หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3.วิชาเอก
4.จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5.รูปแบบของหลักสูตร
6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9.ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สูร่ ายวิชา

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
7
7
8
9
9
9
12
78
79
81
81
81
86

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
3.เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวกหมายเลข 1 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
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หน้า
121
121
121
122
123
123
123
125
129
130
130
130
130
130
132

159
161
163
166
172
174
194

1

มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Production Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Production Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Production Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ)
5.2 ภาษาที่ใช้
การเรียนการสอนใช้เป็นภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในรายวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการสอนเป็นเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อย 20% ของจํานวน
หน่วยกิตในหลักสูตร
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register:
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้
- นักวิชาการ
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านระบบการผลิต
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ของการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
- ผู้ประกอบการ
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง

สถาบัน/ประเทศ

นางอุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล รองศาสตราจารย์
3101400545840

2

นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์
3120100681046
นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
3529900101529

4

นายแสนสด พานิช
5100500135673

5

นายสายันต์ พรายมี
3440100033149

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรรมอุตสาหการ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
*
Ph.D (Mechanical Engineering)
อาจารย์
M.S. (Mechanical Engineering)
B.S. (Mechanical Engineering)
*
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมเทคโนโลยีการขึ้นรูป)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
Diplom II (Mechanical Engineering)
อาจารย์
Diplom I (Mechanical Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Purdue University, USA
Purdue University, USA
University of Wisconsin – Madison, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
University of Kassel, Germany
Fachhochschule – Muenster, Germany

ปี พ.ศ.

2557
2534
2527
2547
2541
2554
2550
2548
2558
2547
2541
2549
2546

3

1

3

สําเร็จการศึกษาจาก

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

* ผลงานประสบการณ์ ด้านการปฏิบัตขิ องอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร แสดงในภาคผนวกหมายเลข 6
มคอ.2
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ
การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน
เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม
เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งในหลักการข้อ (2) ที่เน้น
คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมนั้น นับได้ว่านักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านการผลิต
ถือเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มีภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี
เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้
แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การ
ผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับ
รองรับแผนนโยบายข้อนี้ด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร กลุม่ เจเนอเรชั่น Y
(Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กําลัง
แรงงานของไทยมีจํานวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี
2548 – 2557) แต่ยังต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และ
กําลัง แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ่มเจ
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เนอเรชัน Y ซึ่งมีจํานวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลกั ษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต จากปัญหากําลังแรงงานลดลงนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมุ่งเน้นวิชาเชิงปฏิบัติมากขึ้น
โดยเพิ่มวิชาปฏิบัติการ และเนื้อหาการเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ นักศึกษาเรียนจบเป็น
วิศวกรที่มีความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยงานเพื่อทดแทนแรงงานคนที่
มีแนวโน้มลดลง ได้ นอกจากนี้ทางด้านวัฒนธรรม ในเนื้อหาวิชาจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้ปลูกฝังเรื่อง
ความมีระเบียบวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในหน้าทีการงาน อันเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาสังคม และประเทศต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น หลักสูตรมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สามารถแข่งขันใน
ตลาดอาเซียนได้ ซึ่งต้องรอบรู้ทั้งในสายวิชาชีพของตนเอง มีทักษะและความรู้ทั้งด้านการผลิตและการ
บริห ารจั ด การ มีค วามใฝ่ เ รี ย นใฝ่รู้ และสามารถเรี ย นรู้ สิ่ง ใหม่ๆ คุ ณ สมบั ติเ หล่ านี้ จ ะทํา ให้ บัณ ฑิต มี
ศักยภาพที่จะทํางานในสายวิชาชีพและปรับตัวให้ทํางานในสายวิชาชีพอื่นได้ ซึ่งจะเสริมสร้างโอกาสให้
บั ณ ฑิ ตหางานได้ ม ากขึ้น เนื่ อ งจากหลั กสู ต รที่ ปรับ ปรุง จะเพิ่ม เนื้ อ หาการเรี ยนรู้ ที่ เ น้น เชิง ทั ก ษะใน
กระบวนการผลิต และการเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น เช่น การเยี่ยมชมโรงงานผลิต
นอกจากนี้ บัณฑิตต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวให้ทํางาน
ร่วมกั บผู้ อื่น มีจริยธรรมและคุณธรรมในการทํางาน การปรับปรุงหลักสูตรยั งได้นําข้ อมูลจากการ
ข้อคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรมาใช้ประกอบในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะ “พั ฒ นาคน พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาโดยคํานึงถึงเป้าหมายดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
12.2.2 เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
12.2.3 เน้นการนําความรู้ที่เรียนไปปฏิบัติกับงานจริง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น
และหลักสูตรในคณะฯ ดังนี้
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13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมถึงบางรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม นอกจากนี้ในหมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นได้
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ได้แก่
รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมบางรายวิชา และรายวิชาที่มี่นักศึกษาจากต่างคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตเป็นผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมการผลิต และ
ประสานงานกับคณะและภาควิชาอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความ
ต้องการบุคลากรในด้านวิศวกรรมการผลิตจํานวนมาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การผลิต ของภาควิชาฯ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและความรู้ทั้งด้านการผลิตและ
การบริหารจัดการ ซึ่งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญ
อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยและการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านกรรมวิธีการผลิต ระบบการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการวางแผนและควบคุมระบบ
การผลิต
(2) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีแนวคิดและสามารถนําหลักการทางวิศวกรรมมาใช้แก้ปัญหา
เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(4) เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ า นวิศ วกรรมการผลิ ต หรือ เทคโนโลยี ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
จัดทําหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ
ให้มีความรูแ้ ละประสบการณ์
ในระดับสูงด้านวิศวกรรมการ
ผลิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษา และประโยชน์ใน
การวิจัย

กลยุทธ์
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกําลังคนในภาค
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
3. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการฝึกงาน
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล
2. สนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการ ไปศึกษาต่อ ประชุม ดู
งานหรือทําวิจัยในหน่วยงานที่มี
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทงั้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ

มคอ.2

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดําเนินงาน

2. รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาฝึกงาน
3. เอกสารในการประสานงาน
ของความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
4. ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.5
จาก 5 ระดับ
1. หลั ก ฐานหรื อ เอกสาร
แสดงผลการดําเนินการ

2. เอกสารการได้ รั บ ทุ น การ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีวิชาฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต จํานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ โดยนักศึกษาต้องเข้ารับ
การฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน จํานวน 240 ชั่วโมง ในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ภาควิชาเห็นชอบ หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากภาควิชาฯ รับนักศึกษาทั้ง ปวช. และ ม.6 ทําให้นักศึกษามีพื้นฐานแตกต่างกัน ทั้งใน
ด้านความรู้ทางทฤษฎีและทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะทางช่าง ทักษะทางภาษา และทักษะการสื่อสาร
เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามาจากสถาบันต่างกัน นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะขาดทักษะเชิงช่างที่
จําเป็น
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กําหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนํานักศึกษาใหม่ทางด้านการเรียน การ
ทํากิจกรรม และการอยู่ในสังคมใหม่
2.4.2 กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่ที่สาขาวิชา
คัดเลือกและฝึกอบรมแล้ว คอยให้คําแนะนําในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ทางด้านการปรับตัว
2.4.3 มีการให้คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ที่สอนวิชาการต่างๆ
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
2.4.4 ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาสัมมนาวิศวกรรมการผลิตในภาคการศึกษาแรก ซึ่งจะเน้น
ทักษะจําเป็นเพื่อความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการจดบันทึกการ
บรรยาย ทักษะการจัดการ และแบ่งเวลา และทักษะการทํางานกลุ่มเป็นต้น
2.4.5 ให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการอบรมทักษะเชิงช่าง
ในภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษาที่ 1
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชัน้ ปี
2560
2561
2562
2563
2564
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
120
รวม
120
240
360
480
480
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
120
120
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายรับ

2560
2561
6,000,000 12,000,000
32,908,940 35,136,423
38,908,940 47,136,423

ปีงบประมาณ
2562
2563
18,000,000 24,000,000
37,522,849 40,080,285
55,522,849 64,080,285

2564
24,000,000
42,821,774
66,821,774

ค่าบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
หมายเหตุ
ค่าบํารุงการศึกษา : 25,000 บาท/เทอม * 2 เทอม * จํานวนนักศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล : ปี 2560 ข้อมูลจาก แบบสรุปคําของบประมาณของส่วนราชการ(คณะวิศวฯ)
ปีงบประมาณ 2560, ปี 2561-2564 เพิ่มปีละ 10%

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นๆ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

26,585,280
777,800
206,760
2,245,500
448,200

28,180,397
855,580
227,436
2,470,050
493,020

29,871,221
941,138
250,180
2,717,055
542,322

-

-

-

2563

2564

31,663,494
1,035,252
275,198
2,988,761
596,554

33,563,303
1,138,777
302,717
3,287,637
656,210

-

-

รวม (ก)
30,263,540
32,226,483
34,321,915
36,559,258
38,948,644
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
2,645,400
2,909,940
3,200,934
3,521,027
3,873,130
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
2,645,400
2,909,940
3,200,934
3,521,027
3,873,130
รวม (ก)+(ข)
32,908,940
35,136,423
37,522,849
40,080,285
42,821,774
จํานวนนักศึกษา
120
240
360
480
480
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
188,470,271/ 1,680 = 112,185
นักศึกษา
หมายเหตุ
งบดําเนินการ (ก) ปี 2560 : คิดจาก แบบสรุปคําของบประมาณของส่วนราชการ(คณะวิศวฯ) ปีงบประมาณ 2560
ค่าใช้จ่ายทุกหมวด ในปี 2561-2564: เพิ่มขึ้น 10%/ปี จากปี 2560
ยกเว้น เงินเดือน เพิ่ม 6%
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2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ร ะบบการจั ด การเรีย นการสอนแบบชั้น เรีย นเป็น ไปตามระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
5 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
24 หน่วยกิต
และคณิตศาสตร์
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
34 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาชีพ
52 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
46 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
240
ชั่วโมง
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต (วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริม
เป็นภาษาอังกฤษ)
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
5 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
2 หน่วยกิต
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หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
3(3-0-6)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียน 2 วิชา
080303101
080303103
080303104
080303301

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
ศิลปสุนทรีย์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)

14

มคอ.2

080303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกวิชาอื่นๆจากกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียน 5 รายวิชาต่อไปนี้
080103001

15
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หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
3(3-0-6)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุ่มวิชาภาษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
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ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
วิชาเลือก

มคอ.2
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)

เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
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 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pe´tanque)
080303510 ไท้จี๋ / ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุ่มวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
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มคอ.2

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
110
หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
58
หน่วยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
24
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
1(0-2-1)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
2. วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
010013016
010013017
010013401

34
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล *
3(3-0-6)
(Thermofluids)

17
010113851
010113852
010213132
010213133
010213525
010213636
010213654
010213665
010813110

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
พลศาสตร์ *
(Dynamics)
กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร*
(Mechanics of Materials for Engineers)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล *
(Design of Machine Elements)
กรรมวิธีการขึ้นรูป *
(Forming Processes)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม *
(Engineering Statics)

ข. กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
010213135
010213247
010213257
010213272
010213273
010213282

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

52
หน่วยกิต
46
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และคอมพิวเตอร์ช่วยเขียน 3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
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010213462
010213463
010213534
010213556
010213746
010213753

010213755
010213764
010213817
010213942
010213966
010213967
010213975
010913644

มคอ.2

ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1(0-3-1)
(Mechanical and Materials Engineering Laboratory)
เครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Machine Tools)
หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical Measurements and
Metrology)
งานตัดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
(Process Control and Improvement)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต*
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory)
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2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
เลือกเรียน 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
010213141

010213341
010213342
010213441
010213442
010213443
010213444
010213445
010213447
010213541
010213542
010213543
010213544
010213641

มคอ.2
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การใช้โปรแกรมช่วยงานทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สําหรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE))
Program for Design of Machine Element)
เทคโนโลยีเลเซอร์ในการผลิต
3(3-0-6)
(Laser Technology in Manufacturing)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(3-0-6)
(CAD/CAM)
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controllers and Control Systems)
การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Finite Element Methods in Engineering)
หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation Systems)
การออกแบบเครื่องมือกลที่มคี วามแม่นตรง
3(3-0-6)
(Precision Machine Tools Design)
การกัดกร่อนและการควบคุม
3(3-0-6)
(Corrosion and Corrosion Control)
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
3(3-0-6)
(Iron and Steel Heat Treatment Engineering)
วิศวกรรมเซรามิกส์
3(3-0-6)
(Ceramics Engineering)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topics in Material Engineering)
เทคโนโลยีพลาสติก 1
3(3-0-6)
(Plastic Technology I)
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010213642
010213643
010213644
010213645
010213646
010213647
010213648
010213741
010213742
010213743
010213841
010213842
010213941
010213943
010213944
010213945

เทคโนโลยีพลาสติก 2
(Plastic Technology II)
เทคโนโลยีงานเชื่อม
(Welding Technology)
หัวข้อพิเศษทางกรรมวิธีการผลิต
(Special Topics in Manufacturing Processes)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
(Special Topics in Production Engineering)
การวิเคราะห์ระบบการผลิต
(Production System Analysis)
กระบวนการผลิตสมัยใหม่
(Modern Manufacturing Processes)
สภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น
(Formability Characteristics of Sheet Metals)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์
(Die Technology)
หัวข้อพิเศษทางการออกแบบ
(Special Topics in Design)
หัวข้อพิเศษทางเครื่องมือกล
(Special Topics in Machine Tools)
วิศวกรรมการหล่อลื่นเบื้องต้น
(Introduction to Lubrication Engineering)
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
(Special Topics in Mathematics)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Design and Development)
การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiments)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Feasibility Study for Business and Industry)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
(Management of Information Technology for
Engineers)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010213946
010213947
010213948
010213949
010213951
010213961

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมการผลิต
(Production Engineering Economy)
การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
(Industrial Management for Engineers)
วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
(Maintenance Engineering and Technology)
หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
(Special Topics in Management)
การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้านวิศวกรรม
(Engineering Optimization)
การศึกษางาน
(Work Study)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. วิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
010213225

240
ชั่วโมง
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต
0(0-240-0)
(Training in Production Engineering)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
010213817
040113001
040113002
040203111
040313005
040313006
040503011
080xxxxxx

มคอ.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering )
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
18(16-5-34)
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รหัสวิชา
010013016
010213525
010813110
040203112
040313007
040313008
080xxxxxx
080303xxx

มคอ.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม *
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
20(17-6-37)
(วิชาที่มีเครือ่ งหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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รหัสวิชา
010013017
010213132
010213133
010213135
010213534
010213636
040203211

มคอ.2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
พลศาสตร์ *
3(3-0-6)
(Dynamics)
กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร *
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Engineers)
การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และคอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-1-6)
(Manufacturing Processes)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
รวม
21(18-7-39)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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รหัสวิชา
010013401
010113851
010113852
010213247
010213746
010213942
010213xxx
080203xxx

มคอ.2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยดัวเอง)
อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล *
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
เครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Machine Tools)
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences Elective Course)
รวม
20(18-6-38)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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010213257
010213556
010213654
010213753
010213755
010213xxx
080303xxx
080xxxxxx
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1(0-3-1)
(Mechanical and Materials Engineering Laboratory)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical Measurements and Metrology)
งานตัดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course )
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
20(17-8-37)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
กรรมวิธีการขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
(Process Control and Improvement)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
19(17-4-36)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
การฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต
0(0-240-0)
(Training in Production Engineering)
รวม
0(0-240-0)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต *
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Labolatory)
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course )
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
15(x-x-x)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course )
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
14 (x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อกําหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การฉายภาพรูปทรง
เรขาคณิตการกําหนดขนาด รูปทรง และตําแหน่งอ้างอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพคลี่
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์เชิงการทํางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักการทํางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม การแก้ปญ
ั หาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
010013401 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล *
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
การจําแนกความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุในทาง
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การสมดุล
ของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ แรงเสียดทาน
โครงสร้างข้อหมุน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร
010113851

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2
หน่วยวัดทางไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าใน
สถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟส และสามเฟส การคํานวณและลดค่าตัว
ประกอบกําลังทางไฟฟ้า วงจรแม่เหล็กเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับและการใช้งาน วิธีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
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010113852

ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดลองทางไฟฟ้าที่สนับสนุนเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
010213132 พลศาสตร์ *
3(3-0-6)
(Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและอนุภาค กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิล
ฮาร์โมนิก หลักการของงานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน การชนแบบต่าง ๆ หลักการดลและ
โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และพื้นฐานการสั่นสะเทือนทางกล การเคลื่อนที่สัมพันธ์กับแกน
อ้างอิงเลื่อนและหมุน
010213133 กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร *
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
แรง ความเค้น และความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ความสัมพันธ์ของความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน ความเค้นและการเปลี่ยนรูปทรงของคาน
การโก่งของคาน การบิดของเพลา การโก่งงอของเสายาว ความเค้นในระนาบและวงกลมของโมร์
010213135

การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และคอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
วิชาบังคับก่อน : 010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
การอ่ า นแบบเขีย นแบบ งานสวมและเกณฑ์ ค วามคลาดเคลื่ อ นของขนาด เกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนทางด้านรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและตําแหน่ง การกําหนดพื้นผิวงานทางเทคนิคและ
สัญลักษณ์งานเชื่อม แบบงานสําหรับการผลิต การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน เฟือง สปริง เขียนแบบ
ภาพประกอบ การใช้แคตช่วยในการเขียนชิ้นงาน เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม และการใช้คําสั่งใน
การเขียนชิ้นงานเบื้องต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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010213141 การใช้โปรแกรมช่วยงานทางวิศวกรรมสําหรับการออกแบบ
3(3-0-6)
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE) Program for Design of Machine
Element)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้โปรแกรม CAE สําหรับงานวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ ช่วยในการออกแบบ
ชิ้นส่วนและโครงสร้างของเครื่องจักรกลแบบเสมือนจริง ตรวจสอบ วิเคราะห์ความแข็งแรง ความเค้น
และการเสียรูปในช่วงยืดหยุ่นของวัสดุ ในขณะที่ประกอบเป็นโครงสร้างของเครื่องจักร
010213225 การฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต
0(0-240-0)
(Training in Production Engieering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
การฝึกงานในสถานประกอบการ การเรียนรู้วิธีการทํางาน การใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
การผลิตไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลเป็นแบบ S หรือ U
010213247 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
010213525 วัสดุวิศวกรรม
การเขียนแบบชิ้นส่วนตามมาตรฐาน การกําหนดสัญลักษณ์ ค่าความหยาบผิว ค่า
พิกัดงานสวม ค่าพิกัดรูปทรงรูปร่างตามมาตรฐาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการตัดเฉือน
การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การประยุกต์ใช้งานกับชิ้นส่วนมาตรฐาน
010213257 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 010213247 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
การใช้ อุป กรณ์ ท างความร้อ นในการอบชุ บ ชิ้ น งาน การอบคลายความเค้ น การ
ทดสอบค่าความแข็ง การตรวจสอบขนาดชิ้นงาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการตัดเฉือนละเอียด
การทดสอบการสวมพอดี สวมอัด สวมคลอน การทดสอบการสึกหรอ
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010213272 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน :โดยความเห็นชอบของภาควิชา
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ต้องทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม ที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับทาง
วิศวกรรมการผลิต การออกแบบ สร้างหรือทดลอง การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและจุดสําคัญของ
ปัญหา การนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน โดยมีการสอบการนําเสนอโครงงาน และส่งรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานประมาณกลางภาคการศึกษา และก่อนจบภาคการศึกษานักศึกษา
ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
010213273 ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทั ก ษะที่ จํ า เป็ น ในการทํ า งาน ทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ การนํ า เสนอและอภิ ป ราย
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และการเขียนรายงาน การดูงานในภาคอุตสาหกรรม การเตรียมตัวใน
การสมัครงาน การฝึกบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน
010213282

โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 010213272 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องทําโครงงานต่อเนื่องจาก โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 โดยต้อง
ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะมีการปรับแต่งแผนการดําเนินงานและค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็น เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้วนักศึกษาต้องวิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธ์ให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ และ สอบการนําเสนอผลที่ได้จากการทําโครงงาน นอกจากนี้นักศึกษาต้องส่ง
โปสเตอร์นําเสนอภาพรวมของโครงงานที่ทําสําเร็จด้วย
010213341

เทคโนโลยีเลเซอร์ในการผลิต
3(3-0-6)
(Laser Technology in Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
ทฤษฎี แสงและเลเซอร์ หลั กการทํางานของเลเซอร์ชนิดต่ างๆ การออกแบบเลนส์
กระจก และระบบเลเซอร์ผลกระทบของแสงเลเซอร์ต่อวัส ดุชนิดต่างๆ การนําแสงเลเซอร์ ไปใช้ใ น
กระบวนการผลิ ต เช่ น การตั ด เจาะ เชื่ อ ม การให้ ค วามร้ อ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผิ ว วั ส ดุ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์ทางอุตสาหกรรม
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010213342

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรไฟฟ้าและองค์ประกอบต่าง ๆ เซมิคอนดักเตอร์ โอเปอเรชันแอมพลิฟายเออร์
ระบบควบคุมและการตอบสนอง วงจรดิจิตอล การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ แอคซูเอ
เตอร์ หุ่นยนต์
010213441

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(3-0-6)
(CAD/CAM)
วิชาบังคับก่อน : 010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
ระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้กับงานแคดแคม พื้นฐานของการทํางานด้วย
ระบบแคดการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ การส่งข้อมูลระหว่างระบบแคดและระบบแคม การเตรียมข้อมูล
สําหรับระบบแคมพื้นฐานการทํางานด้วยระบบแคม การจําลองการผลิตด้วยระบบแคม การแปลงข้อมูล
ของระบบแคมเพื่อสร้างซีเอ็นซีโปรแกรม การส่งถ่ายโปรแกรมซีเอ็นซีไปยังระบบเครื่องจักรตัดปาดผิว
และการเลือกระบบแคดแคมที่เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม
010213442 ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controllers and Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
ระบบควบคุม โครงสร้างและหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์ เซ็นเซอร์และแอคทู
เอเตอร์ โครงสร้างของชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้ ภาษาในการสร้างโปรแกรมพีแอลซี เทคนิคการเขียน
โปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ การแปลงวงจรควบคุมแบบฮารต์ไวร์
เป็นโปรแกรมพีแอลซี
010213443 การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
วิชาบังคับก่อน : 010213746 เครื่องมือกล
พื้นฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว ความหมายของระบบ
ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสร้างของระบบโปรแกรม
ซีเอ็นซี เทคโนโลยีการโปรแกรมด้วยมือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการโปรแกรม เกณฑ์สําหรับ
เลือกภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมซีเอ็นซี การควบคุมเชิงตัวเลขโดยตรง
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010213444 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Finite Element Methods in Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลเฉลยของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนการสร้างเอลิเมนต์
อันดับสูงและเอลิเมนต์ไอโซพาราเมตริก การประยุกต์ใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
010213445 หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านระบบอัตโนมัติ เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213447 การออกแบบเครื่องมือกลที่มคี วามแม่นตรง
3(3-0-6)
(Precision Machine Tools Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบหุ่นยนต์และเครื่องมือกลสมัยใหม่ การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
หุ่นยนต์ และเครื่องมือกล ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม พลศาสตร์ของเครื่องมือกล และ
ผลกระทบทาง
อุณหภาพ ตัวขับเคลื่อนและการควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องมือกล ระบบ
ควบคุมชนิดปรับตัวเอง ซีเอดีและซีเออี ในการออกแบบและการวิเคราะห์ แบบจําลองและการทดสอบ
แบบจําลองในการออกแบบหุ่นยนต์ และเครื่องมือกล
010213462 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
วิชาบังคับก่อน : 010213746 เครื่องมือกล
010213753 หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมนิว
แมติกส์ การควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบป้อนกลับ ชุดควบคุมโปรแกรมได้ เซ็นเซอร์เทคนิค
เซ็นเซอร์แบบอะนาลอก เซ็นเซอร์แบบไบนารี่ เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล เครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบการผลิต
แบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบคอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบสมบูรณ์ การลงห้องปฏิบัติการ
เพื่อใช้เทคนิคควบคุมระบบอัตโนมัติ
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010213463 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับก่อน : 010013401 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
กฎหลักมูล ขอบเขตของการประยุกต์ ตัวอย่างการนําไปใช้งาน ความได้เปรียบและ
เสียเปรียบ ลักษณะสถิตและพลวัตของระบบ พร้อมทั้งส่วนประกอบของไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เมื่อ
พิจารณาด้านระบบและ/หรือระบบควบคุม การคํานวณและการออกแบบระบบควบคุมของไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์ การสาธิตการใช้งานไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาค และ
โครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และ
เหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิ
เมอร์ เซรามิก คอมโพสิตคอนกรีต แอสฟัลท์ และไม้ หลักการเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทําลาย
และไม่ทําลาย
010213534 หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)
วิชาบังคับก่อน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง การ
ทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้า การตรวจหาสิ่งบกพร่องในวัสดุแบบไม่ทําลาย การตรวจสอบ
ด้วยอุลตร้าโซนิคการตรวจสอบด้วยรังสี การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยสาร
แทรกซึม สิ่งบกพร่องในโลหะ การวิเคราะห์ส่วนผสมในโลหะ หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์การ
เสียหาย การลงห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุขั้นพื้นฐาน
010213541 การกัดกร่อนและการควบคุม
3(3-0-6)
(Corrosion and Corrosion Control)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการกัดกร่อน เคมีไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน ศักย์ไฟฟ้าของเซลโพ
ลาไรเซซัน การเกิดพาสซิวิตี้ อัตราการกัดกร่อน การจําแนกประเภทของการกัดกร่อน และกลไกการกัด
กร่อนแต่ละประเภท การควบคุมการกัดกร่อนโดยการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การ
เคลือบผิว การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและการควบคุมการกัดกร่อนโดยการทําให้โลหะที่ต้องการ
ป้องกันเป็นอาโนตและคาโทด
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010213542 วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
3(3-0-6)
(Iron and Steel Heat Treatment Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
โลหะวิทยาของเหล็ก แผ่นภาพสมดุลเหล็ก-คาร์บอน การเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็ก
ขณะได้รับความร้อนและขณะเย็นตัว หลักการบําบัดเหล็กด้วยความร้อน การอบอ่อน การชุบแข็งทั้ง
ชิ้นงาน การชุบผิวแข็งแบบต่าง ๆ การอบคืนตัว เตาอบและเตาชุบแข็ง การควบคุมบรรยากาศภายใน
เตา การกําหนดตัวแปรในการอบและชุบแข็งเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ การควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพของการอบและชุบแข็งเหล็ก
010213543 วิศวกรรมเซรามิกส์
3(3-0-6)
(Ceramics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุดิบทางด้านเซรามิก ประเภทและกลุ่มของเซรามิก ออกไซด์ ไนไตรด์ และคาร์ไบร์
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบและการขึ้นรูป กระบวนการเผา การประยุกต์ใช้เซรามิกในกระบวนการผลิต
การใช้เซรามิกในเครื่องมือกลและเครื่องมือตัด เซรามิกขั้นสูงอื่นๆ เพียโซเซรามิก สารตัวนํายิ่งยวด เซรา
มิกสําหรับชิ้นส่วนยานยนต์และกระสวยอวกาศ
010213544 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topics in Material Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านวัสดุวิศวกรรม เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213556 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1(0-3-1)
(Mechanical and Materials Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงบิด การถ่ายเทความร้อน การ
หาความจุความร้อนจําเพาะ การทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การทดสอบแบบไม่ทําลาย การ
ทดสอบเพื่อดูโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ
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010213636 กรรมวิธีการผลิต
3(3-1-6)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการและทฤษฎีการหล่อ การขึ้นรูป การตัดกลึง การไส การตัด การเจาะ การเชื่อม
และการเคลือบผิว ความสัมพันธ์ของการเลือกวัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการคิดค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน การดูงานจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมและการสาธิตการใช้เครื่องมือกล
สําหรับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐานต่าง ๆ พร้อมมีการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี
กรรมวิธีการผลิตพื้นฐาน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและวินัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องจักร
010213641 เทคโนโลยีพลาสติก 1
3(3-0-6)
(Plastic Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติของพลาสติก การเตรียมพลาสติกเพื่อเข้ากระบวนการผลิต และการทําเม็ด
พลาสติก การรีดแผ่นฟิล์มและแผ่นพลาสติก การอัดพลาสติก ลักษณะของชุดหัวอัดรีดและเกลียว
หนอนที่ใช้ในการอัดรีดเพื่อทําชิ้นงานรูปพรรณตัน กลวง แผ่น และแผ่นฟิล์มพลาสติก การเป่าถุงและ
กรรมวิธีการเป่าถุงพลาสติก การเป่าขวด การทําไฟเบอร์กลาส การขึ้นรูปจากพลาสติกแผ่น การฉีด
พลาสติก ขั้นตอนและการปรับค่าพารามิเตอร์ในการฉีด การหล่อเย็นชิ้นงานฉีดในแม่แบบ การ
ตรวจสอบพลาสติกเพื่อจําแนกพลาสติกและหาคุณสมบัติบางประการของพลาสติก
010213642 เทคโนโลยีพลาสติก 2
3(3-0-6)
(Plastic Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 010213641 เทคโนโลยีพลาสติก 1
พฤติกรรมการไหลของพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การเอ็กทรูชัน การเป่าภาชนะกลวง การเป่าเพื่อ
ทําถุงหรือทําฟิล์มพลาสติกและการฉีด เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกสมัยใหม่
010213643 เทคโนโลยีงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิธีการต่อและตัดชิ้นงาน โลหะวิทยางานเชื่อม การเชื่อมเหล็กกล้าและเหล็กกล้า
ผสม ปัญหาการแตกร้าวและการป้องกันในงานเชื่อม การเลือกใช้ลวดเชื่อมกับงานเชื่อมเหล็กต่างชนิด
กัน การหดตัวและบิดงอในการเชื่อมโลหะ คุณภาพของแนวเชื่อมและการตรวจสอบ การประมาณราคา
งานเชื่อมและการออกแบบงานเชื่อม
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010213644 หัวข้อพิเศษทางกรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านกรรมวิธีการผลิต เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213645 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต

3(3-0-6)

(Special Topics in Production Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านหัวข้อพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการ
ผลิต เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213646 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Production System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญและโครงสร้างระบบการผลิต ประเภทและองค์ประกอบของระบบการผลิต
ความสูญเสียของระบบการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การ
วิเคราะห์ระบบสนับสนุนการผลิต ดัชนีวัดสมรรถนะระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
ผลิต
010213647 กระบวนการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
กระบวนการผลิตวิธีการใหม่ที่น่าสนใจ เทคนิคการสร้างชิ้นงานด้วยการเติมวัสดุทีละชั้น
การสร้างต้นแบบเร็ว การพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ กระบวนการลิโทกราฟีแบบใช้แสง การตัด การเจาะ การ
เชื่อม และการผลิตด้วยแสงเลเซอร์ และเทคโนโลยีฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิส อิเล็คทรอนิกส์ และ การผลิตที่มีความละเอียดระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร
010213648 สภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น
3(3-0-6)
(Formability Characteristics of Sheet Metals)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
พื้นฐานการประเมินความสามารถในการขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น การทดสอบสมบัติทาง
กลของโลหะแผ่น ทางด้าน เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด และเส้นโค้งความเค้นไหล การหาค่าเลขชี้
กําลังการทําให้แข็งด้วยความเครียดและแอนไอโซโทปีของวัสดุ การทดสอบการจําลองการขึ้นรูป ตาม
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สภาพความเค้นที่เกิดขึ้นจริงในการขึ้นรูปโลหะแผ่น หลักการและฝึกปฎิบัติการทดสอบจริง ในการ
ประเมินสภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่นในลักษณะต่างๆ การหาค่าขีดจํากัดการดึงขึ้นรูป หลักการทดสอบ
และพัฒนาสร้างแผนภาพขีดจํากัดการขึ้นรูปโลหะแผ่นและการประยุกต์ใช้ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
010213654 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
วิชาบังคับก่อน : 010213133 กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร
010213534 หลักการทดสอบวัสดุ
010213135 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และ
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ความแข็งแรงของวัสดุ ทฤษฎี
ความเสียหาย คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ การต่อที่ถอดได้และถอดไม่ได้ การออกแบบเพลา เบรก
คลัตช์ คัปปลิง สายพาน โซ่ สกรูส่งกําลัง เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองหนอน ชุดเฟืองสุริยะ
เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่งแบริ่ง
010213665 กรรมวิธีการขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
สภาพยืดหยุ่นแบบพลาสติกของโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ
แผ่นพื้นฐานการขึ้นรูปโลหะที่เป็นก้อน การยู่ การทุบขึ้นรูป การรีด การอัดรีด การดึง การรูด และการ
อัด การขึ้นรูปโลหะผง พอลิเมอร์ เซรามิก และพลาสติก กรรมวิธีการขึ้นรูปพลาสติก ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก การสาธิตการใช้เครื่องมือกลสําหรับกรรมวิธี
การขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2(2-0-4)

(Work Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน ธรรมในการครองคน ธรรมในการ
ครองงาน สิ่งที่ควรตระหนักกับงานในลักษณะต่างๆ การบริหารอารมณ์ การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการ
บรรลุถึงสภาพชีวิตอันคุณค่าพึงประสงค์ในหน้าที่การงาน
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010213741 เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3(3-0-6)
(Die Technology)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
การออกแบบแม่พิมพ์ พื้นฐานสภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น กรรมวิธีหลักในการทํา
แม่พิมพ์ การประมาณราคาแม่พิมพ์ เครื่องมือและเครือ่ งมือกลสําหรับทําแม่พิมพ์ วัสดุทําแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปลึก แม่พิมพ์ตัด แม่พิมพ์ตัดละเอียด แม่พิมพ์
ตัดเจาะ แม่พมิ พ์ตัดขอบ แม่พิมพ์ดัด แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป แม่พิมพ์ผสม แม่พิมพ์ต่อเนื่อง การคํานวณแรง
ขึ้นรูปสําหรับแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ เพื่อการเลือกเครื่องเพรสขึ้นรูป แบบจําลองที่ใช้ทําแม่พิมพ์ การ
ตรวจสอบแม่พิมพ์ การทดลองแม่พิมพ์ การใช้และบํารุงรักษาแม่พิมพ์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบแม่พมิ พ์
010213742 หัวข้อพิเศษทางการออกแบบ
3(3-0-6)
(Special Topics in Design)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านการออกแบบ เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213743 หัวข้อพิเศษทางเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Special Topics in Machine Tools)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านเครื่องมือกล เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213746 เครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Machine Tools)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
ประเภทเครื่องมือกลและการใช้งาน เครื่องมือกลสําหรับงานหล่อ งานขึ้นรูปโลหะ งาน
ตัดปาดผิว และเครื่องมือกลเฉพาะทางอื่น ๆ โครงสร้างของเครื่องมือกล และการติดตั้งเครื่องมือกล ชุด
ขับเคลื่อนรางเลื่อน แบริ่ง และชุดส่งกําลัง ชุดควบคุมเครื่องมือกล ซีเอ็นซี พีแอลซี การประมวลผล
ข้อมูล การควบคุมกระบวนการผลิตและระบบการวัดระยะทาง
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010213753 หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical Measurements and Metrology)
วิชาบังคับก่อน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
พื้ น ฐานการวั ด ปริ ม าณทางกล การวั ด ระยะทาง ความเร็ ว ความเร่ ง ความดั น
ความเครียด ด้วยอุปกรณ์และตัวรับรู้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ การเก็บบันทึกข้อมูลการวัดด้วย
เครื่องมืออิเล็ กทรอนิ คส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ หลักการงานวัดละเอียด การลดความ
ผิดพลาดในระบบการวัดด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง เครื่องวัดความหยาบผิวงาน การวัดด้วย
เลเซอร์ การวัดด้วยเครื่องวัด 3 แกน การสาธิตการใช้เครื่องมือวัดละเอียดขั้นพื้นฐาน
010213755 งานตัดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
เครื่องมือตัดปาดผิว ประเภทสันคมตัดที่กําหนดได้ และกําหนดไม่ได้ บทบาทหน้าที่และ
อิทธิพล มุมต่างๆของรูปร่างลักษณะของคมตัด และการเคลื่อนที่เข้าตัด มีผลต่อ อายุการใช้งานของ
เครื่องมือตัด คุณภาพของชิ้นงาน ขนาด รูปทรง ผิว และเนื้อวัสดุของชิ้นงาน การหล่อเย็นและหล่อลื่น
ลักษณะและชนิดของเศษตัด การสึกหรอของมีดตัด แรงตัดเฉือนที่เกิดขึ้นส่งผลสู่ภายในเนื้องานและ
ส่งผลสู่ภายนอกคือคมตัดมีดตัดคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุสันคมตัดชนิดต่างๆ
010213764 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010213654 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
เครื่องมือช่วยในการผลิตเพื่อการจับยึดและบังคับชิ้นงาน การทําให้เกิดผิวงานใหม่ การ
วัด การประกอบ หรือ การเคลื่อนที่ให้ได้ตําแหน่งไม่เกินพิกัดที่กําหนดในแบบ การตรวจสอบและ
ตัดสินใจเลือกระนาบบังคับชิ้นงานที่เหมาะสม ระนาบบังคับโดยตรง โดยอ้อม หลีกเลี่ยงงานเสียให้มาก
ที่สุด การคํานวณแรงและระยะทางการเคลื่อนตัวของอุปกรณ์ถ่ายทอดแรงที่ใช้ในอุปกรณ์บังคับชิ้นงาน
ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ข้อพับ
010213817 วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
นิยาม เนื้อหา ขอบเขต ลักษณะงานของวิศวกรรมการผลิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
สื่อสารในการทํางานและทํากิจกรรมร่วมกัน การบริหารเวลา การวางแผนการเรียนและการเลือกแขนง
วิ ชาชีพ การศึ กษาค้ นคว้ า และการใช้เ ทคโนโลยี การวิ เคราะห์ข้ อมูล และการแก้ปัญ หาโดยใช้ หลั ก
วิศวกรรม
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010213841 วิศวกรรมการหล่อลื่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Lubrication Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แรงเสียดทาน การหล่อลื่นและการสึกหรอ โหมดของการหล่อลื่น ชนิดและการเลือกใช้
สารหล่อลื่น/สารหล่อเย็น ชนิดและการออกแบบของระบบการหล่อลื่น การทดสอบสารหล่อลื่นและ
ข้อกําหนดจําเพาะ การหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การติดตามคุณสมบัติของสารหล่อลื่นเพื่อประเมิน
สภาพเครื่องจักร การจัดเก็บ/การขนถ่ายสารหล่อลื่น สุขลักษณะและความปลอดภัยในการทํางานกับ
สารหล่อลื่นสําหรับผู้ใช้และสิง่ แวดล้อม
010213842 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

(Special Topics in Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านการคํานวณวิเคราะห์โครงการเชิงการลงทุน เป็น
ปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
010213941 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขั้นตอน โครงสร้าง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือ
ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การรวบรวม การวิเคราะห์ความต้องการ และการเปลี่ยนความต้องการ
ของลูกค้ามาเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวคิดในการออกแบบ การสร้างแบบจําลอง
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ
010213942 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการป้องการสูญเสีย, การออกแบบ, การวิเคราะห์ และ การควบคุมอันตรายใน
สถานที่ทํางาน, สรีระร่างกายมนุษย์ , ระบบเทคนิคความปลอดภัย ,หลักการบริหารความปลอดภัย
และ กฎหมายความปลอดภัย จัดทําโครงงานวิศวกรรมความปลอดภัย
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010213943 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
(Design of Experiments)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การออกแบบการทดลอง การประยุกต์การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมการผลิต
การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว แบบสุ่ม และแบบละตินสแควร์ การออกแบบการทดลองแบบ
เนสท์ การทดลองที่มีหลายปัจจัยภายใต้เงื่อนไขแบบสุ่ม การวิเคราะห์ การถดถอย วิธีการและการ
ออกแบบริซเซอร์เฟส
010213944 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Feasibility Study for Business and Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์โครงการซึ่งเห็นว่าน่าสนใจทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการผลิต การ
วิเคราะห์ทางด้านการตลาดโดยรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในทุกด้านเพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์โครงการด้านการผลิตและด้านเทคนิคการผลิต รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องสัมพันธ์กับกําลังการผลิตของโครงการ การพิจารณาที่ตั้ง แบบ
แผนการก่อสร้าง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการป้องกัน อายุโครงการ การวิเคราะห์ทางด้าน
การเงิน และการวิเคราะห์ความไวของโครงการ
010213945 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Management of Information Technology for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติของ
สารสนเทศและการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการ
จัดการ จัดเก็บและการประมวลผลสารสนเทศ นิยามของฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ประยุกต์ใช้ในประเด็นที่สนใจทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
010213946 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการผลิต การเงินเพื่อการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรมการผลิต นิยามของต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน อัตราดอกเบี้ยและการเทียบเท่ากระแส
การไหลของเงินการประเมินข้อเสนอทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทน ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการทางบัญชี การหาค่าเสื่อมราคาและการคํานวณค่าภาษี ต้นทุนการ
ผลิตและการประมาณการต้นทุน
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010213947 การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Industrial Management for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของการจัดการองค์กร ชนิดขององค์กร หน้าที่ทางการบริหาร
การวางแผน การจัดการองค์กร และการจัดกําลังคน การสั่งการ และการควบคุม ทฤษฏีทางการบริหาร
การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารคนในอุตสาหกรรม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจทางการบริหาร
010213948 วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การ
บํารุงรักษาแผนใหม่วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา การ
จัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ ความรู้
เบื้องต้นด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
010213949 หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านบริหารจัดการ เป็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์
010213951 การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้านวิศวกรรม

3(3-0-6)

(Engineering Optimization)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
การโปรแกรมแบบเชิงเส้น การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้น การหาคําตอบโดยวิธีทาง
กราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง และ รูปแบบสินค้าคงคลัง ปัญหาโครงข่าย การโปรแกรมแบบ
จํานวนเต็ม การโปรแกรมไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้น และ ไม่เชิงเส้นแบบตัวแปรเดียว
และแบบหลายตัวแปร และ ทฤษฎีแถวคอย
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010213961 การศึกษางาน
3(3-0-6)
(Work Study)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
ความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษางาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การวิเคราะห์งาน
แผนผังและแผนภูมิกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน สัญลักษณ์เทอร์บลิค การศึกษาเพื่อ
การประหยัดการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ปฏิบัติงาน การวัดผลงาน การจับเวลางานโดยตรง การใช้
ตารางเวลามาตรฐาน การสุ่มงาน การให้อัตราเร็วในการทํางาน การให้ค่าเวลาเผื่อ
010213966 การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
(Process Control and Improvement)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
ปรัชญาของคุณภาพ การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการผลิตโดยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบ
การวัด การตรวจคุณภาพล็อตสินค้า การออกแบบการทดลองเบื้องต้น วิศวกรรมความน่าเชื่อถือและ
ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต การดูงานหรือตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรม
010213967 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการ
ผลิตและการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุและกําลังการผลิต การควบคุมการ
ผลิต การจัดการคอขวด ระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิตการ
จัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผล
กําไรเพื่อการตัดสินใจ
010213975 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต *
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการเลือกกระบวนการผลิต การพัฒนา
ระบบการผลิตและการวางผังโรงงาน การออกแบบโรงงานโดยวิธีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบการจัดเก็บ การพิจารณาจํานวนคนงานในการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์
หาทําเลที่ตั้ง
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010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม *
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
040313005 ฟิสิกส์ 1
การจําแนกความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุในทาง
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่าง ๆ ที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การ
สมดุลของแรงการวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางของวัตถุ แรงเสียดทาน
โครงสร้างแบบทรัสท์โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร
010913644 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปฏิบัติการสําหรับการศึกษาการทํางาน การยศาสตร์ การวางผังโรงงาน การจําลอง
สถานการณ์ วิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรมบํารุงรักษา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททิฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน
พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
สมดุลเคมี สมดุลไออน และเคมีไฟฟ้า
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
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040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟังก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่า จริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์รูปแบบไม่กําหนด ปริพันธ์เทคนิค
การหาปริพันธ์การประยุกต์ของ ปริพันธ์การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมอนันต์การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ ของฟังก์ชันมูลฐาน พีชคณิตของเวกเตอร์เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เส้นโค้งปริภูมิอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เกรเดียนท์
เคิร์ลและ ไดเวอร์เจนซ์ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์
การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก ปิตส์
ความเข้มและระดับความเข้ม เสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน
ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน
สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อน และกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพ
ของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลยี การวัดความดัน การ
วัดอัตราการไหล
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040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1

มคอ.2
1(0-2-1)

040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ
สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอขขาวาร์ต กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์-สวาร์ท
กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนํา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทาง
เรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงแบบคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์
อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นการบรรยายรายวิ ช า
040313007 ฟิสิกส์ 2
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สําคัญในปัจจุบันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ และการจัดการเบื้องต้น ความสําคัญของพลังงานต่อ
สิ่งมีชีวิต แหล่งพลังงานพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจงแบบปกติ Z, t, χ2 และ F การประมาณและทดสอบ
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มาตรฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์
และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มี
โครงสร้างไม่ซับซ้อน ตลอดจนการฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์
และไวยากรณ์จากบทสนทนาบทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้าง
ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เช่นการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจด
บันทึกย่อ และการย่อความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เช่น การวางแผน การตรวจสอบ และ
การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคต่าง ๆ เช่น ประโยคใจความเดียว ประโยค ใจความ
รวม และประโยคใจความซ้อน การเขียนโครงร่าง การเขียนย่อหน้า และการเขียนลําดับเรื่องโดยเลือกใช้
คําศัพท์ ที่สอดคล้องกับบริบท
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080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว เช่น การสมัครงาน การทํางาน และเพื่อจุดประสงค์
ทางวิชาการ
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ บันทึก
ต่าง ๆ การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายทางโทรศัพท์ การต้อนรับผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การ
อธิบายตําแหน่งหน้าที่การงาน และสินค้าของบริษัท การเขียน การนําเสนอและการประเมินผลโครงการ
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเรียนรู้ขบวนการ เทคนิค และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม การใช้
ภาษาอังกฤษเทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและการอยู่รวมกันเป็นสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ การ
จัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการวิเคราะห์ปัญหาของมนุษย์ในสังคม
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080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของมรดกและอารยธรรม อารยธรรมรูปแบบต่างๆ อารยธรรมมรดกโลก
อารยธรรมที่เป็นมรดกของชาติไทย โดยเฉพาะโบราณสถาน ทักษะการดูอย่างเข้าใจ การรู้จักคุณค่าและ
การอนุรักษ์
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จริยธรรมกับการดํารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
080203904 กฏหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ การบริโภค การลงทุน
เงินเฟ้อ เงินฝืด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เข้าใจปัญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้ดํารงชีวิตอยู่
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสังคม
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ ใ ช้ใ นการแก้ ปัญ หาต่างๆ ในการดํ าเนิ นชีวิต ทั้ง ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม รูปแบบความ
เป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ
080303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และรับรู้ของบุคคล เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพและการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม และการปรับตัวอยู่ในสังคม
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิด การใช้เหตุผล
และการแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและ
ความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิต และสังคม การเอาชนะใจ
ตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา และการปรับปรุงตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา การนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
จูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางาน การสร้างทีมงาน พฤติกรรมกลุ่ม การ
มอบหมายงาน การสอนงานและการสื่อสารในที่ทํางาน
080303301 ศิลปสุนทรีย์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมา หน้าที่และความสําคัญ ประเภท รูปแบบ ทฤษฎีเบื้องต้นทาง
ศิลปกรรม การดูศิลปะและความเข้าใจศิลปะ อิทธิพลของศิลปะที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทางสังคม
ศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการศึกษาศิลปะเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มีทักษะ
พื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์ และ
ทัศนะคติที่ดี
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และเทคนิคการเล่น กฎ กติกา และ
สัญญาณการตัดสิน เตรียมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ กติกา
การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน
ได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงาน
ลีลาศ
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
สามารถนําทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชมที่ดี
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080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบของวิชาเทควัน-โด ฝึกการต่อสู้
ป้องกันตัว ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นขึ้นสายสีเหลืองขั้น 1 รวมทั้ง กฎ กติกา มารยาท และ
บทบัญญัติของวิชาเทควันโดไปใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจําวันได้
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล เข้าใจ
กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาตะกร้อ ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้นการเล่น เข้าใจ
กฎ กติ ก า และมารยาทของผู้ เ ล่ น และผู้ ช มที่ ดี สามารถนํ า ความรู้ ทั ก ษะและเทคนิ ค ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pe´tanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะ
พื้นฐาน ได้แก่ การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนนการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬา
ภายในชั้นเรียน
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji/Taikek)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับไท้จี๋/ไท้เก๊ก ประวัติและวิวัฒนาการของไท้จี๋/ไท้เก๊ก
การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเท้าและ
ลําตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้เก๊ก 18 ท่า และการฝึกมวยไท้จี๋/ไท้เก๊ก ขั้นที่ 1
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080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและการทํางานร่วมกัน การบริหารความ
ขัดแย้ง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดและ
หลักธรรมทางศาสนา หลักเกณฑ์และการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การบริหารเวลา การเรียนรู้บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลต่อครอบครัวและสังคม กระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
080303603 การพัฒนาบุคคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพของ ตนเองและปรับปรุง
ให้เหมาะสม การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การพูด การฟัง การ
แสดงออกที่เหมาะสมและการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม

3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การ
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ เลขประจํ
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก
ค้
น
คว้
าวิจัย หลักสูตร หลักสูตร
า
ตั
ว
ประชาชน
ที่
สถาบัน/ประเทศ
ปี หรือ การแต่
ง
เดิม ปรับปรุง
ตํารา)
1 นางอุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
9
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศ 2557 หน้า 64
3101400545840
ไทย
วศ.ม. (วิศวกรรรมอุตสาหการ)
2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2527
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ผู้ช่วย
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย 2547 หน้า 65
2 นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์
6
9
3120100681046
ศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย 2541
Ph.D (Mechanical Engineering) Purdue University, USA
2554 หน้า 65
3 นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์
6
9
3529900101529
M.S. (Mechanical Engineering) Purdue University, USA
2550
B.S. (Mechanical Engineering) University of Wisconsin - Madision, USA
2548
4 นายแสนสด พานิช
ปร.ด.(วิศวกรรมเทคโนโลยีการขึ้นรูป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
6
6
ผู้ช่วย
2558 หน้า 67
5100500135673
ศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ประเทศไทย 2541
อาจารย์
Diplom II (Mechanical
5 นายสายันต์ พรายมี
หน้า 69
9
9
University of Kassel, Germany
2549
3440100033149
Engineering)
Diplom I (Mechanical
Fachhochschule – Muenster, Germany
2546
Engineering)
สําเร็จการศึกษามาจาก

57
มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สําเร็จการศึกษามาจาก
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นางสาวเพ็ญศิริ ทองผดุง
โรจน์

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ

Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Bristol, United Kingdom
รอง
ศาสตราจารย์( M.Sc. (Advanced Manufacturing University of Bristol, United Kingdom
and Automation)
B.Eng. (Mechanical Engineering) University of Edinburgh, United Kingdom

3 นางศิริพร ดาวพิเศษ

University of Pittsburgh, United States
of America
M.Eng. (Mechanical Engineering) University of California at Berkeley, United
States of America
B.Eng. (Mechanical Engineering)
University of California at Berkeley, United
States of America
รอง
M.Eng. (Material Engineering) California State Polytechnic University,
ศาสตราจารย์
United States of America
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
Ph.D. (Mechanical Engineering)
รอง
ศาสตราจารย์(

2539
2541

หน้า 70

6

9

หน้า 70

9

9
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2 นายจรัมพร หรรษมนตร์

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
หลักสูตร หลักสูตร
หรือ การแต่ง
ปี
เดิม
ปรับปรุง
ตํารา)
หน้า 70
6
6
2545
2540

2538
2536
2529
2525

มคอ.2

สําเร็จการศึกษามาจาก
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

4 นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย

5 นายสุเทพ บุตรดี

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ

รอง
Ph.D. (Mechanical
ศาสตราจารย์ Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
รอง
Ph.D. (Manufacturing
ศาสตราจารย์ Engineering)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

University of Wales, United Kingdom

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
Queensland University of Technology,
Australia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
รอง
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ศาสตราจารย์
ประเทศไทย
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

2532
2525
2541

หน้า 71

6

6

หน้า 71

9

9

2532
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6 นายวิโรจน์
เตชะวิญญูธรรม

ตําแหน่ง

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
หลักสูตร หลักสูตร
หรือ การแต่ง
ปี
เดิม
ปรับปรุง
ตํารา)
หน้า 71
6
9
2538

2527
2543
2529

มคอ.2

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
หลักสูตร หลักสูตร
หรือ การแต่ง
สถาบัน/ประเทศ
ปี
เดิม
ปรับปรุง
ตํารา)
หน้า 72
6
9
Imperial College London , United Kingdom 2544
สําเร็จการศึกษามาจาก

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

7 นางศศิธร แบลนด์

8 นางสาวสุรังศี เดชเจริญ

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก

Ph.D. (Mechanical
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ Engineering)
B.Eng. (Mechanical
Imperial College London , United Kingdom
Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering) Imperial College London, United Kingdom
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
B.Eng. (Mechanical
Imperial College London, United Kindom
Engineering)
ผู้ช่วย
Ph.D. (Manufacturing
Brunel University, United Kingdom
ศาสตราจารย์ Engineering Systems)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

2540
2545

หน้า 72

6

9

หน้า 73

6

9

2541
2544
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9 นายจิรพงศ์ ลิม

ตําแหน่ง

2538
2534

มคอ.2

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก
(การค้นคว้าวิจัย
ที่
หลักสูตร หลักสูตร
หรือ การแต่ง
สถาบัน/ประเทศ
ปี
เดิม
ปรับปรุง
ตํารา)
10 นายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง
หน้า 73
6
9
ผู้ช่วย
Ph.D. (Industrial Engineering) Institut Polytechnique de Grenoble, France 2552
ศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2543
ประเทศไทย
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2541
ประเทศไทย
11 นายประมุข เจนกิตติยนต์ ผู้ช่วย
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
หน้า 75
9
9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2542
ศาสตราจารย์
ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2538
ประเทศไทย
สําเร็จการศึกษามาจาก

Ph.D. (Mechanical
2552
Georgia Institute of Technology, Untited
Engineering)
States of America
M.S. (Mechanical Engineering) Georgia Institute of Technology, Untited
2548
States of America
B.S. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University, Untited States of 2544
America

หน้า 75

6

61

12 นางสาวเต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์

6

มคอ.2

สําเร็จการศึกษามาจาก
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

13 นางสาวดาราพรรณ
วงษาก้อ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

อาจารย์

15 นายวชิร ฉายสุวรรณ

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

16 นายวิรัช อยู่ชา

ผู้ช่วย
D.E.A. (IE& Mining &
ศาสตราจารย์ Geotechnics)
วศ.ม.(อุตสาหการ)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

2535
2530
2524
2543

หน้า 76

6

6

หน้า 76

9

9

หน้า 76

3

6
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14 นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
Paris School of Mines, France

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
หลักสูตร หลักสูตร
หรือ การแต่ง
ปี
เดิม
ปรับปรุง
ตํารา)
หน้า 76
9
9
2546

2531
2530
2526
2524

มคอ.2

สําเร็จการศึกษามาจาก
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

17 นายสมฤกษ์ ปุจฉาการ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ

ผู้ช่วย
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต
ศาสตราจารย์

วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
18 นายสิทธิพงศ์
มหาธนบดี

อาจารย์

2537
2556
2549
2544

หน้า 77

6

9

63

ปรด. (เทคโนโลยีวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
หลักสูตร หลักสูตร
หรือ การแต่ง
ปี
เดิม
ปรับปรุง
ตํารา)
หน้า 76
6
9
2542

มคอ.2
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
3.3.1 นางอุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ
1.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล ไอลดา ภูแม้นวาท และ พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ, “การ
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอัตราการปฏิเสธรุ่น” วารสารพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2557, หน้า 111-121
บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ
1. อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร “การเปรียบเทียบคุณลักษณะ
โครงข่ายการดึงผลิตภัณฑ์กลับคืนจากผลิตภัณฑ์คงทนและผลิตภัณฑ์ไม่คงทน” การประชุมวิชาการด้าน
การวิจัยดําเนินงานแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 8-9 กันยายน 2554
2. อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร “โอกาสของการดึงผลิตภัณฑ์กลับคืน
สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสด” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครัง้ ที่ 20 ,จังหวัด
ชลบุรี , 20-21 ตุลาคม 2554
บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
1. Yodpijit, N. and Wangrakdiskul, U. (2012), Modeling Health Care System
for Patient Safety Enhancement, XXIVth Annual International Occupational Ergonomics
and Safety Conference, Florida, USA.
2. Wangrakdiskul, U. and Yodpijit, N. (2012), Product Recovery from Palm Oil
Mill Residues for Renewable Energy and Utilization, International Conference on
Business and Industrial Research (ICBIR 2012), 17-18 May, 2012, Bangkok, Thailand.
3 . Wangrakdiskul, U. and Yodpijit, N. (2012), Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) in Smallholder Farmers of Thailand, The 13th Asia Pacific Industrial
Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2012), 2-5 Dec ,2012,
Phuket, Thailand.
4. Wangrakdiskul, U., Khonkaew, P. and Wongchareonsin, T. (2014). “Use
of the Spent Bleaching Earth from Palm Oil Industry in Non Fired Wall Tiles” The 3rd
International Symposium on the Fusion Technologies 2014 (ISFT2014), Jeonju, S.KOREA,
30 July-3 August, 2014.
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5. Wangrakdiskul, U. (2014). “Designing Queuing System for Public Hospitals
in Thailand” Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science
(TICEAS 2014), Tokyo, Japan, 17-19 December, 2014.
6. Wangrakdiskul, U. and Noppawan Pengruang (2015). “Productivity
Improvement for a Hard Disk Drive Industry by Reducing Machines Downtime of
Automated Head Gimbal Assembly Line” The 4th International Symposium on the
Fusion science and Technologies 2015 (ISFT2015), RUS, Huntra campus, Pra Nakhon Si
Ayutthaya, Thailand Jan 12-16, 2015,
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
1. Wangrakdiskul, U and Yodpijit, N. (2015), Trend Analysis and Future of
Sustainable Palm Oil, XXIVth Intrernational Journal of Applied Science and Technology,
Vol 8, No.1, pp.28-32.
3.3.2 นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอู่ต่อเรือ”การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําปี 2554, วันที่ ตุลาคม 2554 ณ. Ambassador City Jomtien
Hotel, Pattaya, Chonburi จังหวัดชลบุรี
2. พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ “การศึกษาพารามิเตอร์กรรมวิธีการชุบผิวแข็งเหล็กกล้า SCM
415 ที่มผี ลต่อค่าพลังงานความต้านแรงกระแทก” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําปี พ.ศ. 2555 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอํา เพชรบุรี
3.3.3 นาย พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสนั ติ
ผลงานที่พิมพ์เผยแพร่แล้ว/การเสนอผลงานทางวิชาการ
สิทธิบัตร
1) Ersoy, O. K., Xu, X., Srisungsitthisunti, P. (2011). "Volume Fresnel zone
plates fabricated by laser direct writing," U.S. Patent No.7,969,6544. Washington, DC:
U.S. Patent and Trademark Office.
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Kinzel, E.C., Srisungsitthisunti, P., Li, Y. and Xu, X, 2010, "Extraordinary
transmission from high-gain nanoaperture antennas," Appl. Phys. Lett., Vol. 96, p.
211116.
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2. Liebig, C., Srisungsitthisunti, P., Weiner, A., Xu, X., 2010, "Enhanced
machining of steel using femtosecond pulse pairs," Appl. Phys. A, Vol. 101, No. 3, pp.
487-490.
3. Lee, C., Srisungsitthisunti, P., Park, S., Kim, S., Xu, X., Roy, K., Janes, D. B.,
Zhou, C., Ju, S., Qi, M., 2010, “Control of Current Saturation and Threshold Voltage Shift
in Indium Oxide Nanowire Transistors with Femtosecond Laser Annealing,” ACS Nano, 5
(2), pp 1095–1101.
4. Kinzel, E. C., Srisungsitthisunti, P., Xu, X., 2011,“Ridge aperture antenna
array as a high efficiency coupler for photovoltaic applications,” J. Photonics for Energy,
Vol. 1, pp. 017002-1-6.
5. Srisungsitthisunti, P., Ersoy, O. K., and Xu, X., 2011, “Improving nearfield confinement of a bowtie aperture using surface plasmon polaritons,” Appl. Phys.
Lett., Vol. 98, pp.223106.
6. Mitchell, J. I., Park, S. J., Watson, A. C., Srisungsitthisunti, P.,
Tansarawiput, C., Qi, M., Stach, E. A., Yang, C., and Xu, X., 2011, “Laser direct write of
silicon nanowires”, Optical Eng., Vol. 50(10), pp. 104301-1-5.
7. Berdy, D., Srisungsitthisunti, P., Jung, B., Xu, X., Rhoads, J., and
Peroulis, D., 2012, “Low Frequency Meandering Piezoelectric Vibration Energy
Harvester,” IEEE Vol. 59(5), pp. 846-58.
8. Wen, X., Traverso, L. M., Srisungsitthisunti, P., Xu, X., and Moon. E., 2013,
“High precision dynamic alignment and gap control for optical near-field
nanolithography,” J. Vac. Sci. Technol. B., 31, 041601.
9. R. Stoian, J. P. Colombier, C. Mauclair, G Cheng, M. K. Bhuyan, P. K.
Velpula, P. Srisungsitthisunti, 2014, “Spatial and temporal laser pulse design for
material processing on ultrafast scales,” Applied Physics A ,114, 1 , pp 119-127.
10. Xiaolei Wen, Luis M. Traverso, Pornsak Srisungsitthisunti, Xianfan Xu,
Euclid E. Moon, 2014, “Optical nanolithography with λ/15 resolution using bowtie
aperture array,”Applied Physics A, 10.1007/s00339-014-8265-y.
งานวิจัยนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Pornsak Srisungsitthisunti, Okan K. Ersoy, and Xianfan Xu,
“Femtosecond laser direct writing of volume Fresnel zone plates”, Proc. SPIE 7584,
75840V (2010).
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2. Pornsak Srisungsitthisunti, Euclid E. Moon, Chookiat Tansarawiput,
Huaichen Zhang, Minghao Qi and Xianfan Xu, "Nanometer-level alignment using
interferometric-spatial-phase-imaging (ISPI) during silicon nanowire growth", Proc. SPIE
7767, 776707 (2010).
3.Edward C. Kinzel, Pornsak Srisungsitthisunti and Xianfan Xu, "Periodic
arrays of ridge apertures as a high efficiency coupler for photovoltaic applications",
Proc. SPIE 7772, 777208 (2010).
4. James I. Mitchell, Se Jun Park, C. A. Watson, Pornsak Srisungsitthisunti,
Chookiat Tansarawiput, Minghao Qi, E. A. Stach, Chen Yang and Xianfan Xu,
"Femtosecond laser direct writing of nanoscale silicon lines", Proc. SPIE 7764, 77640E
(2010).
5. Pornsak Srisungsitthisunti, Marian Zamfirescu, Liviu P. Neagu, Nicolas
Faure, Razvan Stoian, “Real-time adaptive optimization of laser induced nano ripples
by laser pulse shaping,” Proc. SPIE 7584, 7967 (2014),
3.3.4 นายแสนสด พานิช
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Panich, S., Barlat, F., Uthaisangsuk, V., Suranantchai, S. and Jirathearanat,
S., 2013, “Experimental and theoretical formability analysis using strain and stress
based forming limit diagram for advanced high strength steels”, Journal of Materials
and Design, Vol. 51, pp.756-766. (2014, ISI Impact Factor=3.501)
2. Panich, S., Uthaisangsuk, V., Suranantchai, S and Jirathearanat, S., 2014,
“Investigation of anisotropic plastic deformation of advanced high strength steel”,
Journal of Materials Science & Engineering A, Vol. 592, pp.207-220. (2014, ISI Impact
Factor=2.567)
3. Panich S., Suranuntchai S., Jirathearanat S., Uthaisangsuk V. “A hybrid
method for prediction of ductile crack initiation and plastic instability and its
application to forming limit analysis of advanced high strength steel sheet”. In reveiw
process of International Journal of Engineering Fracture Mechanics. (2014, ISI Impact
Factor = 1.767)
4. Panich, S. and Uthaisangsuk, V. “Influences of yield criteria on strain and
stress based forming limit diagram of DP980 steel”. In preparation for submission to
Journal of Materials and Design. (2014,ISI Impact Factor = 3.501)
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งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติ
1. Panich S., Uthaisangsuk V., Juntaratin J., Suranantchai S., 2011,
“Determination of forming limit stress diagram for formability prediction of SPCE 270
steel sheet”, Journal of Metal Material Mineral. Vol. 21, pp.19-27.
งานวิจัยนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Panich, S., Uthaisangsuk, V., Suranantchai, S. and Jirathearanat, S., 2012,
“Modelling of Anisotropic Plastic Behavior of Advanced High Strength Steel sheet TRIP
780”, proceedings of the 20th International Symposium on Processing and Fabrication
of Advanced Materials (PFAM 20), Hong Kong, The People's Republic of China, 15-18
December, 2011, published in Advanced Materials Research, Vol. 410, pp. 232-235.
DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.410.232 (SCOPUS data based)
2. Panich, S., Uthaisangsuk, V., Suranantcha,i S. and Jirathearanat, S., 2012,
“Anisotropic plastic behavior of TRIP 780 steel sheet in hole expansion test”, In
Proceedings of the 15th International ESAFORM Conference on Material Forming
(ESAFORM2012), Erlangen-Nuremberg, Germany, 14-16 March, 2012, published in Key
Engineering Materials, Vol. 504-506, pp.89-94. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.504506.89 (SCOPUS data based)
3. Panich, S., Barlat, F., Uthaisangsuk, V., Suranantchai, S. and Jirathearanat
S., 2014, “Forming limit curves and forming limit stress curves for advanced high
strength steels”, In proceedings of the 15th International Conference on Advances
Materials & Processing Technologies. (AMPT2012), Wollongong, NSW, Australia, 23-26
September 2012, published in Materials Science Forum. Vol. 773-774, pp. 109114. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.773-774. 109 (SCOPUS data based)
4. Panich, S., Uthaisangsuk, V., Suranantchai, S. and Jirathearanat S., 2014,
“Determination of Damage Criterion Using a Hybrid Analysis for Advanced High Strength
Steel”, In proceedings of the 2013 International Conference on Advances and Trends in
Engineering Materials and their Applications, (ATEMA 2013), Singapore, 11-12 October
2013, published in Advanced Materials Research, Vol. 849, pp. 200-206.
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.849.200 (SCOPUS data based)
5. Panich, S., 2014, “Constitutive Modeling of Advanced High Strength
Steels Characterized by Uniaxial and Biaxial Experiments”, In proceedings of the 2013
International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their
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Applications, (ATEMA 2013), Singapore, 11-12 October 2013, published in Advanced
Materials Research. Vol. 849, pp. 207-211. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.849.207
(SCOPUS data based)
6. Panich, S. and Uthaisangsuk, V. Effects of anisotropic yield functions on
prediction of strain based forming limit diagram for AHSS. In proceedings of the 15th
international conference on Metal Forming. (Metal Forming 2014), Palermo, Italy. 21-24
Sep. 2014, published in Key Engineering Materials 2014; 622623. http://www.scientific.net/KEM.622-623.257 (SCOPUS data-based)
7. Panich, S. and Uthaisangsuk, V. Influences of Yield Criteria on Stress
Based Forming Limit Diagram of DP980 Steel. Accepted for presentation in the 13th
International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications.
(COMPLAS XIII), Barcelona, Spain. 1-3 Sep.2015.Manuscript will be published in
proceedings of International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
(SCOPUS data-based)
3.3.5 นายสายันต์ พรายมี
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. สมฤกษ์ ปุจฉาการ และ สายันต์ พรายมี, “การพัฒนาระบบการวัดและปรับแก้การ
เบี่ยงเบน ของแม่พิมพ์ขึ้น รูปโลหะแผ่น (The Development of Deviation Measurement and
Misalignment Compensation System of Sheet Metal Forming Tool)”,
การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี
๒๕๕๕ ,๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕, ชะอํา เพชรบุรี,
หน้า ๑๘๐๗-๑๘๑๔, ๘ หน้า.
2. สมฤกษ์ ปุจฉาการ และ สายันต์ พรายมี, “การพัฒนาแขนหุ่นยนต์ ๓ แกนสําหรับ
เคลื่อนย้ายวัสดุ (The Development of 3-axis Robot Arm for Material Handling)”, การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี ๒๕๕๕, ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕, ชะอํา เพชรบุรี, หน้า
๑๒๔๘-๑๒๕๓, ๖ หน้า.
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3. สมฤกษ์ ปุจฉาการ และ สายันต์ พรายมี, “การพัฒนาเครื่องกัด ๓ แกน โดยใช้กลไกโต๊ะงาน
X-Y แบบอินเวอร์ชั่นโอลแฮม (The Development of 3-axis Milling Machine by Using
Inversion Oldham X-Y Table)”, เอกสารรวมบทความการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ประจําปี ๒๕๕๕ (Proceedings of IE Network Conference 2012), ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕,
ชะอํา เพชรบุรี, หน้า ๑๒๔๑-๑๒๔๗, ๗ หน้า
3.3.6 นางสาวเพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. P. Tongpadungrod and J. Rungrattanaubol (2011). Influences of sensing
positions on principal components and performance of a one-dimensional distributive
tactile sensor, Songklanakarin Journal of Science & Technolgoy, 2011, pp. 87.
3.3.7 นายจรัมพร หรรษมนตร์
วิชาที่สอน
010213926 Manufacturing Planning and Control
010243902 Production Improvement
010243101 Manufacturing Processes
010225202 Algorithmic Development for Manufacturing Applications
3.3.8 นางศิริพร ดาวพิเศษ
Publication/สิ่งพิมพ์
1. To Thi Hang, Nguyen Thuy Duong, Trinh Anh Truc, Thai Hoang, Dinh Thi
Mai Thanh, Siriporn Daopiset & Anothai Boonplean “Effects of hydrotalcite intercalated
with corrosion inhibitor on cathodic disbanding of epoxy coatings”, Journal of Coating
technology and Research, Volume 11, Number 6, November 2014
Conference Proceedings
1. M. Thammachart, Y. Gunaltun, S. Punpruk, S. Daopiset, “Evaluation of
High Temperature Cracking Risk of Stainless Steels in Presence of Zinc Silicate Primer”,
NACE 2011, March 13-17, 2011, Houston, Texas
2. A. Bunplean, S. Daopiset, N. Karnjanaprayut, N. Kiatsareekul, “Corrosion
Resistance Behavior of Martensitic and Duplex Stainless Steels in H2S Environment”,
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The 26th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, 24-26
October 2012, Dusit Island Resort Hotel, Chiang Rai, Thailand
3.3.9 นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Raadnui, S. (2011). Electrical Pitting Wear Debris Analysis of GreaseLubricated Rolling Element Bearings. (WOM 2011), USA.
2. Raadnui, S. (2011). The Application of “Particle Separating Tube”for
Filter Debris Analysis (FDA). (COMADEM 2011), Norway.
3. Raadnui, S. (2011). A “Low Cost” Solid Debris Separation for Used Grease
Debris Analysis U: Utilization of Partcle Separating Tube (PST) & Centrifiltergram Maker.
(STLE 2011), USA.
4. Raadnui, S. (2011). “Centrifiltergram & Filtersionicgram” Maker : A New
Tool for Solid Debris Separation From Used Lubricant and Used Lubricarting Oil Filters.
(STLE 2011), USA.
3.3.10 นายสุเทพ บุตรดี
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Butdee, S., Tangchaidee, K. (2010). Algorithm of an optimization route for
collaborative 2 swarm robots, IEEE International Conference on Industrial Engineering
and Engineering Management, IEEM2010; Macao; 7 - 10 December 2010; Category
number CFP10IEI-ART; Code 83579.
3.3.11 นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม
ตํารา
1. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม การศึกษาและพัฒนาเครื่องผสมเม็ดพลาสติกกับสีเม็ดแบบ

ใบผสมอยู่กับที่
2. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ความชื้นใน

เนื้อพลาสติกสําหรับการฉีดพลาสติก ระหว่างสกรูแบบมีรูระบายกับเครื่องอบ
3. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม งานฉีดพลาสติก
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3.3.12 นางศศิธร แบลนด์
งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Pittakthapanaphong S., Sangkla T. and Tuchinda K. (2010).
Computational Study of Influence of Initial Orientations on In-service Life of Read/Write
Head Prealignment Grippers in Head Gimbal Assembly Process, The 10th Global
Congress on Manufacturing and Management, November 22-24,2010, Bangkok, Thailand.
2. Bland, S. (2011). Feasibility study of using TiCN and CrN thin film coatings
to enhance lifetime of grippers used in hard disk drive assembly line, World Congress
on Engineering 2011 (WCE 2011), 5-9 July 2011, UK.
3.3.13 นางสาวสุรังศี เดชเจริญ
บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ
1. วีรพงษ์ จุลศรี, สุรังศี เดชเจริญ, การออกแบบและวเคราะหโครงสรางความแขงแรงใน
การชนของรถบสโมบายดวยระเบยบวธไฟไนเอลเมนต, In the Proceedings of the 25th
conference of mechanical engineering network of Thailand, October 2011.
งานวิจัยนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Dechjaren, S. (2011). Effect of rake angle on Wear of coated cutting tools,
World Congress on Engineering 2011 (WCE 2011), 5-9 July 2011, UK.
2. S.Dechjarern, M. Kamonrattanapisut, Sheet metals forming die design
using finite element analysis and the taguchi method, International Conference on
Future Mechanical Engineering and Materials Engineering (MEME 2014), June 21-22,
2014, London, UK
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Dechjaren, S., 3D finite element investigations of the influence of tool
rake angle on cutting performance, Australian Journal of Mechanical Engineering. pp.
7(1)/53-60.
2. S.Dechjarern, M. Kamonrattanapisut, Sheet metals forming die design
using finite element analysis and the taguchi method, Applied Mechanics and material,
2014
3. Thanapat Sangkharat1 and Surangsee Dechjarern, Influence of process
parameters on spinning force using finite element analysis and the Taguchi method,
Key Engineering Materials, 659, 2015, p.666-670.
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3.3.14 นายจิรพงศ์ ลิม
วิชาที่สอน
010243403 Programmable Logic Controller
010403002 Engineering Materials
010243402 Automation Manufacturing
010243404 Hydraulics and Pneumatics
3.3.15 นายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. N.Janthong, D.Brissaud, and S.Butdee, “Redesigning of Industrial Products by
Adaptation Design”, Research in Interactive Design, Vol.3, 2011, Springer-Verlag France,
ISBN: 978-2-8178-0168-1.
2. N.Janthong, "Using Axiomatic Design and TRIZ in (re)Designing of Product
Architecture toward Upgradable Products", Advanced Material Research, Vol. 694-697,
2013, pp. 3141-3150.
งานวิจัยนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ.
1. N.Janthong, “A Methodology for Tracking the Impact of Changes in
(re)Designing of the Industrial Complex Product”, IEEE international Conference on
Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2011), Singapore, December,
6-9, 2011, pp. 1058 – 1062.
บทความวิจัยวารสารวิชาการในประเทศ
1. ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง “การพัฒนาวิธีการจัดลําดับงานด้วยเมตริกซ์สาํ หรับโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบบสั่งทํา”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, กันยายน –
ธันวาคม 2556, หน้า 47 – 65.
2. ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง “ระเบียบวิธีการลดความซับซ้อนของกระบวนการโดยใช้แบบจําลอง
ระบบงานและเมตริกซ์ความสัมพันธ์”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2,
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558, หน้า 48 – 61.
บทความวิชาการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
1. ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, “การลดความซับซ้อนในการออกแบบเชิงวิศวกรรม”, วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2555, หน้า 84 – 99.
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บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ
1. ณัฐดล รอบคอบ และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การพัฒนาวิธีการสร้างลําดับการผลิตด้วยเมตริกซ์
เพื่อการผลิตสินค้าที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า,
การประชุมวิชาการด้านการ
พัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 – 12 พฤษภาคม 2554,
กรุงเทพ, หน้า 71-77.
2. จิณกมล ลุยจันทร์ และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, พัฒนาวิธีการออกแบบเพื่อจัดกลุ่มชิ้นส่วนสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 – 12 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพ, หน้า 442 – 447.
3. นุจิรา โคตรหานาม และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, พัฒนาวิธีการในการติดตามผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงการออกแบบเพื่อรองรับการผลิตตามความต้องการเฉพาะ, การประชุมวิชาการด้านการ
พัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 – 12 พฤษภาคม 2554,
กรุงเทพ, หน้า 532 – 537. (ได้รางวัลบทความ “ดีเด่น”)
4. เจนจิรา สุขมณี และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การพัฒนาวิธีการเชื่อมโยงดัชนีวัดผลสมรรถนะ
ระบบบริหารการผลิตด้วยเมตริกซ์ความสัมพันธ์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (CIOD 2012), 26 เมษายน 2555, กรุงเทพ, หน้า 200 – 209.
5. อภิชาติ พัดเย็นชื่น และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การประยุกต์ Axiomatic Design Theory เพื่อ
วางแผนการอัพเกรดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (CIOD 2012), 26 เมษายน 2555, กรุงเทพ, หน้า 553 – 562.
6. สมภพ พลรักษา และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การประยุกต์ Axiomatic Design และ TRIZ
วิเคราะห์และปรับปรุงการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการประกอบสําหรับผลิตภัณฑ์แบบยืดหยุ่น,
การ
ประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (CIOD 2013), 17
พฤษภาคม 2556, กรุงเทพ, หน้า 446 – 454.
7. พุฒิพงศ์ ตาแก้ว และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การศึกษาแนวทางการควบคุมฝุ่นละอองใน
กระบวนการการขนย้ายข้าวเปลือกของโรงสีข้าว, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (CIOD 2013), 17 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพ, หน้า 571 – 578.
8. สราวุธ ทัพวงษ์ และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฐานกรณี
การประชุมวิชาการด้านการ
สําหรับการปรับแต่งองค์ประกอบของโปรแกรมเครื่องกลึงซีเอ็นซี,
พัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (CIOD 2014), 9 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพ,
หน้า 393 – 400. (ได้รับรางวัล รองอันดับหนึ่ง บทความ “ดีเด่น”)
9. ทศพร อัศวรังสี และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การออกแบบโมดูลจับชิ้นงานป้อนเข้าและนําออก
สําหรับเครื่องซีเอ็นซีเมชชีนนั่งเซ็นเตอร์,
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (CIOD 2014), 9 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพ, หน้า 804 – 811.
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10.ทะนงศักดิ์ คงสินธุ์ และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์
โดยใช้การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม : กรณีศึกษาเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม, การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ, 30-31 ตุลาคม 2557, สมุทรปราการ
3.3.16 นายประมุข เจนกิตติยนต์
วิชาที่สอน
010213425 Metal Removal Processes
010213426 Metal Removal Processes Laboratory
010213536 Tools Engineerng
010213516 Machine Tools Laboratory
3.3.17 นางสาวเต็มสิริ ทรัพย์สมาน
Publication/สิ่งพิมพ์
1. Sapsaman, T., “Energy Landscaping for Analytical Optimization: Protein Folding
Problem,” in Kasem Bundit Engineering Journal, 2 (1), 2012.
Conference Proceedings /การประชุม
1. Sapsaman, T. and Bhocarattanahkul A., “Effective Work Roll Cooling toward
Stand Reduction in Hot Strip Process,” in the proceeding of International Conference
on Manufacturing Science and Engineering (ICMSE 2014), June 2014, Italy.
2. Bhocarattanahkul A., Sapsaman, T., and Suebsomran, A., “Parameter Studies of
Work Roll Cooling in Finishing Mill for Hot Strip Processing,” in the proceeding of the
4th Nat. Conf. of Industrial Operations Development 2013, May 2013, Thailand.
3. Sapsaman, T. and Bland, S., “Improvement and sensitivity analysis of
placement angle optimization in physical vapor deposition process,” in Advanced
Materials Research, 602-604, pp. 1652-1658, 2013.
4. Sapsaman, T. and Benjawilaikul, T., “Parameterization of emotion expression
through robot's body language,” inAdvanced Materials Research, 605-607, pp. 16561660, 2013.
5. Sapsaman, T., Bland, S., Tuchinda, K., and Surinphong, S., “Placement Angle
Optimization in Physical Vapor Deposition Process,” in the proceedings of the 2nd
TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2011), (Krabi,
Thailand), 2011.
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6. Benjawilaikul, T., Sapsaman, T., and Tragoonsubtavee, S., “Emotion Expressing
System through Robot’s Body Language,” in the proceedings of the 25th Conference of
Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 25), (Krabi, Thailand), 2011.
[Thai]
Engineering Education
1. Sapsaman, T., “Student Preparation Course for Successful Undergraduate
Engineering Studies,” in the proceedings of the 11th National Conference on
Engineering Education, (Phuket, Thailand), 2013.
3.3.18 นางสาวดาราพรรณ วงษาก้อ
วิชาที่สอน
1. 010403001 Engineering Drawing
2. 010213198 Special Topics in Design-Solid Work
3.3.19 นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
วิชาที่สอน
1. 010213480 Welding Technology
2. 010213910 Feasibility Study for Business and Industry
3.3.20 นายวชิร ฉายสุวรรณ
วิชาที่สอน
1. 010403002 Engineering Materials
3.3.21 นายวิรัช อยู่ชา
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติ
1. วิรัช อยู่ชา สุรเชฐ สิทธิกิจ และ ทานตวรรณ เต็กชื่น. (2554) “การศึกษาการพัฒนา
เทคโนโลยีและกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (เครื่องจักรกล)”,
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2554,หน้า 396-405
3.3.22 นายสมฤกษ์ ปุจฉาการ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Poodchakarn S. (2011). Simulation Study Deep Drawing Tool Coordinate
Measurement by Application of Homogeneous Transformation Matrix, Proceedings of
ANSCSE15, Bangkok University, Thailand, pp. 599-610, 2011.
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งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. สมฤกษ์ ปุจฉาการ และ สายันต์ พรายมี, “การพัฒนาระบบการวัดและปรับแก้การ
เบี่ยงเบน ของแม่พิมพ์ขึ้น รูปโลหะแผ่น (The Development of Deviation Measurement and
Misalignment Compensation System of Sheet Metal Forming Tool)”,
การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี
๒๕๕๕ ,๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕, ชะอํา เพชรบุรี,
หน้า ๑๘๐๗-๑๘๑๔, ๘ หน้า.
2. สมฤกษ์ ปุจฉาการ และ สายันต์ พรายมี, “การพัฒนาแขนหุ่นยนต์ ๓ แกนสําหรับ
เคลื่อนย้ายวัสดุ (The Development of 3-axis Robot Arm for Material Handling)”, การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี ๒๕๕๕, ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕, ชะอํา เพชรบุรี, หน้า
๑๒๔๘-๑๒๕๓, ๖ หน้า.
3. สมฤกษ์ ปุจฉาการ และ สายันต์ พรายมี, “การพัฒนาเครื่องกัด ๓ แกน โดยใช้
กลไกโต๊ะงาน X-Y แบบอินเวอร์ชั่นโอลแฮม (The Development of 3-axis Milling Machine by
Using Inversion Oldham X-Y Table)”, เอกสารรวมบทความการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําปี ๒๕๕๕ (Proceedings of IE Network Conference 2012), ๑๗-๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๕, ชะอํา เพชรบุรี, หน้า ๑๒๔๑-๑๒๔๗, ๗ หน้า.
3.3.23 นายสิทธิพงค์ มหาธนบดี
ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and
Sombatsompop N (2013) Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN
Composites, Materials and Design, 46 (April): 588-597
2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and
Sombatsompop N (2014) Dry Sliding Wear Behavior of SS316L Composites Containing hBN and MoS2 Solid Lubricants - Wear, 316(1-2): 37-48
ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Mahathanabodee, S, Palathai, T, Raadnui, S, Tongsri, R. &
Sombatsompop, N, (2011), Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN
Composites. in Twentieth International Symposium on Processing and Fabrication of
Advanced Materials (PFAM XX). 2011. Hong Kong, (Publication in Advanced Materials
Research, Vol. 410, pp. 216-219)
2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R & Sombatsompop
N, (2012) Microstructure, Physical Properties and Wear Behavior of SS316L/h-BN

78

Composites - 8th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-8): 6-8
November 2012, Kuala Lumpur, Malaysia
3. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R & Sombatsompop
N (2013) Comparative studies on wear behaviour of sintered 316L stainless steels loaded
with h-BN and MoS2 - The 4th International Conference on Multi-Functional Materials
and Structures (MFMS 2013), 14-17 July 2013, Bangkok Thailand, (Publication in
Advanced Materials Research, Vol. 747, pp. 307-310)
4. Wasita Kiatdherarat, Pinai Mungsantisuk, Ruangdaj Tongsri, Sithipong
Mahathanabodee, Kumpanat Sirivedin, Rungtip Krataitong, Monnapas Morakotjinda,
Thanyaporn Yotkaew and Nattaya Tosangthum (2015) Microstructure and mechanical
property of sintered Fe-Cr-Mo-Si-C steels - Burapha University International Conference
2015 (BUU2015), 10-12 July 2015, Chonburi, Thailand
ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. Wasita Kiatdherarat, Pinai Mungsantisuk, Ruangdaj Tongsri, Sithipong
Mahathanabodee, Kumpanat Sirivedin, Rungtip Krataitong, Monnapas Morakotjinda,
Thanyaporn Yotkaew and Nattaya Tosangthum (2014), Effects of Cooling Rate and
Carbon Content on Mechanical Property of Sintered Fe-Cr-Mo Alloys, the 8th Thailand
Metallurgy Conference (TMETC-8), 15-16 December 2014, Swissôtel Le Concorde,
Bangkok, Thailand (Publication in Key Engineering Materials Vol. 658 (2015) pp. 69-75)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษาที่จบชั้นปีที่ 3 ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
หรือ สถานประกอบการเอกชนทางด้านวิศวกรรมการผลิต เช่น กระบวนการผลิต การลดเวลาในการ
ทํ า งาน การวางผั ง โรงงาน การควบคุม คุ ณ ภาพ การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต โดยครอบคลุ ม
ข้อกําหนด ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
(2) มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
(4) มีความสามารถในการสือ่ สาร ทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
(5) มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่น
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ฝึกงาน 240 ชั่วโมง โดยพิจารณาจากการฝึกงานอย่างน้อย 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง หรือ วันละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
หลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาต้องทําโครงงาน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตให้นักศึกษาทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม ที่เป็นปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมการผลิต ซึ่งครอบคลุม ในเรื่อง การออกแบบ สร้างหรือทดลอง การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลและจุดสําคัญของปัญหา การนําเสนอผลงานและการเขียนปริญญานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ภาค
การศึกษา ในส่วนแรกนักศึกษาต้องสอบการนําเสนอโครงงานและส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงงานประมาณกลางภาคการศึ ก ษา และก่ อ นจบภาคการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงงาน ในส่วนที่ 2 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2 ซึ่ง
อาจจะมีการปรับแต่งแผนการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้วนักศึกษาต้อง
วิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งต้องสอบการนําเสนอ
ผลที่ได้จากการทําโครงงาน
วัตถุประสงค์ของวิชาโครงงานก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การค้นคว้าและการนําเสนอผลงาน และ
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในด้านต่างๆดังนี้
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม: พัฒนาผู้เรียนให้มีความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา
5.2.2 ความรู้: มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในด้าน
ต่างๆเข้าด้วยกัน และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
5.2.3 ทักษะทางปัญญา: พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย การทํางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: ทักษะ
ในการวิเคราะห์และนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
นําเสนอผลงาน

80

5.3 ช่วงเวลา
วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 และวิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 เปิดให้ลงทะเบียนได้ทั้ง
ภาคการศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แต่วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ในกรณีที่เป็นวิชาสุดท้ายของนักศึกษา ในการสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานฯ 1 ได้ต้องเข้าเงื่อนไขที่
ภาควิชากําหนด นักศึกษาต้องเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนจึง
จะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 ได้
5.4 จํานวนหน่วยกิต
โครงงานหรือปริญญานิพนธ์รวมทั้งสิ้น 4 หน่วยกิต ลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
จํานวน 1 หน่วยกิต ในภาคต้น ของชั้นปีที่ 4 และวิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 อีก 3 หน่วยกิต ใน
ภาคปลาย ของชั้นปีที่ 4
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาได้มีการเตรียมการทั้งในด้านบุคลากรให้คําแนะนําช่วยเหลือทางวิชาการและด้าน
งบประมาณสนับสนุนโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คําแนะนํา ติดตามการทํางานของนักศึกษา
และจัดตารางเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบ โดยที่นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือ
โครงงานที่นักศึกษาสนใจเอง ภาควิชาฯจัดเตรียมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทําโครงงาน โดยที่
รายการวัสดุต้องได้รับการอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 มีการประเมินนักศึกษา 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกเป็นการ
สอบการนําเสนอโครงงานและการทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานตอนประมาณกลาง
ภาคการศึกษา และการประเมินครั้งที่ 2 ก่อนจบภาคการศึกษาเป็นการทํารายงานความก้าวหน้าของ
โครงงาน วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 มีการประเมินนักศึกษา 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกตอน
ประมาณกลางภาคการศึกษาเป็นการทํารายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งนักศึกษาอาจ
ปรับแต่งแผนการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายตามที่จําเป็น การประเมินครั้งที่ 2 เป็นการเขียนรายงาน
ปริญญานิพนธ์และการนําเสนอผลที่ได้จากการทําโครงงานในตอนจบภาคการศึกษา

81

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คิด เป็ น ทํ า เป็ น มี แ นวคิ ด และสามารถนํ า  โครงงาน 1,2
หลักการทางวิศวกรรมมาใช้แก้ปัญหาได้
 การจัดให้มีวิชาฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม
 ปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมการผลิต 1, 2
 ชมรมหุ่นยนต์
เคารพสิทธิ์และให้เกียรติผู้อื่น
การสอนแทรกในรายวิชาต่างๆ
กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
 การประเมินผู้สอนและการแสดงความเห็นในการ
ปรับปรุงการสอน
 การประเมินในกิจกรรมต่างๆ
มีความคิดก้าวหน้า พัฒนาตนเอง
 การเชิญศิษย์มาถ่ายทอดประสบการณ์การทํางาน
 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
 การพัฒนาทักษะทางอุตสาหกรรม โดยเปิดสอน
วิชา PE industrial skills
2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
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5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ซึ่งอาจจะ
อยู่ในผลการเรียนรู้อย่างเป็นทางการหรือแทรกอยู่ในการสอนอย่างไม่เป็นทางการ
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการทําบุญภาควิชาฯ การ
ประกาศเกียรติ คุณ นั กศึ กษาที่ประกอบคุณงามความดี เสียสละและทําประโยชน์ แก่ส่วนรวม และ
กิจกรรมวิปัสสนา
3. มีการตักเตือนหรือภาคทัณฑ์นักศึกษาที่ทําผิดกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการทํางาน
เป็นทีมและเดี่ยว
2. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ การลอกงานผู้อื่นมาส่ง หรือการผิด
กฏระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ
3. ประเมินจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของภาควิชา
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
5. ให้นักศึกษาประเมินตัวเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้ อ หาของสาขาวิ ช าเฉพาะด้ า นทางวิ ศ วกรรม มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักสูตรและครอบคลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมการ
ผลิต ทั้งการ บรรยายทางทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การทํารายงานหรือโครงงาน การสัมมนา การดูงานนอก
สถานที่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการทําปริญญานิพนธ์
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2. ให้ มี ก ารฝึ ก งานในภาคอุ ต สหกรรม และเชิ ญ ผู้ ป ระกอบการหรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า มาเป็ น
ผู้บรรยายพิเศษ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่
มอบหมายให้ ทํ า ในแต่ ล ะรายวิ ช า ประเมิ น จากการนํ า เสนอรายงานในชั้ น เรี ย น ประเมิ น จากผล
ความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ และประเมินจากการสอบป้องกันเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์
2. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใ้ ช้บัณฑิต
3. ให้นักศึกษาประเมินความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้ารายละเอียดทางเทคนิคด้วยตัวเอง
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
1. มีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการ
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบและเหมาะสม
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. แนะนําวิธีการที่จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตัวเอง
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา
3. มีรายวิชาโครงงานเพื่อให้นักศึกษารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและ
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติม ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
2. ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากรายงานหรือ
โครงงานที่มอบหมายให้ทําในแต่ละรายวิชา ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจาก
ผลความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ และประเมินจากการสอบป้องกันเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์
3. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใ้ ช้บัณฑิต
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รู้ จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ม อบหมาย ทั้ งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นํา
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีกิจกรรมทั้งในและนอกวิชาเรียนให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม และการทํางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในสายวิชาชีพของตัวเอง
2. ในหลักสูตร ให้เรียนรายวิชาภาษา 4 รายวิชา
3. สอดแทรกจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานในรายวิชาต่าง
และมีรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
4. ปลูกฝังนักศึกษาเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมเมื่อนักศึกษาออกไปฝึกงานหรือดูงาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน หรือการนําเสนอโครงงาน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาในด้านความปลอดภัย
3. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาขณะออกไปฝึกงานหรือดูงาน ประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ทั ก ษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดังกล่าว อาทิ
การทํารายงาน และการนําเสนอหัวข้อโครงงาน การสอบก้าวหน้าและการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
2. มีการใช้ระบบการจัดการความรู้และการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (elearning) ในบางรายวิชา ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์สื่อสารผ่านระบบได้
3. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมในรายวิชาต่าง ๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา เช่น รายงานความก้าวหน้าโครงงาน
และปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประเมินจากการนําเสนอหัวข้อโครงงาน การสอบก้าวหน้าและการสอบ
ป้องกันปริญญานิพนธ์
2. ประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
3. ประเมินจากผลการเรียนวิชาปฏิบัติที่มีการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตนี้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับ ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของ ความเป็นมนุษย์
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้ อ หาของสาขาวิ ช าเฉพาะด้ า นทางวิ ศ วกรรม มีค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการ
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
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3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบและเหมาะสม
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นํา
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ทั ก ษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1

2

รายวิชา

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความ 5. ทักษะการวิเคราะห์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
010213702
080203901

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(Work Ethics)
มนุษย์กับสังคม

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

(Man and Society)
080203902

มรดกและอารยธรรมของชาติ

3(3-0-6)

(National Heritage and Civilization)
080203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1

2

รายวิชา

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความ 5. ทักษะการวิเคราะห์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

(Law for Everyday Life)
080203905
080203906
080203907

เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

(Economy and Everyday Life)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
080303101 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303301 ศิลปะสุนทรีย์
(Art Appreciation)

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

















 































3(3-0-6)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
080303601 มนุษย์สัมพันธ์
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
1. คุณธรรม
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
รายวิชา
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
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ค. กลุ่มวิชาภาษา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)

3(3-0-6)

080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)

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

 




 

   










 









3(3-0-6)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
1. คุณธรรม
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
รายวิชา
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
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ค. กลุ่มวิชาภาษา
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ
จริยธรรม
สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)
จ.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)

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

3(3-0-6)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัม 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
2. ความรู้
พันธ์ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ปัญญา
จริยธรรม
รายวิชา
และความรับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

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
ก. กลุ่มวิชาแกน
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัม
2. ความรู้
1. คุณธรรม
จริยธรรม
พันธ์ระหว่างบุคคล
และความ
รายวิชา
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ต่อ)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)





   

   

    

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัม
2. ความรู้
1. คุณธรรม
จริยธรรม
พันธ์ระหว่างบุคคล
และความ
รายวิชา
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ต่อ)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics II)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัม 5. ทักษะการ
2. ความรู้
จริยธรรม
พันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
2. วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
(Computer Programming)
010013401 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล *
(Thermofluids)
010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัม
1. คุณธรรม
2. ความรู้
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
จริยธรรม
พันธ์ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสือ่ สาร
และความ
และการใช้
รายวิชา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
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
ก. กลุ่มวิชาแกน
2. วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
010113852 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
010213132 พลศาสตร์ *
3(3-0-6)
(Dynamics)
010213133 กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร * 3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Engineers)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
5. ทักษะการ
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัม
จริยธรรม
พันธ์ระหว่างบุคคล
วิเคราะห์เชิง
และความ
ตัวเลข การสือ่ สาร
รายวิชา
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
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
ก. กลุ่มวิชาแกน
2. วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
010213636 กรรมวิธกี ารผลิต
3(3-1-6)
(Manufacturing Processes)
010213654 การออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล * 3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
010213665 กรรมวิธกี ารขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
5. ทักษะการ
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัม
จริยธรรม
พันธ์ระหว่างบุคคล
วิเคราะห์เชิง
และความ
ตัวเลข การสือ่ สาร
รายวิชา
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
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
ก. กลุ่มวิชาแกน
2. วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics) *
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัม
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
จริยธรรม
พันธ์ระหว่าง
ปัญญา
รายวิชา
บุคคลและความ การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
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
ข.กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
010213135 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
010213247 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1 1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
010213257 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2 1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
010213272 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัม
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
จริยธรรม
พันธ์ระหว่าง
ปัญญา
รายวิชา
บุคคลและความ การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
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
ข.กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
010213273 ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต 1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
010213282 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
010213462 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)

010213363 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
(Hydraulics and Pneumatics)

3(3-0-6)

010213534 หลักการทดสอบวัสดุ
(Principles of Material Testing)

3(2-3-5)

 





 





  



 

  



  











 



   



 



 



 







 



 





 





 







     

  

 

106

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัม
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
จริยธรรม
พันธ์ระหว่าง
ปัญญา
รายวิชา
บุคคลและความ การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
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
ข.กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
010213556 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ 1(0-3-1)
(Mechanical and Materials Engineering
Laboratory)
010213746 เครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Machine Tools)
010213753 หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical Measurements and
Metrology)
010213755 งานตัดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัม
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
จริยธรรม
พันธ์ระหว่าง
ปัญญา
รายวิชา
บุคคลและความ การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
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
ข.กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
010213764 วิศวกรรมเครือ่ งมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
010213817 วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering)
010213942 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ 3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
010213966 การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)

(Process Control and Improvement)
010213967 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัม
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
จริยธรรม
พันธ์ระหว่าง
ปัญญา
รายวิชา
บุคคลและความ การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
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
ข.กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
010213975 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต * 3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)



010913644 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Laboratory)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
รายวิชา
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213141 การใช้โปรแกรมช่วยงานทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
สําหรับการออกแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE) Program
for Design of Machine Element)

010213341 เทคโนโลยีเลเซอร์ในการผลิต
3(3-0-6)
(Laser Technology in Manufacturing)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213342 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics)
010213441 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3(3-0-6)
และการผลิต

(CAD/CAM)
010213442 ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้
3(3-0-6)
และระบบควบคุม
(Programmable Logic Controllers
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
and Control Systems)
010213443 การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
010213444 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 3(2-2-5)
(Finite Element Methods in Engineering)
010213445 หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation Systems)
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213447 การออกแบบเครื่องมือกลที่มคี วามแม่นตรง 3(3-0-6)
(Precision Machine Tools Design)
010213541 การกัดกร่อนและการควบคุม
3(3-0-6)
(Corrosion and Corrosion Control)
010213542 วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
3(3-0-6)
(Iron and Steel Heat Treatment Engineering)
010213543 วิศวกรรมเซรามิกส์
3(3-0-6)
(Ceramics Engineering)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213544 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topics in Material Engineering)
010213641 เทคโนโลยีพลาสติก 1
3(3-0-6)
(Plastic Technology I)
010213642 เทคโนโลยีพลาสติก 2
3(3-0-6)
(Plastic Technology II)
010213643 เทคโนโลยีงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Technology)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213644 หัวช้อพิเศษทางกรรมวิธกี ารผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Manufacturing Processes)
010213645 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Production Engineering)
010213646 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Production System Analysis)

010213647 กระบวนการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Manufacturing Processes)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213648 สภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น
3(3-0-6)
(Formability Characteristics of Sheet Metals)
010213741 เทคโนโลยีแม่พมิ พ์
3(3-0-6)
(Die Technology)
010213742 หัวข้อพิเศษทางการออกแบบ
3(3-0-6)
Special Topics in Design)
010213743 หัวข้อพิเศษทางเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Special Topics in Machine Tools)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213841 วิศวกรรมการหล่อลื่นเบื้องต้น

3(3-0-6)
(Introduction to Lubrication Engineering)
010213842 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Special Topics in Mathematics)
010213941 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design and Development)
010213943 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
(Design of Experiments)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213944 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
และอุตสาหกรรม
(Feasibility Study for Business and Industry)
010213945 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
สําหรับวิศวกร
(Management of Information Technology for
Engineers)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213946 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการผลิต

3(3-0-6)

(Production Engineering Economy)
010213947 การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Industrial Management for Engineers)
010213948 วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering and Technology)
010213949 หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213951 การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้านวิศวกรรม
(Engineering Optimization)
010213961 การศึกษางาน
(Work Study)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หมวดวิชาเฉพาะ
ข. กลุ่มวิชาชีพ
3. ฝึกงานอุตสาหกรรม
010213225 การฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต

0(0-240-0)
(Training in Production Engineering)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
มีคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการสอนพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบปลาย
ภาคแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามแผนการสอน และพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งจากคะแนนสอบปลาย
ภาคและผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาฯจัดทําแบบสํารวจการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยให้บัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน หรือทําการสัมภาษณ์ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 เป็นต้น นอกเหนือจากการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยตรง ภาควิชาฯจะสํารวจตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาทิ
เช่น
ก. ภาวะการได้ ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
ข. ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
ค. ตําแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
นอกจากนี้ภาควิชาฯจะสํารวจข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.3 การสํารวจภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต
ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของระยะเวลาในการหางานทํ า
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
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2.5 การขอความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกที่ ร่ ว มปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร และตรวจสอบ
หลักสูตร
ภาควิชาฯขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการปรับปรุงและตรวจสอบหลักสูตร
ตลอดจนถึงกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
ขั้นที่ 1 : มี ก ารปฐมนิ เทศอาจารย์ใ หม่ ใ ห้ รู้จั ก ภาควิช า คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ ให้ เข้ าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์
พี่เลี้ยง เพื่อให้คําแนะนําต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
ขั้นที่ 2 : ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
ขั้นที่ 3 : ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของภาควิชา และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 : อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการเรียน
การสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นที่ 5 : มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ เพื่อปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขั้นที่ 6 : มอบหมายให้ อ าจารย์ ใ หม่ ศึ ก ษาและสั ง เกตการสอนในห้ อ งเรี ย นจากอาจารย์ ผู้ มี
ประสบการณ์ ในรายวิชาที่จะสอน และ/หรือให้ทดลองสอนร่วมกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และประเมิน
การสอน
ขั้นที่ 7 : ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้เข้าอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการ
สอนเพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือและหน่วยงานนอก
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ เ ข้ า อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและหน่วยงานนอก
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนที่การประชุมวิศวกรรมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป และ
ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.5 การจัดทําเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

การดําเนินงาน
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีจํานวน 5 คน และ ไม่เป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร และเป็นประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์
- มีคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอนมากกว่า 2 คน
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด
- ปรับหลักสูตรทุก 5 ปี
4. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
- เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.มีการสํารวจบัณฑิตที่เรียนจบในแต่ละปีการศึกษา พบว่าร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ประมาณร้อยละ 70
2. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงหลีกสูตรให้ทันสมัย ทันตาม
ความต้องการของตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเปลี่ยนไป
1. การกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน
และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจําที่มีอยู่ (อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ไม่
มากกว่า 20)
2.. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือ
ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรม
กับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
3. นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จ
การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต ร มี คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต้ น ทั้ ง ความรู้ พื้ น ฐานหรื อ
ประสบการณ์ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การเรี ย นในหลั ก สู ต รใฝ่ รู้ ใฝ่ เ รี ย น มี ค วามพร้ อ มด้ า น
สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
4. มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ
และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
5. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
6. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมค่ายอาสา
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3..2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
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การดําเนินงาน
7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด เช่น
ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต
1 .การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีการควบคุมกํากับให้จํานวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 15 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
2. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
4. จัดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชา เช่นการตั้ง
google classroom การตั้งกลุ่ม facebook เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนใน
ภาควิชา เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร และแจ้งเรื่องราวต่างๆ
- ทุกภาคการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละ
รายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้คณาจารย์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
การรับอาจารย์ใหม่
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งใช้เกณฑ์
คะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.2558
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จํานวนที่ไม่ต่ํากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
4. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีม
บริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)
5. การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
6. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์
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การดําเนินงาน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
7. ส่งเสริมให้นําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการโดย จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
8. ส่งเสริมกระตุ้นให้คณาจารย์ในภาควิชา เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
10. การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5
1. นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการ
หลักสูตร การเรียนการสอน การ ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาที่ทําการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต
2. การเข้าร่วมการแข่นขันในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิด
ประเมินผู้เรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่ามของนักศึกษาในทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าของนักศึกษา
3. การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร CUPT QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
3.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
3.5 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3. มีการจัดทํา มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
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การดําเนินงาน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีการศึกษาที่จบในแต่ละปี
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
1. จัดโต๊ะนั่ง สําหรับอ่านหนังสือ และกระดานติวสอบ อยู่ด้านล่างของภาควิชา
2. สร้าง facebook กลุ่ม สําหรับเป็นช่องทางในการติดต่อนักศึกษาได้รวดเร็วและทั่วถึง
3. จัดจ้างนักศึกษาทีม่ ีความสามารถ ในการเป็นผู้ช่วยสอนให้เพื่อนนักศึกษา ในภาควิชา
4. จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์นักศึกษา ต่อระบบการผลิต
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
√
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้า √
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน √
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
√
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
√
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 √
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
√
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
√
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการ
√
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
9

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

5
10

5
10

5
11

5
12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จะต้ องมี การปรั บเปลี่ยนวิธีส อน การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ ไ ด้ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ ไ ด้ ส อนไปหรื อ ไม่ หากพบว่ า มี ปั ญ หาก็ จ ะต้ อ งมี ก าร
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา คณะฯได้จัดทําแบบประเมิน ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ รวมรวมและ
รายงานผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอย่างต่อเนื่องทุกปี เน้นการติดตามประเมินนักศึกษา
ว่ามีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด โดยสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาจบ
ใหม่และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษา จะ
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ทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา การปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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ภาคผนวกหมายเลข 1
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
ฉบับปี พ.ศ. 2559
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ภาคผนวกหมายเลข 1

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ฉบับปี พ.ศ. 2554

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
____________________________________________
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 3

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เป็ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจากหลั ก สูต รปี พ.ศ. 2554 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของ
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยกับ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง และปรับรหัส
รายวิชาตามโครงสร้างใหม่ของ มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับ
ที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 จากการออกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
และการประชุมเสวนา เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ได้ข้อสรุปในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเพิ่มเนื้อหาในหลายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ พื้นฐาน และ ทางวิศวกรรม ซึ่งมีทั้งรวมบางวิชาจาก
2 วิชา เป็น 1 วิชา และบางวิชาแบ่งแยกย่อยจาก 1 วิชา เป็น 2 วิชา รวมทั้งปรับปรุงรายวิชาปฏิบัติการ
เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน และให้สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ
ของภาควิชาฯ รายละเอียดสรุปในหัวข้อที่ 5
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
5.1 รวมรายวิชา 2 รายวิชา
หลักสูตรเดิม 2554
เดิม
010213134 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1
(Design of Machine Elements I)
010213155 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2
(Design of Machine Elements II)

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

มคอ.2

หลักสูตรใหม่ 2559
แก้ไขเป็น
010213654 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
วิชาบังคับก่อน : 010213133 กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร
010213534 หลักการทดสอบวัสดุ
010213135 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และ
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ความแข็งแรงของวัส ดุ
ทฤษฎีความเสียหาย คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ การต่อที่ถอดได้และถอด
ไม่ได้ การออกแบบเพลา เบรก คลัตช์ คัปปลิง สายพาน โซ่ สกรูส่งกําลัง เฟืองตรง
และโร
เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองหนอน ชุดเฟืองสุริยะ เจอร์นัลแบริ่ง
ลลิ่งแบริ่ง
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5.2 เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และ/หรือ คําอธิบายรายวิชา
เดิม
เปลีย่ นชื่อ และคําบรรยายรายวิชา
010213216 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1
1(1-0-2)
(Production Engineering Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
การประยุกต์ทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ที่ตัวเองถนัด การจด
บันทึกการบรรยาย การสื่อสารในการทํางานและทํากิจกรรมร่วมกัน การบริหาร
เวลาและจัดเก็บเอกสารที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นรูปแบบดิจิตอล การวางแผนการ
เรียนและการเลือกแขนงวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณค่าและวัฒนธรรมของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
010213210 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์
3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 010403001 เขียนแบบวิศวกรรม
การกําหนดขนาดพิกัดงานสวม การกําหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนทางด้านรูปร่าง
และตําแหน่ง การกําหนดพื้นผิวงานทางเทคนิคและสัญลักษณ์งานเชื่อม การเขียน
แบบงานสําหรับงานผลิต การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน เฟือง ลูกเบี้ยว การ
เขียนแบบภาพประกอบ และการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

แก้ไขเป็น
010213817

วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
นิยาม เนื้อหา ขอบเขต ลักษณะงานของวิศวกรรมการผลิต ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสารในการทํางานและทํากิจกรรมร่วมกัน การบริหารเวลา การ
วางแผนการเรียนและการเลือกแขนงวิชาชีพ
การศึกษาค้นคว้าและการใช้
เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิศวกรรม

010213135 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และคอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
การอ่านแบบเขียนแบบ งานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด เกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนทางด้านรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและตําแหน่ง การกําหนด
พื้นผิวงานทางเทคนิค และ สัญลักษณ์งานเชื่อม แบบงานสําหรับการผลิต การ
เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน เฟือง สปริง เขียนแบบภาพประกอบ การใช้แคตช่วย
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010213516

ปฏิบัติการเครื่องมือกล
1(0-3-1)
(Machine Tools Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010213515 เครื่องมือกล หรือเรียนร่วมกัน
การสาธิตการใช้เครื่องมือกลและปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการควบคุมการผลิต

010213426

ปฏิบัติการงานตัดปาดผิวโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Removal Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010213425 งานตัดปาดผิวโลหะ หรือเรียน
ร่วมกันการลงห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องมือตัดปาดผิว องค์ประกอบต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อคุณภาพต่าง ๆ ของชิ้นงาน

มคอ.2

แก้ไขเป็น
ในการเขียนชิ้นงาน เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม และการใช้คําสั่งในการ
เขียนชิ้นงานเบื้องต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
010213247 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 010403001 Engineering Drawing
010213636 Manufacturing Process
010213525 Engineering Materials
การเขียนแบบชิ้นส่วนตามมาตรฐาน
การกําหนดสัญลักษณ์
ค่าความหยาบผิว ค่าพิกัดงานสวม ค่าพิกดั รูปทรงรูปร่างตามมาตรฐาน การใช้
เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการตัดเฉือน การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การ
ประยุกต์ใช้งานกับชิ้นส่วนมาตรฐาน
010213257 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 010213247 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม
การผลิต 1
การใช้อุปกรณ์ทางความร้อนในการอบชุบชิ้นงาน
การอบคลาย
ความเค้น การทดสอบค่าความแข็ง การตรวจสอบขนาดชิ้นงาน
การใช้
เครื่องมือเครื่องจักรในการตัดเฉือนละเอียด การทดสอบการสวมพอดี สวมอัด
สวมคลอน การทดสอบการสึกหรอ
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5.3 เพิ่มรายวิชาปฏิบัติการจํานวน 2 รายวิชา
เดิม

แก้ไขเป็น
เพิ่มรายวิชาปฏิบัติการ
010213556 ปฏิบติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1(0-3-1)
(Mechanical and Material Engineering Laboratory)
การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรง
ดัด การถ่ายเทความร้อน การหาความจุความร้อนจําเพาะ การทดสอบ
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การทดสอบแบบไม่ทําลาย การทดสอบเพื่อดูโครงสร้าง
จุลภาคของวัสดุ
เพิ่มรายวิชาปฏิบัติการ
010913644 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปฏิบัติการสําหรับการศึกษาการทํางาน การยศาสตร์ การวางผัง
โรงงาน การจําลองสถานการณ์ วิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรม
บํารุงรักษา
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5.4 แก้ไขรายวิชาบังคับก่อน
เดิมจาก 1 วิชาบังคับ
010213686 ระบบอัตโนมัติและการควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์
3(2-2-5)
และนิวแมติกส์
(Automation and Control with Hydraulics
and Pneumatics)
วิชาบังคับก่อน :
010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
010213165 หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
010213515 เครื่องมือกล
พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า
หลักการออกแบบ ระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ และการใช้งาน
ร่วมกับชุดโปรแกรม เซนเซอร์แบบอะนาลอกและดิจิตอล การประยุกต์ใช้งานใน
อุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและแบบ
ยืดหยุ่น การเชื่อมต่อข้อมูลกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ที่ควบคุม
การผลิต

แก้ไขเป็นเป็น 2 วิชาบังคับ
010213462 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
วิชาบังคับก่อน : 010213753 หลักการวัดทางกลและการวัด
ละเอียด
010213746 เครื่องมือกล
พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกล การควบคุม
ทางไฟฟ้า การควบคุมนิวแมติกส์ การควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ชุดควบคุมโปรแกรมได้ เซ็นเซอร์เทคนิค เซ็นเซอร์แบบอะนาลอก
เซ็นเซอร์แบบไบนารี่ เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล เครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบการผลิต
แบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบคอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบ
สมบูรณ์ การลงห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เทคนิคควบคุมระบบอัตโนมัติ
010213463 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับก่อน : 010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ควบคุมชนิดไฮดรอลิก
สัญลักษณ์วงจรไฮดรอลิก การออกแบบวงจรควบคุม วงจรควบคุมชนิดตรรก การ
ผลิตและการจ่ายกําลังลมอัด อุปกรณ์ควบคุมนิวแมติก วงจรควบคุมนิวแมติก การ
ควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้า การควบคุมและจ่ายกําลัง การประยุกต์ไฮดรอลิกและนิว
แมติกด้านวิศวกรรม
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5.5 เพิ่มรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม
010213647 กระบวนการผลิตสมัยใหม่

3(3-0-6)

(Modern Manufacturing Processes)
010213648 สภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น
(Formability Characteristics of Sheet Metals)

3(3-0-6)

010213741 เทคโนโลยีแม่พิมพ์

3(3-0-6)

(Die Technology)
010213447 การออกแบบเครื่องมือกลที่มคี วามแม่นตรง

3(3-0-6)

(Precision Machine Tools Design)
010213141 การใช้โปรแกรมช่วยงานทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

สําหรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE)
Program for Design of Machine Element)
010213341 เทคโนโลยีเลเซอร์ในการผลิต

3(3-0-6)

(Laser Technology in Manufacturing)
010213342 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์
(Introduction to Mechatronics)

3(3-0-6)
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้ว กับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้
ตามเกณฑ์ฯ
กระทรวง
ศึกษา
พ.ศ. 2558

หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2554 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
ข. กลุ่มวิชาภาษา
30 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
72 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
จ. กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่า 6 หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต

148
31
5
6
15
3
2
111
24

34
44
9
0
6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาภาษา
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
1. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ข. กลุ่มวิชาชีพ
1. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเลือกเสรี

31
5
6
15
3
2
110
24
34
46
6
0
6
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2554
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาภาษา
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

148 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
111 หน่วยกิต
24หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

34 หน่วยกิต

ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
จ. กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเลือกเสรี

44 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาภาษา
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
1. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ข. กลุ่มวิชาชีพ
1. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเลือกเสรี

147 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
110 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
2(2-0-4)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(Work Ethics)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
3(3-0-6)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(Social, Economics and Politics Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
2(2-0-4)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(Work Ethics)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
3(3-0-6)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(Social, Economics and Politics Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
เปิดสอน
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวติ
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303301 ศิลปสุนทรีย์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ
3(3-0-6)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในหมวดศึกษาทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวติ
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303301 ศิลปสุนทรีย์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)

145

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
เปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
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)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ
3(3-0-6)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดศึกษาทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
เลือกเรียน 5 รายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)

วิชาเลือก
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)

6

080103014

3(3-0-6)

080103016

การเขียน 1
(Writing I)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพือ่ การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ
3(3-0-6)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพือ่ การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ จากกลุ่มวิชาภาษา ในหมวดศึกษาทั่วไปทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา
080303504

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)

ชื่อวิชา
ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pe´tanque)
080303510 ไท้จี๋ / ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)
จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)

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

3(3-0-6)

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ
1(0-2-1)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pe´tanque)
080303510 ไท้จี๋ / ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หรือเลือกวิชาอืน่ ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ หรือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน

มคอ.2
รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต
040113001
040113002
040203111
040203112
040203211

เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาํ หรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
1.วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาํ หรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
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รหัสวิชา
040313005
040313006
040313007
040313008
040503011

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
040313005

1(0-2-1)

040313006

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)

ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010013401
เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
010113851
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
010113852
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
010213113
กลศาสตร์วัสดุสาํ หรับวิศวกร
(Mechanics of Materials for Engineers)

3(3-0-6) 040313007
1(0-2-1)

040313008

3(3-0-6)

040503011

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)

34
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(3-0-6) 010013401
อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล *
(Thermofluids)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6) 010113851
(Basic Electrical Engineering)
1(0-3-1) 010113852
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
3(3-0-6) 010213133
กลศาสตร์วัสดุสาํ หรับวิศวกร *
(Mechanics of Materials for Engineers)

34
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
010213123
010213134
010213410
010213446
010403001
010403002

010403003
010403004

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
พลศาสตร์
(Dynamics)
การออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements I)
กรรมวิธกี ารผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
กรรมวิธกี ารขึ้นรูป
3(3-0-6)
(Forming Processes)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)

มคอ.2
รหัสวิชา
010213132
010213654
010213636
010213665
010013016

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
พลศาสตร์ *
(Dynamics)
การออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements )
กรรมวิธกี ารผลิต
3(3-1-6)
(Manufacturing Processes)
กรรมวิธกี ารขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็นรหัสของภาควิชาฯ

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
ยกเลิกรหัสกลาง

3(3-0-6)

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

3(3-0-6) 010813110

010213525

3(2-2-5) 010013017

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม *
(Engineering Statics)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
(Computer Programming)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 44 หน่วยกิต
010213165

010213210

010213216

010213217
010213227
010213238
010213323

หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
(Principles of Mechanical Measurements and
Metrology)
การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และคอมพิวเตอร์ช่วย
เขียน
(Applied Mechanical Drawing)
สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1
(Production Engineering Seminar I)

3(2-2-5)

สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 2
(Production Engineering Seminar II)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
(Production Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
(Production Engineering Project II)
หลักการทดสอบวัสดุ
(Principles of Material Testing)

1(1-0-2)

3(2-2-5)

1(1-0-2)

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

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
ข.กลุ่มวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม 46 หน่วยกิต
010213753
หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical
Measurements and Metrology)
010213135
การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
010213817
วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Production
Engineering)
010213273
ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
010213272
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
010213282
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
010213534
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)

152
รหัสวิชา
010213425
010213426

010213436
010213490
010213515
010213516

010213536

มคอ.2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
3(3-0-6) 010213755
งานตัดปาดผิวโลหะ
(Metal Removal Processes)
ปฏิบัติการงานตัดปาดผิวโลหะ
1(0-3-1) 010213257
(Metal Removal Processes Laboratory)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
งานตัดปาดผิวโลหะ
(Metal Removal Processes)

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต2
(Production Engineering Design
Laboratory II)

1(0-3-1)

การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
(Process Control and Improvement)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
(Manufacturing Plant Design) *
เครื่องมือกล
(Machine Tools)

3(3-0-6)

การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
(Process Control and Improvement)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
(Manufacturing Plant Design)
เครื่องมือกล
(Machine Tools)
ปฏิบัติการเครื่องมือกล
(Machine Tools Laboratory)

3(3-0-6) 010213966

1(0-3-1) 010213247

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
(Production Engineering Design
Laboratory I)

1(0-3-1)

วิศวกรรมเครือ่ งมือ
(Tools Engineering)
เดิมไม่มีรายวิชานี้

3(3-0-6) 010213764

วิศวกรรมเครือ่ งมือ
(Tools Engineering)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
(Hydraulics and Pneumatics)

3(3-0-6)

3(3-0-6) 010213975
3(3-0-6) 010213746

010213463

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

3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
010213686
ระบบอัตโนมัตแิ ละการควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์
(Automation and Control with Hydraulics and
Pneumatics)
010213926
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
010213950
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
เดิมเป็นวิชาเลือก

รายวิชาใหม่
ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
010213330
การกัดกร่อนและการควบคุม
(Corrosion and Corrosion Control)

มคอ.2
รหัสวิชา
010213462

010213967
010213942
010213556

010913644

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(2-2-5)
ระบบอัตโนมัตแิ ละการควบคุม *
(Automation and Control System)

การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Manufacturing Planning and Control)
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
(Safety Engineering and Management)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
(Mechanical and Material Engineering
Laboratory)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory)

2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
3(3-0-6) 010213541
การกัดกร่อนและการควบคุม
(Corrosion and Corrosion Control)

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

1(0-3-1)

1(0-3-1)

3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
3(3-0-6) 010213542
010213340
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
(Iron and Steel Heat Treatment Engineering)
010213360
010213398
010213450
010213460

010213480
010213498

010213670

วิศวกรรมเซรามิก
(Ceramic Engineering)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
(Special Topics in Material Engineering)
เทคโนโลยีพลาสติก 1
(Plastic Technology I)
เทคโนโลยีพลาสติก 2
(Plastic Technology II)
เทคโนโลยีงานเชื่อม
(Welding Technology)
หัวข้อพิเศษทางกรรมวิธกี ารผลิต
(Special Topics in Manufacturing Processes)

3(3-0-6) 010213543

การวิเคราะห์ระบบการผลิต
(Production System Analysis)

3(3-0-6) 010213646

3(3-0-6) 010213544
3(3-0-6) 010213641
3(3-0-6) 010213642
3(3-0-6) 010213643
3(3-0-6) 010213644

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
(Iron and Steel Heat Treatment
Engineering)
3(3-0-6)
วิศวกรรมเซรามิกส์
(Ceramics Engineering)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topics in Material Engineering)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลาสติก 1
(Plastic Technology I)
เทคโนโลยีพลาสติก 2
3(3-0-6)
(Plastic Technology II)
เทคโนโลยีงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Technology)
หัวข้อพิเศษทางกรรมวิธกี ารผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Manufacturing
Processes)
การวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Production System Analysis)

155
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

มคอ.2
รหัสวิชา

010213647
010213648
รายวิชาใหม่

010213741
010213198
010213530

010213598
0102136XX
010213640

หัวข้อพิเศษทางการออกแบบ
(Special Topics in Design)
วิศวกรรมการหล่อลื่นเบื้องต้น
(Introduction to Lubrication Engineering)

3(3-0-6) 010213742

หัวข้อพิเศษทางเครื่องมือกล
(Special Topics in Machine Tools)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
(CAD/CAM)
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
(Programmable Logic Controllers and Control
Systems)

3(3-0-6) 010213743

3(3-0-6) 010213841

3(3-0-6) 010213441
3(3-0-6) 010213442

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ

กระบวนการผลิตสมัยใหม่
(Modern Manufacturing Processes)
สภาพขึ้นรูปได้ของโลหะแผ่น
(Formability Characteristic of Sheet
Metals)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์
(Die Technology)

3(3-0-6)

หัวข้อพิเศษทางการออกแบบ
(Special Topics in Design)
วิศวกรรมการหล่อลื่นเบื้องต้น
(Introduction to Lubrication
Engineering)
หัวข้อพิเศษทางเครื่องมือกล
(Special Topics in Machine Tools)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
การผลิต (CAD/CAM)
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
(Programmable Logic Controllers and
Control Systems)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010213650
010213690

010213698
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
3(3-0-6) 010213443
การโปรแกรมซีเอ็นซี
(CNC Programming)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6) 010213444
(Finite Element Methods in Engineering)
หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
(Special Topics in Automation Systems)

3(3-0-6) 010213445

010213141

รายวิชาใหม่

010213341
010213342
010213446

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
การโปรแกรมซีเอ็นซี
(CNC Programming)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Finite Element Methods in
Engineering)
หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation Systems)

การใช้โปรแกรมช่วยงานทางวิศวกรรม
สําหรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE)
Program for Design of Machine
Element)
เทคโนโลยีเลเซอร์ในการผลิต
(Laser Technology in Manufacturing)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์
(Introduction to Mechatronics)
การออกแบบเครื่องมือกลที่มคี วามแม่นตรง
(Precision Machine Tools Design)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
010213724
010213730
010213798
010213898

010213120
010213910

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงวิศวกรรม
(Engineering Optimization)
การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
(Design of Experiments)
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Special Topics in Mathematics)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Production Engineering)
3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Design and Development)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Feasibility Study for Business and Industry)

มคอ.2
รหัสวิชา
010213951
010213943
010213842
010213645

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงวิศวกรรม
(Engineering Optimization)
การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
(Design of Experiments)
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Special Topics in Mathematics)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Production Engineering)

010213941
010213944

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Design and Development)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

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

(Feasibility Study for Business and Industry)

010213920

010213927

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
(Management of Information Technology for
Engineers)
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมการผลิต
(Production Engineering Economy)

3(3-0-6) 010213945

3(3-0-6) 010213946

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
(Management of Information Technology
for Engineers)
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมการผลิต
(Production Engineering Economy)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
3(3-0-6) 010213947
การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
(Industrial Management for Engineers)
วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6) 010213948
(Maintenance Engineering and Technology)

010213998

หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
(Special Topics in Management)
การศึกษางาน
010213914
(Work Study)
จ. กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
010213225 การฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต
(Training in Production Engineering)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเ
3(3-0-6)
การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
(Industrial Management for Engineers)
วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering and
Technology)
3(3-0-6) 010213949
หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
3(3-0-6) 010213961
การศึกษางาน
3(3-0-6)
(Work Study)
0
3. วิชาฝึกงานอุตสาหกรรม
0
0(0-240-0)
0(0-240-0) 010213225 การฝึกงานในด้านวิศวกรรมการผลิต
(Training in Production Engineering)

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอ
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
จอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ภาคผนวกหมายเลข 2
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรการศึกษา

มคอ.2
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ภาคผนวกหมายเลข 3
รายละเอียดการกําหนดโครงสร้างรหัสวิชาของหลักสูตร

มคอ.2

162
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โครงสร้ า งรหัส วิช าหลั กสู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต ภาควิ ช า
วิศวกรรมการผลิต ได้กําหนดให้ใช้เป็นระบบเลข 9 หลัก แต่ละหลักมีความหมายดังนี้
0 1 0 2 1 3 X X X
F: ลําดับรายวิชา
E: กลุ่มความรู้
1: กลุ่มความรู้ด้านทักษะเชิงวิศวกรรม
2: กลุ่มความรู้ด้านทักษะเชิงปฏิบัติ
3: กลุ่มความรู้ด้านไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์
4: กลุ่มความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
5, 6, 7, 8: กลุ่มความรู้ด้านอื่นๆ
9: กลุ่มความรู้ด้านบริหารจัดการและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

D: ระดับการศึกษาปริญญาตรี
C: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
B: ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
A: คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสลําดับที่ 7 (นับจากซ้ายมือ) ทางภาควิชาฯ ได้กําหนด ให้ กลุ่มความรู้ 5-8 ดังนี้
5 = กลุ่มความรู้ด้านวัสดุ
7= กลุ่มความรู้ด้าน เครื่องมือ เครื่องกล
6 = กลุ่มความรู้ด้านกรรมวิธีการผลิต
8 = กลุ่มความรู้อื่นๆ
รหัสลําดับรายวิชา กําหนดดังนี้
รหัสหลักที่ 8 = แสดงภาคการศึกษา เช่น ภาคการศึกษาที่ 1/1 ใช้เลข 1,ภาคการศึกษาที่ 2/1 ใช้เลข 3
รหัสหลักที่ 9 = ลําดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามลําดับในแผนภูมิต่อเนื่อง
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ภาคผนวกหมายเลข 4
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตร
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ภาคผนวกหมายเลข 5
คําบรรยายรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจํานวน 10 วิชา

มคอ.2
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1) 010013401 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล *
3(3-0-6)
(Thermo fluids)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
หลักการและนิยามพื้นฐาน งาน และความร้อน คุณสมบัตแิ ละสถานะของสสาร
บริสุทธิ์ ระบบปิด ที่ไม่มีการไหล ระบบเปิดที่มีการไหล กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฎ
จักรความร้อน วัฎจักรความเย็น คุณสมบัติของไหล สมดุลสถิตของของไหล การวิเคราะห์เชิง
ระบบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สมการอนุรกั ษ์มวล การไหลแบบราบเรียบ และการไหลแบบ
ปั่นป่วน การไหลภายในระบบท่อ การไหลภายนอก
Basic principle and definitions of thermodynamics, work and heat,
properties of pure substances, work and heat, closed system, first law of
thermodynamics, heat cycle, refrigeration cycle, fluid properties, fluid statics,
analysis of control volume, conservative of mass, laminar flow, turbulent flow,
internal flow and external flow.
2) 010213132 พลศาสตร์ *
3(3-0-6)
(Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและอนุภาค กลศาสตร์การ
เคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก หลักการของงานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน การชน
แบบต่าง ๆ หลักการดลและโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และพื้นฐานการสั่นสะเทือนทาง
กล การเคลื่อนที่สัมพันธ์กับแกนอ้างอิงเลื่อนและหมุน
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, mechanics of
motion, Newton’s Laws of motion; rectilinear motion, curvilinear motion, simple
harmonics motion, principle of work and energy, conservation of energy, impact
of particles and rigid bodies, principles of impulse and momentum, conservation
of momentum, fundamental of mechanical vibration, relative motion using
translating and rotating axes.
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3) 010213133 กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร *
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 010813110 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
แรง ความเค้น และความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ความสัมพันธ์ของ
ความเค้นและความเครียด ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน ความเค้นและการเปลี่ยนรูปทรงของ
คาน การโก่งของคาน การบิดของเพลา การโก่งงอของเสายาว ความเค้นในระนาบและวงกลมของโมร์
Forces, stress and strain, mechanical properties of solids, stress-strain
relationship, bending moment and shearing force diagram, stress and deformation of
beams, deflections of beams, torsion, buckling of columns, plane stress and plane strain,
principal stress and principle strain, Mohr's circle.
4) 010813110

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม *
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
040313005 ฟิสิกส์ 1
การจําแนกความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุ
ในทางสถิตยศาสตร์วิศวกรรม ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่าง ๆ ที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง
การสมดุลของแรงการวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางของวัตถุ แรงเสียดทาน
โครงสร้างแบบทรัสท์โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร
Classification of engineering mechanic; state and behavior of body in
engineering statics; system and resultant of forces acting to body; resultant and
resolution of forces: equilibrium; analysis of simple structures; centroid and center of
gravity of body; friction force; truss structure; moment of inertial of an area; virtual work
and stability.
5) 010013017

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบในการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์เชิงการทํางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการทํางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการ
พัฒนาและออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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Introduction to computer science with emphasis on problem
solving, use of a high-level programming language for solving engineering problems with
emphasis on procedural program design and development, topics include basic
programming constructs, primitive data types and derived types, expressions, conditional
selections, iterations, functions, arrays, and strings, Software reuse via libraries and
application programming Interface (API), elementary algorithms for sorting and searching,
Introduction to object-oriented programming paradigm.
6) 010213462

ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
วิชาบังคับก่อน : 010213753 หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
010213764 เครื่องมือกล
พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การ
ควบคุ ม นิ ว แมติ ก ส์ การควบคุ ม ด้ ว ยไฮดรอลิ ก ส์ การควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ ชุ ด ควบคุ ม โปรแกรมได้
เซ็นเซอร์เทคนิค เซ็นเซอร์แบบอะนาลอก เซ็นเซอร์แบบไบนารี่ เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล เครื่องมือกลซีเอ็นซี
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบคอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบสมบูรณ์ รวมถึงการ
ลงห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เทคนิคควบคุมระบบอัตโนมัติ
Basic of control principle in mechanics, electrics, pneumatics,
hydraulics. Feed-back control and programming. Sensor Techniques. Analog, binary, and
digital Sensors. CNC machine control. Flexible manufacturing. Robotics and automations.
Control and Automation Lab.
7) 010213463 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับก่อน : 010013401 อุณหพลศาสตร์และเทอร์โมฟลูอิดส์
พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ควบคุมชนิดไฮดรอลิก สัญลักษณ์วงจรไฮดรอ
ลิกการออกแบบวงจรควบคุม วงจรควบคุมชนิดตรรก การผลิตและการจ่ายกําลังลมอัด อุปกรณ์ควบคุมนิว
แมติก วงจรควบคุมนิวแมติก การควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้า การควบคุมและจ่ายกําลัง การประยุกต์ไฮดรอ
ลิกและนิวแมติกด้านวิศวกรรม
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Principle of hydraulic system, hydraulic control components,
symbols of hydraulic circuit, control systems design, logic control circuits, production and
distribution of compressed air, pneumatic control components, pneumatic control
circuits, electro-pneumatic, power supply unit control, Applications of hydraulics and
pneumatics in engineering.
8) 010213665

กรรมวิธีการขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
วิชาบังคับก่อน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
สภาพยืดหยุ่นแบบพลาสติกของโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ กรรมวิธีการ
ขึ้นรูปโลหะแผ่นพื้นฐานการขึ้นรูปโลหะที่เป็นก้อน การยู่ การทุบขึ้นรูป การรีด การอัดรีด การดึง การรูด
และการอัด การขึ้นรูปโลหะผง พอลิเมอร์ เซรามิก และพลาสติก กรรมวิธีการขึ้นรูปพลาสติก ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก การสาธิตการใช้เครื่องมือกลสําหรับกรรมวิธี
การขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก
Plastic deformation of metal, forming material properties,
fundamental of metal forming processes, forging, extrusion, rolling, drawing and sheet
metal forming, sheet metal material properties characterization, plastic injection
molding process and its problems and trouble shooting, factors influencing metal and
plastic forming processes, practical laboratories of blanking processes, sheet metal
material property testing methods and plastic injection molding
9) 010213975

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต *
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการเลือกกระบวนการผลิต
การพัฒนาระบบการผลิตและการวางผังโรงงาน การออกแบบโรงงานโดยวิธีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและระบบการจัดเก็บ การพิจารณาจํานวนคนงานในการปฏิบัติงานและการ
วิเคราะห์หาทําเลที่ตั้ง
Product development and design, planning for choosing the
manufacturing process, development of production system and associated plant layout,
group technology, designing of material-handling and storage systems, selecting the
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appropriate number of workers to operate the process, analysis of the basic plant
location.
10) 010213654

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
วิชาบังคับก่อน : 010213133 กลศาสตร์วัสดุสําหรับวิศวกร
010213534 หลักการทดสอบวัสดุ
010213135 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกต์และ
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ความแข็งแรงของวัสดุ
ทฤษฎีความเสียหาย คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ การต่อที่ถอดได้และถอดไม่ได้ การออกแบบเพลา
เบรก คลัตช์ คัปปลิง สายพาน โซ่ สกรูส่งกําลัง เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองหนอน ชุดเฟือง
สุริยะ เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่งแบริ่ง
General criterion for design of machine elements, strength of
materials, failure theories, material properties and selection, assemble and disassemble
joints, shaft, brake, clutch, coupling, belt, chain, power screw, gear set and bearing
system design.
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ตารางที่ 2.1 ผลงานภาคสนามของ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
ช่วงเวลาการฝึกภาคสนาม
วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2555

องค์กรทีเกี่ยวข้อง
International Scientific
Instrument Technology
Workshop (ISITW) จัดโดย
สถาบัน Instrument
Technology Research
Center (ITRC) ประเทศ
ไต้หวัน

วันที่ 19 มีนาคม - 15 มิ.ย.
2556

Junior Fellowship
Program จากสถานทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

ตารางที่ 2.2 ผลงานภาคสนามของ ดร.แสนสด พานิช
ช่วงเวลาการฝึกภาคสนาม
องค์กรทีเกี่ยวข้อง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - ปฎิบัติการวิจัยที่สถาบัน
31 ตุลาคม 2559
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
มหาวิทยาลัยสตุทการ์ท
เยอรมัน

รายละเอียดงานที่รับการฝึก
รับการอบรมจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายประเทศ
- หัวข้อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ ระบบจักรกลขนาดเล็ก
มาก micro/nano systems
- สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์
การอบรมมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คนจากซึ่งเป็นนักวิจัย
ในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้าน การผลิตเครื่องมือสําหรับ
วิศวกรรม ชีววิทยา การแพทย์ และนาโน
เทคโนโลยี
- ปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาการเกิด
โครงสร้างระดับนาโนเมตรโดยใช้ วิธีการแปลง
คลื่นแสงเลเซอร์ 2D/3D Nano laser
structuring of material beam
engineerings ณ มหาวิทยาลัย Jean
Monnet เมือง Saint-Etienne ประเทศ
ฝรั่งเศส
- ร่วมงานกับกลุ่มวิจัย Laboratoire Hubert
Curien ที่มีชื่อเสียงด้านเลเซอร์ และได้ใช้
เครื่องมือที่มีความสามารถสูงหลายชนิดและ
สร้างความร่วมมือใน งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดงานที่รับการฝึก
- การพัฒนาเกณฑ์ความเสียหายใหม่ในงานขึ้น
รูปโลหะแผ่น เพื่อประเมินสภาพการขึ้นรูปได้
ของโลหะแผ่น
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
อนุโลม ไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”
หมายความว่า หน่วยงานจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
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หมายความว่า หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า คณบดีหรือผู้อํานวยการของคณะ/
วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

“นักศึกษา”

หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว
“ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร” หมายความว่า การลงทะเบียนวิชาเรียนครบ
หน่วยกิต และสอบผ่านทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างของหลักสูตรใน
สาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงการได้รับค่า
ระดับคะแนนการวัดผลโครงงาน
พิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่
สิ้นสุด (Ip) ด้วย
ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
อย่างบริสุทธิ์ใจ
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(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละ
สาขาวิชา
(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
(๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
(๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสําคัญที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๙) เป็นผู้ทมี่ คี ุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) – ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึง่ อยู่ก่อนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษาทันที
ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียด
ต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็น
นักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่
ขอรับปริญญา
หรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตน
สังกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผา่ นการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชําระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศให้ดําเนินการและต้องนําหลักฐานการชําระเงินพร้อมหลักฐานอืน่ ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ
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ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบให้รับเข้า
ศึกษาตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้น ๆ เป็นผู้กําหนดจํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นต้องเรียน
เพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณา
รายละเอียดในหลักสูตร
ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและ
อธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษา
นั้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบัน หรือ
มหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรทีน่ ักศึกษากําลังศึกษาอยู่
(๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามทีส่ ถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยทีน่ ักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด
(๕) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑
ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับ
ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหน่วยกิต
“หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

179

มคอ.2

ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงาน หรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึกหรือ
ทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํากิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและ
ปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น
(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนํามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้
ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจ
จะได้ S หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ U และนับหน่วยกิตสําหรับการจบหลักสูตร
แต่ไม่นําหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่เปิดสอน ในภาค
การศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียนไม่ต่ํากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
ค. กรณีจํานวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากว่าที่กําหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่ํากว่าที่กําหนดได้
(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องดําเนินการขอ
รักษาสถานภาพนักศึกษาและชําระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๖ (๘) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษา
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(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์แต่ไม่สามารถประเมินผลภายใน
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติดังนี้
ก. ให้งานทะเบียนและสถิตนิ ักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยัง
ไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แล้วจําแนกสภาพ
นักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่นําหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยงั ไม่
สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนนประจําภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษ หรือปริญญานิพนธ์ที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาไว้ให้ทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียนให้ทําได้ภายใน ๓
สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่
เลือกเรียนใหม่
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ได้รับเกรด W
ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผูข้ อเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต่ํากว่า C หรือ ๒.๐๐
หรือเทียบเท่า
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการ
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ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิน้ สุดภาคการศึกษา
ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน
จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ดําเนินการดังนี้
ก. แจ้งความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตนิ ักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕
วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคําร้องขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และ
รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ตดิ ต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้นําส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณ
เท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร
ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน
๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไม่
นับภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และจะ
ต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม หรือสาขาวิชา
ที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่
ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระทําได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรทีร่ ับโอน
๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน และ
แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดทําเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
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ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ
หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้
โดยพิจารณาจากความรู้ และจากประสบการณ์ที่เสนอให้ประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์
ข. การบันทึกผลการเรียนให้บนั ทึกการได้หน่วยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก “CE” (Credits from
exam) การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Nonsponsored training) ให้บนั ทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credits from portfolio)
ค. ให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่
นักศึกษาขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา
แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบโอน
เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรทีไ่ ด้รับ
ความเห็นชอบแล้ว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตรทีร่ ับโอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร
กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย
(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่นํามา
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มสี ิทธิได้รับเกียรตินิยม
(๘) การชําระเงิน
นักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถือว่าไม่มีสทิ ธิ์สอบและตกในวิชานั้น
[Fa] (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นําหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย
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(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนื่องจาก
ขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นาํ หน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ให้กําหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้
เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
แต้ม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
ค่อนข้างดี (Above Average)
C
๒.๐
พอใช้ (Average)
D+
๑.๕
เกือบพอใช้ (Below Average)
D
๑.๐
อ่อน (Poor)
F
๐
ตก (Failure)
Fa
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
๐
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการ
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ศึกษาครั้งหนึ่งด้วย
(๓) ให้คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการ
ศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อํานวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษา และพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
นับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อํานวยการสั่งทําลายได้
ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน หารด้วย
จํานวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
ให้นําหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง
(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการ
ศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดค่าระดับคะแนน
ข้อ ๑๙ การเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ้ําวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากว่าพอใช้ (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชา
นั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน
ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นํา
หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผู้อํานวยการ
พิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติ เพราะการศึกษาของ
นักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย
ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผูอ้ ํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็น
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สมควรให้รอผลการศึกษา ให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษา
อื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐
วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจําภาค
ถ้าหากพ้นกําหนดเวลาแล้วนักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับ
คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น F (ตก) หรือ U (ไม่
พอใจ) โดยอัตโนมัติ
ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่ขอ
วัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่นอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเสริมความรู้ได้โดยได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะต้องชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในคําร้องลงทะเบียน
วิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอเปลี่ยนแปลง
เป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลีย่ นโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชา
นั้นเป็นวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระทําในช่วงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน
และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่น ๆ ในการคิด
จํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจํานวนหน่วยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัยบันทึก
อักษร AU ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วยความตั้งใจ
และมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน AU ในการส่งคะแนนของวิชานั้น
ด้วย
ข้อ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่
สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องไปรับทราบวิทยาทัณฑ์ที่ภาควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน
๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์
จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
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การกําหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจํานวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่สอบได้กับ
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) สอบไล่ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(๒) สอบไล่ได้ ๓๕ - ๖๘ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
(๓) สอบไล่ได้ ๖๙ - ๑๐๒ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
(๔) สอบไล่ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
(๕) สอบไล่ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕
ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้สําหรับหลักสูตร
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดู
ร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย
ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือร่วมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการ
สอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจําคณ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไป
อย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา
ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษา
กระทําการทุจริต และให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการ
ศึกษา
ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่ความผิด
นั้น
(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตร
สาขาวิชานั้นด้วย
(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการ
ศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
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ตาย
ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อํานวยการให้ลาออก
ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการ
ศึกษา
๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลง
ทะเบียนเรียน
๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
๔. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๓
ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๑.๘๐ จะ
ได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลการศึกษาของหลักสูตร
ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการ
ศึกษา
๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน
๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๑.๙๐ จะได้รับ
การอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐

(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทําการสอน และ
มิได้ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)
ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน ๑๕
วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดี/
ผู้อํานวยการ และได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษเช่นเดียวกับ
สภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ข้อ ๒๘ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุด
และป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย
พร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง
ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิด
ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อคณบดี/ผู้อํานวยการ
ทันที และต้องนําใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองมาให้โดยด่วน
ข้อ ๒๙ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จําเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคํา
รับรองของผู้ปกครอง
ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคําร้องต่อคณบดี/ผู้อํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณี
ต่อไปนี้
ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามคําสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่
ทางราชการรับรอง
ง. มีความจําเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ
๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ (๑) ข.
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(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพักการ
ศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.
(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่
นักศึกษาได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ
(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคําร้องขอ
กลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อํานวยการก่อนกําหนดวันลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวที่ภาควิชา
และยื่นคําร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผู้อํานวยการก่อนกําหนดวัน
ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อน
ถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ํา
ชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔
ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กําหนดไว้ตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร
(๒) ไม่เคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง
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หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มเี กียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้รับ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้อง
มีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
(๓) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ ประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของ
เมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูส้ าว ซึ่งทําให้เสื่อม
เสียชื่อเสียง
(๔) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอืน่ หรือบุคคลอืน่
(๕) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดหู มิ่นคณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
(๖) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ ก้าวก่ายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไม่เป็นผูซ้ งึ่ จงใจ หรือกระทําการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(๘) ไม่มหี นี้สนิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มี
เกียรติและศักดิ์ ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจ
ได้รับพิจารณาดังนี้
(๑) ไม่เสนอชือ่ ให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกาํ หนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะ
ความผิดที่ได้กระทําขึ้น
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ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่านักศึกษา
ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการ
มีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหน่วยงาน
ใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นนั้ มาให้ถ้อยคําเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึง่ เห็นว่าขาดคุณสมบัตขิ ้อใดข้อหนึ่งตาม
ความในข้อ ๓๔ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย ให้ประธาน
กรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ทําการพิจารณาทําบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อํานวยการในคณะ/วิทยาลัย
ของนักศึกษาซึง่ ร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อ ๓๙ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้
ได้รับปริญญา
ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มสี ิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทําเป็นหนังสือมี
สําเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัย
นั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา
ให้ผซู้ ึ่งรับอุทธรณ์ส่งอุทธรณ์นั้นพร้อมด้วยคําชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙
ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ คณบดี/ผู้อํานวยการทุกคณะ และผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัยชั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้า
วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
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นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ เกีย่ วกับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แลพเพื่อให้
การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาตามความในมาตรา ๒๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔
(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อํานวยการให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕
(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี
ก. มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการ
ศึกษา
ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒
ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ง. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตา่ํ กว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน
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ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับ
การศึกษา
ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียน
ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐
(๙) ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทําการสอน และ
มิได้ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษา ตามข้อ ๑๓(๔)”
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมปี ัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ภาคผนวกหมายเลข 8
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ความรู้
พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแล้ว สาขาวิชาย่อยทาง วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ยังจําเป็นที่
จะต้องมีองค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจําแนกเป็นขอบเขตองค์
ความรู้ที่สําคัญดังต่อไปนี้
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
(Mechanics)
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materials)
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Energy)
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electricity and Electronics)
7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(Biology Health and Environment)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาระสําคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (การผลิต)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes)
010213525
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6) X X X X X X
X
(Engineering Materials)
010213636
กรรมวิธกี ารผลิต
3(3-1-6) X X X X X X X
(Manufacturing Processes)
(2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)
010213961
การศึกษางาน
3(3-0-6) X X
X
X X
(Work Study)
010213942 วิศวกรรมความปลอดภัยและ
3(3-0-6) X X X X X X X X
การจัดการ
(Safety Engineering and Management)
(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
010213966
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี 3(3-0-6) X
X
(Process Control and Improvement)
010213646
การวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6) X
X
(Production System Analysis)
(4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
010213946
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมการผลิต
3(3-0-6) X
X X
X
(Production Engineering Economy)
010213944
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 3(3-0-6) X
X X
X
และอุตสาหกรรม
(Feasibility Study for Business and Industry)
(5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management)
010213967 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-1-6) X
X
(Manufacturing Planning and Control)
010213951 การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) X
X
(Engineering Optimization)
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เนื้อหาความรู้
1
X

010213947 การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
(Industrial Management for Engineers)
010213948 วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี 3(3-0-6) X
(Maintenance Engineering and Technology
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6) X
(Environment and Energy)
(6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques)
010213975 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6) X
เพื่อการผลิต
(Manufacturing Plant Design)
010213272 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1) X
(Production Engineering Project I)
010213282 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
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