-x-x) 

                     (Free Elective Course)   

 

                  รวม                                                 21(xx-x-xx) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                       

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113102 การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ                  3(3-0-6) 

                     (Failure Analysis of Materials) 

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล                          3(3-0-6) 

                     (Machine Design)             

030113105      การจัดการงานวิศวกรรมเบื้องตน                  2(2-0-4) 

            (Introduction to Engineering Management) 

030113140     การออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม           3(3-0-6)      

                    (Product Design and Environment) 

030113141    การจัดการงานออกแบบวิศวกรรม                  3(3-0-6) 

                    (Management of Engineering Design) 

08xxxxxxx        วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา 1                           3(3-0-6) 

                  (Languaage Elective Course I) 

                          

 

 

 

 

030113102 การวิเคราะหการเสียหายของวัสดุ                  3(3-0-6) 

                     (Failure Analysis of Materials) 

030113103 การออกแบบเครื่องจักรกล                          3(3-0-6) 

                     (Machine Design)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030113244    การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 4                 3(2-2-5) 

                   (Mechanical Product Design IV) 

030113245      โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1           1(0-3-1) 

                     (Mechanical Product Design Project I) 
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                รวม                                                17(17-0-34) 

 

08xxxxxxx       วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา                 3(3-0-6) 
                     (Language Elective Course) 

xxxxxxxxx   วิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชา                      3(x-x-x) 

                     ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                       

                  (Mechanical Product Design Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)       

                                             

                รวม                                               19(xx-x-xx) 

 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                      

ปท่ี 3  ภาคฤดูรอน ปท่ี 3  ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030103201      ประสบการณวิชาชีพ                4(0-360-0) 

               (Professional Training) 

 

                     รวม                                                 4(0-360-0) 

ไมมี 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560                        

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

030113245      โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 1            1(0-3-1) 

                     (Mechanical Product Design Project I) 

030113309    การวิเคราะหตนแบบผลิตภัณฑเครื่องกล           3(2-2-5) 

                    (Analysis of Mechanical Prototype Products) 

030143362     การควบคุมอัตโนมัติ                                   3(3-0-6)     

                    (Automatic Control) 

 xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)                                                

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)     

 

 

 

 

 

 

                     รวม                                                13(xx-xx-xx) 

030113246    โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2          3(0-6-3) 

            (Mechanical Product Design Project II) 

030143350     การควบคุมดวยระบบ PLC                         3(2-2-5)     

                    (PLC Control Systems) 

xxxxxxxxx       วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course)    

xxxxxxxxx        วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  3(x-x-x) 

                     (General Education Elective Course) 

08xxxxxxx       วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา                  3(x-x-x)      

                    (Language Elective Course) 

xxxxxxxxx   วิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชา                      3(x-x-x) 

                     ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล                       

                  (Mechanical Product Design Elective Course) 

xxxxxxxxx        วิชาเลือกเสรี                                          3(x-x-x) 

                      (Free Elective Course) 

 

                     รวม                                               21(xx-xx-xx) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

030113246    โครงงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 2           3(0-6-3) 

            (Mechanical Product Design Project II) 

08xxxxxxx     วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา 2                           3(3-0-6) 

                    (Language Elective Course II) 

xxxxxxxxx    วิชาเลือกเสรี                                           3(x-x-x) 

                  (Free Elective Course) 

xxxxxxxxx     วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   3(x-x-x) 

                   (General Education Elective Course) 

 

                    รวม                                                  12(xx-x-xx) 

 

030103400 สหกิจศึกษา                  6(540 ชั่วโมง) 

           (Co-operative Education) 

 

 

 

 

 

 

 

                    รวม                                                 6(0-540-0) 

 

 

 

 

     


	มคอ-2 6-07-60
	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	กลยุทธ์
	หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	ปีงบประมาณ
	รายละเอียดรายรับ
	รวมเงินงบประมาณ
	ปีงบประมาณ 
	หมวดเงิน
	ก. งบดำเนินการ
	เงินเดือน
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ
	เงินอุดหนุน

	-
	รายจ่ายอื่น ๆ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รวม (ก)
	หมวดเงิน
	ข. งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์

	2,928,000
	2,689,000
	2,628,000
	2,473,000
	2,614,000
	4,712,000
	4,327,000
	4,229,000
	3,980,000
	3,205,000
	13,607,360
	1. กลุ่มวิชาแกน
	1) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
	2) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
	   - วิชาชีพบังคับ
	- วิชาเฉพาะแขนงวิชา
	- วิชาบังคับ
	- วิชาเลือก
	   - วิชาสหกิจศึกษา
	3. วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน(SหรือU)
	    (ไม่นับหน่วยกิต)
	040503001    สถิติในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)
	1. กลุ่มวิชาแกน
	1) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
	                  (Engineering Mechanics I)

	2. กลุ่มวิชาชีพ
	- วิชาชีพบังคับ
	- วิชาเฉพาะแขนงวิชา
	1) แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล
	- วิชาบังคับ
	- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
	เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
	2) แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
	- วิชาบังคับ
	- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
	เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
	3. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน(SหรือU)
	   (ไม่นับหน่วยกิต)
	ปฏิบัติงานออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล
	(Design and Machine Mechanic Practice)
	3.1.4  แผนการศึกษา


	12,050,800
	10,862,000
	9,686,000
	8,330,000
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	ปฏิบัติงานออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล (SหรือU)  (Design and Machine Mechanic Practice)
	    3(0-6-3)

	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	    ชื่อวิชา
	ปฏิบัติงานออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล (SหรือU)
	(Design and Machine Mechanic Practice)
	รวม

	   รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	รหัสวิชา
	(Building Information Modeling for industry)
	วิชาบังคับก่อน  : 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
	การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการงานโครงการอุตสาหกรรมผ่านการประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองการบริหารจัดการในด้าน การออกแบบ การวางผังโรงงาน โครงสร้าง การประมาณราคา การวางแผนงานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการ...
	Use of appropriate technology in industrial project management through simulation management application program in design, plant layout, structure, cost estimation, and industrial plan; skills development of using advanced software applications to ...
	1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

	ปี พ.ศ.
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	สถาบัน/ประเทศ
	ทางวิชาการ
	ทางวิชาการ
	ปี พ.ศ.
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	สถาบัน/ประเทศ
	ทางวิชาการ
	ปี พ.ศ.
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	สถาบัน/ประเทศ
	ทางวิชาการ
	ปี พ.ศ.
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	สถาบัน/ประเทศ
	ทางวิชาการ
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	ทางวิชาการ
	ปี พ.ศ.
	สำเร็จการศึกษาจาก
	ตำแหน่ง

	สถาบัน/ประเทศ
	ทางวิชาการ
	ปี พ.ศ.
	สถาบัน/ประเทศ

	ขบวนวิชาMDET(สหกิจ)-9-06-60_DG
	ภาคผนวก 7 ระเบียบมหาวิทยาลัย
	ล4-60 6-07-60
	080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6)
	080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6)
	080103001  ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6)
	080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6)
	080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน         3(3-0-6)  (English for Work)
	080103002  ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6)
	รายละเอียด
	ฉบับปี พ.ศ. 2555
	080103002  ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6)
	ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
	080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6)
	080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน         3(3-0-6)  (English for Work)
	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	080103001  ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6)
	1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
	28 มิถุนายน 2556
	3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
	2560 เป็นต้นไป
	(Building Information Modeling for industry)

	6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
	7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง
	7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
	- กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรปกติ
	- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
	- กลุ่มวิชาชีพเลือก
	- กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรสหกิจศึกษา
	- กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
	   - กลุ่มวิชาแกนบังคับ
	- กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
	- หลักสูตรปกติ
	- หลักสูตรสหกิจศึกษา
	        040503001   สถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)                             
	        040503001   สถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)                             
	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	        080303104   จิตวิทยาเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
	        080303104   จิตวิทยาเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
	       080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
	       080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
	                      (Petanque) 
	030103100 วัสดุวิศวกรรม                          3(3-0-6)
	                      (Engineering Materials) 
	030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1               3(3-0-6)
	030103103   กลศาสตร์ของวัสดุ              3(3-0-6)
	030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5)
	030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด          3(2-2-5)
	030103100 วัสดุวิศวกรรม                          3(3-0-6)
	                      (Engineering Materials) 
	030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1               3(3-0-6)
	030103103   กลศาสตร์ของวัสดุ              3(3-0-6)
	030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5)
	030103310 วิศวกรรมการวัดละเอียด          3(2-2-5)
	040113001 เคมีสำหรับวิศวกร     3(3-0-6)
	                      (Chemistry for Engineers) 
	040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร   1(0-3-1)
	040313005 ฟิสิกส์ 1                     3(3-0-6)
	040313014 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
	040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        3(3-0-6)
	040113001 เคมีสำหรับวิศวกร     3(3-0-6)
	                      (Chemistry for Engineers) 
	040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร   1(0-3-1)
	040313005 ฟิสิกส์ 1                     3(3-0-6)
	040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-2-1)
	040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        3(3-0-6)
	        040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    3(3-0-6)
	                       (Engineering Mathematics II)
	2. กลุ่มวิชาชีพ
	     -  กลุ่มวิชาชีพบังคับ
	030103108    กลศาสตร์เครื่องจักรกล     3(3-0-6)
	       040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    3(3-0-6)
	                       (Engineering Mathematics II)
	 2. กลุ่มวิชาชีพ
	     -  กลุ่มวิชาบังคับ
	030103108    กลศาสตร์เครื่องจักรกล     3(3-0-6)
	     -  กลุ่มวิชาชีพเลือก
	แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล
	     -  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนงวิชา
	แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล                              26 หน่วยกิต
	      แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (ต่อ)
	      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล  
	      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (ต่อ) 
	      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (ต่อ) 
	      -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
	       -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
	      -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
	       -วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
	     -  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  
	     -  วิชาสหกิจศึกษา  
	     -  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน ( S หรือ U )  
	030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                             3(2-3-5)
	030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                             3(2-3-5)
	030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                            3(2-3-5)
	030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม                              3(2-3-5)

	                      (Petanque) 
	-   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
	-   แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล
	-   แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล


