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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2563-2567 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
1. ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ชือ่ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

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

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : -ไม่ม-ี 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : -ไม่ม-ี 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมีคุณธรรม

จริยธรรม และมทีักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีศักยภาพ 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ  
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้รอบด้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการอุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve) ของประเทศ  
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3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติงานบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาค

การศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสำหรับการสอบ
ด้วย และข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่

รวมเวลาสำหรับการสอบด้วย แต่ให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
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6. แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

01-610-003 Recreation 1(0-2-1) 
04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 
04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 
04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 
04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-101 RMUTT Identity 2(0-4-2) 
01-110-021 Life in Multicultural Society 3(3-0-6) 
01-210-020 Applied Psychology to Work 3(3-0-6) 
01-320-001 English for Communication 1 3(2-2-5) 
04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 

รวม 2 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

01-320-002 English for Communication 2 3(2-2-5) 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) 
04-311-201 Engineering Mechanics: Statics 3(3-0-6) 
04-311-203 Thermodynamics 3(3-0-6) 
04-311-205 Machine Tools Practical Training 1(0-3-1) 
04-411-203 Manufacturing Process 3(3-0-6) 
04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 
09-000-001 Computer and Information Technology Skills 3(2-2-5) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-202 Design Thinking 1(0-2-1) 
00-100-201 Green University 1(0-2-1) 
04-312-201 Engineering Mechanics: Dynamics 3(3-0-6) 
04-311-202 Mechanics of Materials 3(3-0-6) 
04-311-204 Fluid Mechanics 3(3-0-6) 
04-311-206 Computer and Electric Aided Measurement and Control 2(1-3-3) 
04-313-207 Mechanical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 
09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 

รวม 18 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-320-018 English Writing Development 3(2-2-5) 
09-121-002 Basic Statistics for Innovation 3(2-2-5) 

รวม 6 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-201 English for Engineering 3(2-2-5) 
04-000-301 Preparation for Professional Experience 1(0-2-1) 
04-312-301 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) 
04-312-303 Heat Transfer 3(3-0-6) 
04-312-306 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-2-4) 
04-313-310 Mechanical Engineering Laboratory 2  1(0-3-1) 
04-316-202 Measurement and Instrumentation 3(3-0-6) 
04-316-303 Hydraulic and Pneumatic System Design 3(3-0-6) 
04-316-304 Hydraulic and Pneumatic Laboratory 1(0-3-1) 

รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship 1(0-2-1) 
04-312-302 Machine Design 3(3-0-6) 
04-312-304 Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6) 
04-312-305 Mechanical Vibration 3(3-0-6) 
04-312-309 Mechanical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 
04-313-306 Maintenance Engineering 3(3-0-6) 
04-313-307 Refrigeration and Air Condition Practice 1(0-3-1) 
04-313-311 Mechanical Engineering Laboratory 3 1(0-3-1) 
04-314-303 Internal Combustion Engine 3(3-0-6) 

รวม 19 
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ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-401 
หรือ 

04-000-403 

Cooperative Education 
หรือ 
International Cooperative Education 

6(0-40-0) 

รวม 6 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-312-401 Automatic Control 3(3-0-6) 
04-312-402 Power Plant Engineering 3(3-0-6) 
04-312-404 Mechanical Engineering Project 3(1-6-4) 
04-312-403 Design and Inspection of Mechanical Engineering System 3(3-0-6) 
04-316-401 Industrial Control System 3(2-2-6) 

รวม 15 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาฝึกงาน (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-610-003 Recreation 1(0-2-1) 
04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 
04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 
04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 
04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-101 RMUTT Identity 2(0-4-2) 
01-110-021 Life in Multicultural Society 3(3-0-6) 
01-210-020 Applied Psychology to Work 3(3-0-6) 
01-320-001 English for Communication 1 3(2-2-5) 
04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 

รวม 2 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

01-320-002 English for Communication 2 3(2-2-5) 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) 
04-311-201 Engineering Mechanics: Statics 3(3-0-6) 
04-311-203 Thermodynamics 3(3-0-6) 
04-311-205 Machine Tools Practical Training 1(0-3-1) 
04-411-203 Manufacturing Process 3(3-0-6) 
04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 
09-000-001 Computer and Information Technology Skills 3(2-2-5) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-202 Design Thinking 1(0-2-1) 
00-100-201 Green University 1(0-2-1) 
04-312-201 Engineering Mechanics: Dynamics 3(3-0-6) 
04-311-202 Mechanics of Materials 3(3-0-6) 
04-311-204 Fluid Mechanics 3(3-0-6) 
04-311-206 Computer and Electric Aided Measurement and Control 2(1-3-3) 
04-313-207 Mechanical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 
09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

01-320-018 English Writing Development 3(2-2-5) 
09-121-002 Basic Statistics for Innovation 3(2-2-5) 
04-000-301 Preparation for Professional Experience 1(0-2-1) 
04-312-301 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) 
04-312-303 Heat Transfer 3(3-0-6) 
04-312-306 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-2-4) 
04-313-310 Mechanical Engineering Laboratory 2  1(0-3-1) 
04-316-202 Measurement and Instrumentation 3(3-0-6) 

รวม 20 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship 1(0-2-1) 
04-000-201 English for Engineering 3(2-2-5) 
04-312-302 Machine Design 3(3-0-6) 
04-312-304 Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6) 
04-312-305 Mechanical Vibration 3(3-0-6) 
04-313-307 Refrigeration and Air Condition Practice 1(0-3-1) 
04-313-311 Mechanical Engineering Laboratory 3 1(0-3-1) 
04-314-303 Internal Combustion Engine 3(3-0-6) 

รวม 18 
 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-302

หรือ 
04-000-303 

Apprenticeship 
หรือ 
International Apprenticeship 

3(0-20-0) 

รวม 3 
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ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-402 Workplace Special Problem  3(0-6-3) 
04-312-309 Mechanical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 
04-312-401 Automatic Control 3(3-0-6) 
04-316-303 Hydraulic and Pneumatic System Design 3(3-0-6) 
04-316-304 Hydraulic and Pneumatic Laboratory 1(0-3-1) 
04-316-401 Industrial Control System 3(2-2-6) 

รวม 14 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-312-402 Power Plant Engineering 3(3-0-6) 
04-312-404 Mechanical Engineering Project 3(1-6-4) 
04-312-403 Design and Inspection of Mechanical Engineering System 3(3-0-6) 
04-313-306 Maintenance Engineering 3(3-0-6) 

รวม 12 
 
 

 
  



11 

 

แผนการศึกษาที่ 3 : แผนการศึกษาฝึกงาน (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 
04-311-201 Engineering Mechanics: Statics 3(3-0-6) 
04-311-206 Computer and Electric Aided Measurement and Control 2(1-3-3) 
04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-121-002 Basic Statistics for Innovation 3(2-2-5) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-101 RMUTT Identity 2(0-4-2) 
04-311-203 Thermodynamics 3(3-0-6) 
04-311-205 Machine Tools Practical Training 1(0-3-1) 
04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 
04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 
09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 

รวม 22 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 
04-000-301 Preparation for Professional Experience 1(0-2-1) 
04-311-202 Mechanics of Materials 3(3-0-6) 
04-311-204 Fluid Mechanics 3(3-0-6) 
04-312-201 Engineering Mechanics: Dynamics 3(3-0-6) 
04-313-201 Safety Engineering 3(3-0-6) 
04-313-207 Mechanical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 
04-316-202 Measurement and Instrumentation 3(3-0-6) 
04-411-203 Manufacturing Process 3(3-0-6) 

รวม 22 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-201 English for Engineering 3(2-2-5) 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) 
04-312-301 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) 
04-312-303 Heat Transfer 3(3-0-6) 
04-312-306 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-2-4) 
04-313-310 Mechanical Engineering Laboratory 2  1(0-3-1) 
04-316-303 Hydraulic and Pneumatic System Design 3(3-0-6) 
04-316-304 Hydraulic and Pneumatic Laboratory 1(0-3-1) 
04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 

รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-302

หรือ 
04-000-303 

Apprenticeship 
หรือ 
International Apprenticeship 

3(0-20-0) 

รวม 3 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-314-303 Internal Combustion Engine 3(3-0-6) 
04-312-302 Machine Design 3(3-0-6) 
04-312-304 Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6) 
04-312-305 Mechanical Vibration 3(3-0-6) 
04-312-309 Mechanical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 
04-312-401 Automatic Control 3(3-0-6) 
04-312-402 Power Plant Engineering 3(3-0-6) 
04-313-307 Refrigeration and Air Condition Practice 1(0-3-1) 
04-313-311 Mechanical Engineering Laboratory 3 1(0-3-1) 

รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship 1(0-2-1) 
01-320-018 English Writing Development 3(2-2-5) 
04-000-402 Workplace Special Problem  3(0-6-3) 
04-312-403 Design and Inspection of Mechanical Engineering System 3(3-0-6) 
04-312-404 Mechanical Engineering Project 3(1-6-4) 
04-316-401 Industrial Control System 3(2-2-6) 

รวม 16 
 
 

  



14 

 

แผนการศึกษาที่ 4 : แผนการศึกษาฝึกงาน (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-311-205 Machine Tools Practical Training 1(0-3-1) 
04-411-203 Manufacturing Process 3(3-0-6) 
04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) 
04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) 

รวม 17 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-101 Engineering Workshop 2(0-6-4) 
00-100-101 RMUTT Identity 2(0-4-2) 
04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) 
09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) 

รวม 17 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-320-018 English Writing Development 3(2-2-5) 
04-313-201 Safety Engineering 3(3-0-6) 
09-121-002 Basic Statistics for Innovation 3(2-2-5) 

รวม 9 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-201 English for Engineering 3(2-2-5) 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) 
04-311-201 Engineering Mechanics: Statics 3(3-0-6) 
04-311-203 Thermodynamics 3(3-0-6) 
04-311-206 Computer and Electric Aided Measurement and Control 2(1-3-3) 
04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) 

รวม 17 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-311-202 Mechanics of Materials 3(3-0-6) 
04-311-204 Fluid Mechanics 3(3-0-6) 
04-312-201 Engineering Mechanics: Dynamics 3(3-0-6) 
04-312-306 Computer Aided Mechanical Engineering Design 3(2-2-4) 
04-313-207 Mechanical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1) 
04-316-202 Measurement and Instrumentation 3(3-0-6) 
04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) 

รวม 17 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-312-301 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) 
04-312-303 Heat Transfer 3(3-0-6) 
04-312-305 Mechanical Vibration 3(3-0-6) 
04-312-401 Automatic Control 3(3-0-6) 
04-313-310 Mechanical Engineering Laboratory 2  1(0-3-1) 
04-316-303 Hydraulic and Pneumatic System Design 3(3-0-6) 
04-316-304 Hydraulic and Pneumatic Laboratory 1(0-3-1) 

รวม 17 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship 1(0-2-1) 
04-000-301 Preparation for Professional Experience 1(0-2-1) 
04-314-303 Internal Combustion Engine 3(3-0-6) 
04-312-302 Machine Design 3(3-0-6) 
04-312-304 Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6) 
04-312-309 Mechanical Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 
04-313-307 Refrigeration and Air Condition Practice 1(0-3-1) 

รวม 13 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-302

หรือ 
04-000-303 

Apprenticeship 
หรือ 
International Apprenticeship 

3(0-20-0) 

รวม 3 
 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-402 Workplace Special Problem  3(0-6-3) 
04-316-401 Industrial Control System 3(2-2-6) 
04-312-402 Power Plant Engineering 3(3-0-6) 
04-312-403 Design and Inspection of Mechanical Engineering System 3(3-0-6) 
04-312-404 Mechanical Engineering Project 3(1-6-4) 
04-313-311 Mechanical Engineering Laboratory 3 1(0-3-1) 

รวม 16 
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7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน 18 หน่วยกิต 

 - กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง  7 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน 7 หน่วยกิต 
 - กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  6 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ  5 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ              111 หน่วยกิต         ไมข่อเทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต 

 

รวมหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอน  21 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตคงเหลือ  126 หน่วยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
- การเปิดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
9. ช่ือผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่งบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2569 
 
10. ชื่อผูร้ับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 นายวินัย  จันทร์เพ็ง ประธานหลักสูตร  winai.c@en.rmutt.ac.th 

2 นายขวัญชัย  จ้อยเจริญ อาจารย์ประจํา 0 2549 3430 kwanchai.c@en.rmutt.ac.th 

3 นายภาณุ  ประทุมนพรัตน์ อาจารย์ประจํา 0 2549 3430 panu.pratumnopharat@rmutt.ac.th 

4 นายประเสริฐ  หาชานนท์ อาจารย์ประจํา 0 2549 3430 hachanont@hotmail.com 

5 นายปัณณธร  ศลิษฏ์ธนวัฒน์ อาจารย์ประจํา 0 2549 3430 punnatharn@yahoo.com 

6 นางศิวพร  กล้าจุ้ย เจ้าหน้าที่ 0 2549 3430 siwaporn_k@exchange.rmutt.ac.th 

 
  

0 2549  3431
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
    หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และเกณฑการรับของผูเขาศึกษา 
    1.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
         1.1.1 รับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุมประเภทชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเทา  
         1.1.2 รับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุมประเภทชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล ชางยนต สาขาวิชาระบบราง สาขาวิขาเมคคาทรอนิกสหรือเทียบเทา โดยวิธีการเทียบโอนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการเทียบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2562 
         1.1.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 ผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือให
เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
    1.2 วธิีการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
         1.2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
และผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุมประเภทชางอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเทา 
คัดเลือกดวยวิธีการสอบคัดเลือกโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอบคัดเลือกโดยตรงจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
         1.2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุมประเภทชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล ชางยนต สาขาวิชาระบบราง สาขาวิขาเมคคาทรอนิกสหรือเทียบเทา โดยใชวิธีการเทียบโอน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบคัดเลือกโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
  
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
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ตารางท่ี 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
 
3. คณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
    ภาควิชาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกำหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เมื่อนักศึกษาไดรับการเรียนรูในศาสตรของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลตาม
หลักสูตรและแผนการสอนและไดสำเร็จการศึกษาไวดังนี้ 
 
ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง 

Washington Accord 
ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยกุตใชความรูทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู เฉพาะทางวิศวกรรม 
เพื่อการแกไขและหาคำตอบ ของปญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซอน 

09-111-141 
แคลคูลัสสำหรับ
วิศวกร 1 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไม
กำหนด การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิคของการ
หาปริพันธ การประยกุตของปริพันธจำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร
ในสามมิติ 

 09-111-142 
แคลคูลัสสำหรับ
วิศวกร 2 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของ
หนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน 
ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ
สองตัวแปรและการประยกุต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ
หลายตัวแปรและการประยุกต 

  04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

  09-410-141 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 1 

เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการ
ถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-142 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน 
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็ง
เกร็ง การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และการถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-143 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 2 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม 

  09-410-144 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 2 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง 
ไฟฟากระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทศันศาสตรและฟสิกสยุค
ใหม 

  



20 
 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-711-101 
เคมีสำหรับวิศวกร 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอ
ออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม 
พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

  04-711-102 
ปฏิบัติการเคมี
สำหรับวิศวกร 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ สารละลายและ
สมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ 
จลนศาสตรเคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบางชนิด 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  04-621-101 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพวิเตอร  อันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง 

  04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการ
เขียนภาพดวยมอืและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ 
การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 

  04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ
กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต 
และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  
การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกีย่วของ
กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการ
ใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบ
ทำลายและไมทำลาย 

  04-313-101 
กลศาสตรวิศวกรรม 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ขอที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-311-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคสถิตยศาสตร 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือนและเสถียรภาพ 

  04-312-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคพลศาสตร 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็งการเคล่ือนที่เชิง
เสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบนระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุน
การเคล่ือนที่สัมบูรณกับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของ
อนุภาคและเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
งานและพลังงานการดลและโมเมนตัม 

  04-311-203 
เธอรโมไดนามิกส 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต
ตัด การโกงงอของคาน การบิดตัว การโกงงอของเสา วงกลมโมห
และความเคนรวม ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมได
ทางสถิตยศาสตร 

  04-311-204 
กลศาสตรของไหล 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการความตอเนื่องและการเคล่ือนที่ ความคลายและ
การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-301 
กลศาสตร
เคร่ืองจักรกล 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอ
โยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและ
มวลที่เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 

  04-312-303 
การถายเทความ
รอน 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและ
การประยกุตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนและการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและ
การควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-202 
การวัดและ
เคร่ืองมือวัด 

หลักการของระบบการวัดองคประกอบในระบบการวัดการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงและความแมนยำการวิเคราะหขอมูล
สัญญาณผลกระทบของภาระตอระบบการวัดสัญญาณรบกวน 
ระบบการวัดและเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ การวัดความเครียดการ
วัดแรงการวัดการไหลการวดัการกระจัด การวัดความเร็วการวัด
ความเรงการวัดอุณหภูมกิารวัดความดันการวัดแสงการวัดแบบ
อื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจยั สืบคน และ
วิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 
เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสำคัญ โดย
ใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร 

09-111-141 
แคลคูลัสสำหรับ
วิศวกร 1 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไม
กำหนด การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิคของการ
หาปริพันธ การประยกุตของปริพันธจำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร
ในสามมิติ 

 09-111-142 
แคลคูลัสสำหรับ
วิศวกร 2 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของ
หนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน 
ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ
สองตัวแปรและการประยกุต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ
หลายตัวแปรและการประยุกต 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

  09-410-141 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 1 

เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการ
ถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-142 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน 
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็ง
เกร็ง การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และการถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-143 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 2 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม 

  09-410-144 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 2 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง 
ไฟฟากระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทศันศาสตรและฟสิกสยุค
ใหม 

  04-711-101 
เคมีสำหรับวิศวกร 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอ
ออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม 
พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

  04-711-102 
ปฏิบัติการเคมี
สำหรับวิศวกร 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ สารละลายและ
สมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ 
จลนศาสตรเคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบางชนิด 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 
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  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  04-621-101 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพวิเตอร  อันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง 

  04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการ
เขียนภาพดวยมอืและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ 
การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 

  04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ
กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต 
และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  
การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกีย่วของ
กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการ
ใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบ
ทำลายและไมทำลาย 

  04-313-101 
กลศาสตรวิศวกรรม 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ขอที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

  04-311-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคสถิตยศาสตร 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือนและเสถียรภาพ 

  04-312-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคพลศาสตร 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็งการเคล่ือนที่เชิง
เสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบนระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุน
การเคล่ือนที่สัมบูรณกับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของ
อนุภาคและเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
งานและพลังงานการดลและโมเมนตัม 

  04-311-203 
เธอรโมไดนามิกส 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  



26 
 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต
ตัด การโกงงอของคาน การบิดตัว การโกงงอของเสา วงกลมโมห
และความเคนรวม ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมได
ทางสถิตยศาสตร 

  04-311-204 
กลศาสตรของไหล 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการความตอเนื่องและการเคล่ือนที่ ความคลายและ
การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-301 
กลศาสตร
เคร่ืองจักรกล 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอ
โยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและ
มวลที่เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 

  04-312-303 
การถายเทความ
รอน 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและ
การประยกุตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนและการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและ
การควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-202 
การวัดและ
เคร่ืองมือวัด 

หลักการของระบบการวัดองคประกอบในระบบการวัดการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงและความแมนยำการวิเคราะหขอมูล
สัญญาณผลกระทบของภาระตอระบบการวัดสัญญาณรบกวน 
ระบบการวัดและเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ การวัดความเครียดการ
วัดแรงการวัดการไหลการวัดการกระจัด การวัดความเร็วการวัด
ความเรงการวัดอุณหภูมกิารวัดความดันการวัดแสงการวัดแบบ
อื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  



27 
 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วฏัจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปญหา 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปญหาทาง 
วิศวกรรมที่ซับซอน และออกแบบระบบ 
ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจำเปน
และเหมาะสม กับขอพิจารณาทางดาน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

 09-410-141 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 1 

เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการ
ถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-142 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน 
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็ง
เกร็ง การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และการถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-143 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 2 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม 

  09-410-144 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 2 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง 
ไฟฟากระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทศันศาสตรและฟสิกสยุค
ใหม 

  04-711-101 
เคมีสำหรับวิศวกร 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอ
ออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม 
พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

  04-711-102 
ปฏิบัติการเคมี
สำหรับวิศวกร 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ สารละลายและ
สมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ 
จลนศาสตรเคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบางชนิด 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 
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  04-621-101 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพวิเตอร  อันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง 

  04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการ
เขียนภาพดวยมอืและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ 
การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 

  04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ
กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต 
และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  
การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกีย่วของ
กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการ
ใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบ
ทำลายและไมทำลาย 

  04-313-101 
กลศาสตรวิศวกรรม 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ขอที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

  04-311-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคสถิตยศาสตร 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือนและเสถียรภาพ 

  04-312-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคพลศาสตร 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็งการเคล่ือนที่เชิง
เสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบนระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุน
การเคล่ือนที่สัมบูรณกับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของ
อนุภาคและเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
งานและพลังงานการดลและโมเมนตัม 

  04-311-203 
เธอรโมไดนามิกส 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต
ตัด การโกงงอของคาน การบิดตัว การโกงงอของเสา วงกลมโมห
และความเคนรวม ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมได
ทางสถิตยศาสตร 

  04-311-204 
กลศาสตรของไหล 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการความตอเนื่องและการเคล่ือนที่ ความคลายและ
การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 
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  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-301 
กลศาสตร
เคร่ืองจักรกล 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอ
โยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและ
มวลที่เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 

  04-312-303 
การถายเทความ
รอน 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและ
การประยกุตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนและการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและ
การควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-202 
การวัดและ
เคร่ืองมือวัด 

หลักการของระบบการวัดองคประกอบในระบบการวัดการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงและความแมนยำการวิเคราะหขอมูล
สัญญาณผลกระทบของภาระตอระบบการวัดสัญญาณรบกวน 
ระบบการวัดและเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ การวัดความเครียดการ
วัดแรงการวัดการไหลการวัดการกระจัด การวัดความเร็วการวัด
ความเรงการวัดอุณหภูมกิารวัดความดันการวัดแสงการวัดแบบ
อื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
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  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 
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  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบคนเพื่อหาคำตอบของ 
ปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความรู
จากงานวิจัยและวธิีการวจิยั รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการ
แปลความหมายของขอมูล การสังเคราะห
ขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

 09-410-141 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 1 

เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการ
ถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-142 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน 
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็ง
เกร็ง การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และการถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 

  09-410-143 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 2 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม 

  09-410-144 
ปฏิบัติการฟสิกส
สำหรับวิศวกร 2 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง 
ไฟฟากระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทศันศาสตรและฟสิกสยุค
ใหม 

  04-711-101 
เคมีสำหรับวิศวกร 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอ
ออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม 
พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

  04-711-102 
ปฏิบัติการเคมี
สำหรับวิศวกร 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ สารละลายและ
สมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ 
จลนศาสตรเคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบางชนิด 
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  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  04-621-101 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพวิเตอร  อันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง 

  04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการ
เขียนภาพดวยมอืและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ 
การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 

  04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ
กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต 
และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  
การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกีย่วของ
กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการ
ใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบ
ทำลายและไมทำลาย 

  04-313-101 
กลศาสตรวิศวกรรม 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ขอที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

  04-311-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคสถิตยศาสตร 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือนและเสถียรภาพ 

  04-312-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคพลศาสตร 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็งการเคล่ือนที่เชิง
เสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบนระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุน
การเคล่ือนที่สัมบูรณกับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของ
อนุภาคและเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
งานและพลังงานการดลและโมเมนตัม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-311-203 
เธอรโมไดนามิกส 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต
ตัด การโกงงอของคาน การบิดตัว การโกงงอของเสา วงกลมโมห
และความเคนรวม ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมได
ทางสถิตยศาสตร 

  04-311-204 
กลศาสตรของไหล 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการความตอเนื่องและการเคล่ือนที่ ความคลายและ
การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-301 
กลศาสตร
เคร่ืองจักรกล 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอ
โยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและ
มวลที่เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 

  04-312-303 
การถายเทความ
รอน 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและ
การประยกุตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนและการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและ
การควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-202 
การวัดและ
เคร่ืองมือวัด 

หลักการของระบบการวัดองคประกอบในระบบการวัดการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงและความแมนยำการวิเคราะหขอมูล
สัญญาณผลกระทบของภาระตอระบบการวัดสัญญาณรบกวน 
ระบบการวัดและเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ การวัดความเครียดการ
วัดแรงการวัดการไหลการวัดการกระจัด การวัดความเร็วการวัด
ความเรงการวัดอุณหภูมกิารวัดความดันการวัดแสงการวัดแบบ
อื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool 
Usage) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธ ีทรัพยากร 
และ ใชเคร่ืองมือทันสมัยทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ 
การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมที่
ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจำกัดของเคร่ืองมือ
ตางๆ 

04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

 00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
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คำอธิบายรายวิชา 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการ
เขียนภาพดวยมอืและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ 
การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 

  04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ
กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต 
และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  
การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกีย่วของ
กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการ
ใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบ
ทำลายและไมทำลาย 

  04-311-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคสถิตยศาสตร 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือนและเสถียรภาพ 

  04-312-201 
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคพลศาสตร 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็งการเคล่ือนที่เชิง
เสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบนระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุน
การเคล่ือนที่สัมบูรณกับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของ
อนุภาคและเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
งานและพลังงานการดลและโมเมนตัม 

  04-311-203 
เธอรโมไดนามิกส 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
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  04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต
ตัด การโกงงอของคาน การบิดตัว การโกงงอของเสา วงกลมโมห
และความเคนรวม ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมได
ทางสถิตยศาสตร 

  04-311-204 
กลศาสตรของไหล 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการความตอเนื่องและการเคล่ือนที่ ความคลายและ
การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-301 
กลศาสตร
เคร่ืองจักรกล 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอ
โยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและ
มวลที่เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 

  04-312-303 
การถายเทความ
รอน 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและ
การประยกุตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอนและการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและ
การควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-202 
การวัดและ
เคร่ืองมือวัด 

หลักการของระบบการวัดองคประกอบในระบบการวัดการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงและความแมนยำการวิเคราะหขอมูล
สัญญาณผลกระทบของภาระตอระบบการวัดสัญญาณรบกวน 
ระบบการวัดและเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ การวัดความเครียดการ
วัดแรงการวัดการไหลการวัดการกระจัด การวัดความเร็วการวัด
ความเรงการวัดอุณหภูมกิารวัดความดันการวัดแสงการวัดแบบ
อื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
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  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วฏัจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและ
ความรูที่ ไดรับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกีย่วพัน
กับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
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  01-610-003 
นันทนาการ 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 
(Environment and Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคำตอบของ
ปญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของสังคม
และส่ิงแวดลอม และสามารถแสดงความรู
และความจำเปนของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

 04-711-101 
เคมีสำหรับวิศวกร 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอ
ออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม 
พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 

  04-711-102 
ปฏิบัติการเคมี
สำหรับวิศวกร 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ สารละลายและ
สมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ 
จลนศาสตรเคมี สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบางชนิด 
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  00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
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  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-202 
การวัดและ
เคร่ืองมือวัด 

หลักการของระบบการวัดองคประกอบในระบบการวัดการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงและความแมนยำการวิเคราะหขอมูล
สัญญาณผลกระทบของภาระตอระบบการวัดสัญญาณรบกวน 
ระบบการวัดและเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ การวัดความเครียดการ
วัดแรงการวัดการไหลการวัดการกระจัด การวัดความเร็วการวัด
ความเรงการวัดอุณหภูมกิารวัดความดันการวัดแสงการวัดแบบ
อื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
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  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมี
สำนึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบติั
วิชาชีพวิศวกรรม 

00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  01-610-003 
นันทนาการ 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 
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คำอธิบายรายวิชา 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
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  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบ
ภายใน 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจ
และการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ 
การหลอล่ืน 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 
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  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

9 การทำงานเดี่ยวและทำงานเปนทีม 
(Individual and Team work) 
- ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดาน
การ ทำงานเด่ียว และการทำงานในฐานะผู
รวมทีมหรือ ผูนำทีมที่มีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชีพ 

00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  01-610-003 
นันทนาการ 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  01-320-001 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 1  

คำศัพท สำนวน ภาษาที่ใชในการบอกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ความสนใจ การสนทนาส้ันๆ ในสถานการณ
ตางๆ การเขียนขอความส้ันๆ การฟงและอานขอความส้ันๆ จาก
ส่ือตางๆ 
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  01-320-002 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 2 

คำศัพท สำนวน ภาษาที่ใชในการเลาเร่ือง อธิบาย และใหเหตุผล 
การสนทนาอยางตอเนื่องในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
การเขียนบรรยายส้ัน ๆ การฟงและการอานเนื้อหาในเร่ืองที่
เกี่ยวของจากส่ือ 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 
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  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถส่ือสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับ
กลุมผู ปฏิบัติวิชาชพีวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาท ิสามารถ
อานและเขยีนรายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได
อยางมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอ สามารถ
ใหและรับคำแนะนำงานไดอยางชัดเจน 

04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

 00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  01-320-001 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 1  

คำศัพท สำนวน ภาษาที่ใชในการบอกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ความสนใจ การสนทนาส้ันๆ ในสถานการณ
ตางๆ การเขียนขอความส้ันๆ การฟงและอานขอความส้ันๆ จาก
ส่ือตางๆ 

  01-320-002 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 2 

คำศัพท สำนวน ภาษาที่ใชในการเลาเร่ือง อธิบาย และใหเหตุผล 
การสนทนาอยางตอเนื่องในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
การเขียนบรรยายส้ัน ๆ การฟงและการอานเนื้อหาในเร่ืองที่
เกี่ยวของจากส่ือ 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 
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  04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการ
เขียนภาพดวยมอืและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ 
การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-307 
ปฏิบัติการทำความ
เย็นและปรับอากาศ 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติม
สารทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบ
ควบคุมและปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวเิคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความ
เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 
(Project Management and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ 
หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน 
และ สามารถประยกุตใชหลักการบริหารใน
งานของตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทมีเพื่อ
บริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่มี
สภาพแวดลอมการทำงาน ความหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ 

00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 01-610-003 
นันทนาการ 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 
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  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวเิคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 
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  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

  04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชพี วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียน
รายงาน การนำเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเปนในการเตรียม
ตัว เพื่อใหสามารถการปฏิบัติงานไดโดยลำพัง
และ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมกีาร
เปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

00-100-101 
อัตลักษณแหงราช
มงคลธัญบุรี 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเร่ิม การ
เร่ิมตนทำงานที่มีเปาหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน 
และความรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยูรวมกับผูอื่นภายใต
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตย หลักใน
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  04-000-202 
แคลคูลัสประยุกต
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อปุนยัเชิงคณิตศาสตร ลำดับ
และอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน  และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 

  01-110-021 
ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน ความหลากหลายของกลุมคน อาทิ กลุม
ชาติพันธุกบัพหวุัฒนธรรม สิทธแิละความเปนธรรมทางสังคม การ
ส่ือสารภายใตมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางการ
จัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก 
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกตางระหวางกัน 

  01-210-020 
จิตวิทยาประยกุต
เพื่อการทำงาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาประยกุตเพื่อการทำงาน ปจจยั
ทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาตน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การ
จัดการความเครียดจากการทำงาน กลุมและทีมงาน    การ
บริหารความขัดแยง รูปแบบภาวะผูนำสมัยใหม องคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ กลยทุธในการเสริมสราง
ประสิทธิผลขององคการ สภาพแวดลอมและสุขภาพในการทำงาน 

  00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การ
สรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่
หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  00-100-201 
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝงจิตสำนึกรับผิดชอบ การแบงปนและ
ชวยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศนที่ดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

  04-000-201 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน
วิศวกรรม 

ทักษะฟง พูด อาน เขียน ศัพทเทคนิค สำนวนภาษาที่เกีย่วกับงาน
ดานวิศวกรรม ขอกำหนดดานความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน
และการใชงาน การอธิบายกระบวนการทำงาน การเขียนรายงาน
ความเสียหายและความกาวหนา 

  01-320-018 
การพัฒนาทักษะ
การเขียน 

การเขียนประโยค การเขียนยอหนา การกรอกแบบฟอรม การ
เขียนบันทึกสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัว การจดขอความ
โดยยอจากการอานและการฟง 

  09-121-002 
สถิติเบื้องตน
สำหรับนวัตกรรม 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธภิาพนวัตกรรม 

  09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน 
ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ 
การใชโปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคม
ออนไลน ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร 
การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบการ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 

  04-411-203 
กระบวนการผลิต 

ทฤษฎีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ 
กรรมวิธีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม 
ความสัมพันธของวัตถุดิบกบักรรมวธิีการผลิต หลักการพื้นฐาน
ดานตนทุนการผลิต 

  04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ
กล 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบัวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงานการ
วัดและควบคุม 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน 
ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบือ้งตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวัดสัญญาณและควบคุม อินเตอรเนต็ในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 

  04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห ความคลาดเคล่ือนและการ
จัดทำรายงานปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 

  04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหา
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานทีเ่กี่ยวของ 

  04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กลศาสตรของ
ไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะห
ขอมูลและการนำเสนอรายงาน 

  04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค 
นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค 
วงจรไฮโดรลิค 

  04-316-304 
การประลองไฮดรอ
ลิกสและนิวเเมติกส 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

  04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ 
การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอ
ดวยหมุดย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง 
คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพาน
และโซ การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม 

  04-312-304 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การ
วิเคราะหอุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสาร
ทำความเย็น การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความ
เย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น 
การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบ
ทอลม ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/
รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

  04-312-305 
การส่ันสะเทือนทาง
กล 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การ
ส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวธิีการของระบบสมมูล ระบบที่มี
หลายระดับขั้นความเสรี วธิีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การส่ันสะเทือน 

  04-313-306 
วิศวกรรมซอมบำรุง 

ระบบการบำรุงรักษาแบบตางๆ และหลักการบำรุงรักษาใน
โรงงาน การวางแผนและพกิัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึง
การสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นสวนอุปกรณที่จะจัดซ้ือ
เพื่อการซอมบำรุง สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกรอน และ
จุดออนของเคร่ืองจักร ระบบการบำรุงรักษาเชิงปองกันและ
เทคโนโลยีที่นำมาใช การบริหารจัดการการจัดทำรายงาน และ
การปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา 

  04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของ
ไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวสัดุและปรากฏการณของ
ไหล การวัดอัตราการไหล การส่ันสะเทอืนทางกล และการถวง
สมดุล 

  04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหา
โมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 

  04-312-402 
วิศวกรรมโรงตน
กำลัง 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะห
ทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอ
น้ำ  โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟา
พลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  04-312-403 
การออกแบบและ
ตรวจสอบระบบ
ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอก
ไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก 
การตรวจสอบหมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกัน
อัคคีภัย 

  04-316-401 
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิง
ตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน 
HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยีฟลดบัส 

  04-312-307 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน การเลือกหวัขอโครงงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของ การวางแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผนในสวนของการเตรียม
โครงงานรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
นำเสนอโครงงานทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

  04-312-404 
โครงงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ดำเนินโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลตอเนื่องจากรายวิชา 04-312-
307 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเสร็จสมบูรณ 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลนำเสนอรายงานทั้งนี้ใหอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกำหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตท่ีพึงประสงค เม่ือนักศึกษาไดรับการเรียนรูในศาสตรของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลตาม
หลักสูตรและแผนการสอนและไดสำเร็จการศึกษาไวตามผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLO) ดังนี้ 
 PLO 1: มีความรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรม และปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องตน 
 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู : 1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใชการเรียนการสอน
แบบการสาธิต 3. ใชการเรียนการสอนแบบการทดลอง 4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 5. ใชปญหาทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล เปนตัวอยางในวิชาพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรม 
 กลยุทธการประเมินการเรียนรู : 1. ประเมินดวยการสอบ 2. ประเมินดวยการทำงานในรายวิชาปฏิบัติการ 
 PLO 2: มีความรูพ้ืนฐานและใชเครื่องมือและปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตนได 
 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู : 1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใชการเรียนการสอน
แบบการสาธิต 3. ใชการเรียนการสอนแบบการทดลอง 4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ  
 กลยุทธการประเมินการเรียนรู : 1. ประเมินดวยการสอบ 2. ประเมินดวยการทำงานในรายวิชาปฏิบัติการ 
 PLO 3: สามารถวิเคราะหและแกปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได 
 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู : 1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใชการเรียนการสอน
แบบการสาธิต 3. ใชการเรียนการสอนแบบการทดลอง 4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 5. ใชการเรียนการ
สอนแบบกลุม ระดมสมองและอภิปลาย พรอมกับใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 กลยุทธการประเมินการเรียนรู : 1. ประเมินดวยการสอบ 2. ประเมินดวยการทำงานในรายวิชาปฏิบัติการ 
3. การประเมินดวยผลงานท่ีมอบหมายตามรายวิชา 
 PLO 4: สามารถบูรณาการและสรางนวัตกรรมใหมดานวิศวกรรมเครื่องกลได 
 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู : 1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใชการเรียนการสอน
แบบการสาธิต 3. ใชการเรียนการสอนแบบการทดลอง 4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 5. ใชการเรียนการ
สอนแบบกลุม ระดมสมองและอภิปลาย พรอมกับใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 6. ประสบการณจากการฝกงาน 
 กลยุทธการประเมินการเรียนรู : 1. ประเมินดวยการสอบ 2. ประเมินดวยการทำงานในรายวิชาปฏิบัติการ 
3. การประเมินดวยผลงานท่ีมอบหมายตามรายวิชา 4. การประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
 
 ซึ่งผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ไดแสดงตามตารางผลลัพธการเรียนรูรายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยไดจากสาระการ
เรียนรูขององคความรูพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื ้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง
วิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2562 กับรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทำการเชื่อมโยงสาระความรูและผลลัพธการ
เรียนรูของรายวิชาหลักสูตร ตามแสดงตามตาราง 
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ตารางผลลัพธการเรียนรูรายวิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
สาระการเรียนรู รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ 

องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ฟสิกส  
และเคม ี

09-111-141 
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 
(Calculus for Engineers 1) 
 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ 
รูปแบบยังไมกำหนด การประยกุตของอนุพันธ การ
หาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกต
ของปริพันธจำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ 
Functions limits and continuity, 
differentiation, indeterminate forms, 
applications of differentiation, integration, 
techniques of integration, applications of 
definite integral, algebra of vectors in three 
- dimensional space 

นักศึกษามีความรูในเร่ือง  
ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง 
การหาอนุพันธ รูปแบบยังไม
กำหนด การประยุกตของอนุพันธ 
การหาปริพันธ เทคนิคของการ
หาปริพันธ การประยกุตของ
ปริพันธจำกัดเขต พีชคณิต
เวกเตอรในสามมิติ ตลอดจน
สามารถนำความรูไปประยุกตใช
ได 

09-111-142 
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 
(Calculus for Engineers 2) 
 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคา
เวกเตอรของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคา
เวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวใน
ปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสอง
ตัวแปรและการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคา
จริงของหลายตัวแปรและการประยกุต   
Polar coordinates and parametric equations, 
vector - valued functions of one variable, 
calculus of vector–valued functions of one 
variable, lines planes and surfaces in three 
dimensional space, calculus of real–valued 
functions of two variables and applications, 
calculus of real - valued functions of 
multiple variables and applications 

นักศึกษามีความรูในเร่ือง พิกัด
เชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม 
ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัว
แปร แคลคูลัสของฟงกชันคา
เวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน 
ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ
สองตัวแปรและการประยกุต 
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของ
หลายตัวแปรและการประยุกต 
ตลอดจนสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชได 

04-000-202 
แคลคูลัสประยุกตสำหรับงาน
วิศวกรรม 
(Applied Calculus for 
Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข 
ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวน การ
กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน  และ
การประยกุตใชสำหรับงานวิศวกรรม 
Introduction to differential equations, 
numerical integration, improper integration, 
introduction to line integrals, mathematical 
induction, sequences and series of 
numbers, Taylor series expansions of 
elementary functions and applications for 
Engineering 

นักศึกษามีความรูทางวิชาการ
ความเขาใจและทกัษะในการ
แกปญหาในเร่ืองสมการเชิง
อนุพันธเบื้องตนและการ
ประยุกต  การหาปริพันธเชิง
ตัวเลขปริพันธไมตรงแบบ 
ปริพันธตามเสนเบื้องตน อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร ลำดับและ
อนุกรมของจำนวน การ
กระจายอนุกรมเทยเลอรของ
ฟงกชันมูลฐาน และ นักศึกษา
สามารถวิเคราะหและสรุป
ขอมูลความรูไดตลอดจน
สามารถนำความรูไป
ประยุกตใชสำหรับงาน
วิศวกรรมได 
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 09-410-141 

ฟสิกสสำหรับวิศวกร 1 
(Physics for Engineers 1) 

เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและ
พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การ
เคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการถายโอน
ความรอน และคล่ืนเสียง 
Vector, force and motion, momentum and 
energy, particle system, mechanical 
properties of matter, rigid body motion, 
oscillatory motion, fluid mechanics, heat 
and heat transfer, and sound waves 

1. เขาใจหลักการพื้นฐานทาง
ฟสิกส   ตามหวัขอตางๆ ใน
คำอธิบายรายวิชา   

2. สามารถแกปญหาทางฟสิกสได 
และประยกุตวิชาฟสิกส กับ
วิชาชีพและเทคโนโลยีใหมๆได 

3. สามารถพัฒนากระบวนการ
คิด การวิเคราะหและการ
ทำงานอยางเปนระบบโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

09-410-142 
ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับวิศวกร 1 
(Physics Laboratory for 
Engineers 1) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัม
และพลังงาน ระบบอนภุาค สมบัติเชิงกลของสาร 
การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบออ
สซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการถาย
โอนความรอน และคล่ืนเสียง 
Experiments on force and motions, 
momentum and energy, particle system, 
mechanical properties of matter, rigid body 
motion, oscillatory motion, fluid mechanics, 
heat and heat transfer, and sound waves 

1. สามารถใชอุปกรณพื้นฐานทาง
ฟสิกส  

2. นำความรูจากรายวิชาฟสิกส
สำหรับวิศวกร 1 มาปฏิบัติการ
ทดลอง 

3. สามารถคิดวิเคราะหและสรุป
ขอมูลอยางมีเหตุผล 

4. สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยใหรูจักการหา
ขอมูลดวยการปฏิบัติการ
ทดลอง 

09-410-143 
ฟสิกสสำหรับวิศวกร 2 
(Physics for Engineers 2) 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟา
กระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและ
ฟสิกสยุคใหม 
Statics, electromagnetics, direct current, 
alternative current, electromagnetic wave, 
optics, and modern physics 

1. เขาใจหลักการพื้นฐานทาง
ฟสิกสตามหวัขอตาง ๆ ใน
คำอธิบายรายวิชา 

2. แกปญหาทางฟสิกสได และ
ประยุกตวิชาฟสิกสกับวิชาชีพ
และเทคโนโลยีใหม ๆ ได 

3. พัฒนากระบวนการคิด การ
วิเคราะห และการทำงานอยาง
เปนระบบ โดยใชกระบวน 
การทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

09-410-144 
ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับวิศวกร 2 
(Physics Laboratory for 
Engineers 2) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟา
กระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม  
Experiments on electrostatics, 
electromagnetics, direct current, alternative 
current, electromagnetic wave, optics, and 
modern physics 

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกบัไฟฟาสถิต แมเหล็ก-
ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟา
กระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ทัศนศาสตร การทดลองเสมือน
จริงฟสิกสนิวเคลียร 

04-711-101 
เคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎี
อะตอม สมบัติของแกส ของแขง็ ของเหลว และ
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตร
เคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเท
ทีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 
Stoichiometr and basis of the atomic 
theory, properties of gas, liquid, solid and 
solution, chemical equilibrium, ionic 
equilibrium, chemical kinetic, electronic 
structures of atoms, chemical bonds, 
periodic properties, representative 
elements; nonmetal and transition metals 

1. เขาใจพื้นฐานทางทฤษฎี
อะตอม พันธะเคมี และ
ตารางธาตุ 

2. เขาใจสมบัติธาตุชนิตตางๆ 
และสมบัติสารในสถานะ
ตางๆ 

3. เขาใจการคำนวณขั้นพื้นฐาน
ทางเคมี 

4. เขาใจพฤติกรรมทาง
จลนศาสตรเคมี 
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 04-711-102 

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for 
Engineers) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร 
สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณมวลสาร
สัมพันธ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุล
เคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตรเคมี 
สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามญับางชนิด 
Experiments on scientific measurements, 
elements and compounds properties, 
stoichiometry, solution and colligative 
properties, chemical equilibrium, acid-base 
and salt reaction, kinetic chemistry, gas 
properties and crystalline structure 

1. รูจักวิธกีารใชเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและเลือกใชงาน
ไดอยางถูกตอง 

2. รูจักสมบัติตางๆ ของธาตุ 
สารประกอบ โครงสรางของ
ผลึก 

3. เขาใจและมีทักษะในการ
ทดลองตาง ๆ เชน ปริมาณ
มวลสารสัมพันธ สารละลาย 
สมบัติคอลลิเกทิฟ สมดุลเคมี 
การเกิดปฏกิิริยาตาง ๆ ของ
สารเคมี จลนศาสตรเคมี 
สมบัติของแกส เปนตน 

4. สามารถคิดวิเคราะหผลการ
ทดลอง และอภปิรายผลได 

5. สามารถทำงาน และสราง
รับผิดชอบในการทำงาน
รวมกัน 

องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 
กลุมที่ 1 
พื้นฐานการออกแบบ 
(Design 
Fundamentals) ความรู
ที่เกี่ยวของกับ 
Mechanical Drawing, 
Statics and Dynamics, 
Mechanical 
Engineering Process 

04-411-102 
เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉาย
และภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความ
เผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการเขียนภาพดวยมือและการ
สเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ การเขียนแบบ
เบื้องตนโดยคอมพิวเตอรชวยในการเขยีนแบบและ
ออกแบบ 
Lettering, orthographic projection, 
orthographic drawing and pictorial drawings, 
dimensioning and tolerances, sections, 
auxiliary views and development, freehand 
and sketches, detail and assembly drawings, 
basic computer-aided design drawing 

1. เขาใจหลัก วิธกีารและ
ระบบงานเขียนแบบ
วิศวกรรม 

2. รูและเขาใจการอานแบบ
และเขาใจแบบงานเคร่ืองกล 
งานการผลิต งานเชื่อม เปน
ตน 

3. รูวิธีการและเขาใจการสเกตซ
แบบภาพฉาย แบบภาพสาม
มิติ และแบบงานการผลิต
ดานวิศวกรรม 

4. เขาใจหลักและวิธกีาร
เบื้องตน ในการใช
คอมพิวเตอรเขียนแบบงาน
วิศวกรรมประกอบการ
ทำงานใหไดงานที่มีคุณภาพ 
และทำอยางมีประสิทธภิาพ 

04-311-201 
กลศาสตรวิศวกรรมภาค
สถิตยศาสตร 
(Engineering Mechanics: 
Statics) 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการ
ของงานเสมือนและเสถียรภาพ  
Force systems, resultant, equilibrium, 
friction, principle of virtual work, and 
stability 

1. นักศึกษาเขาใจหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับสมดุลของวัตถุ
ภายใตแรงกระทำจาก
ภายนอก เพือ่ใหสามารถหา
แรงกระทำและแรงปฏกิิริยาที่
ไมทราบคาโดยอาศัยสมการ
สมดุลของแรงและโมเมนต 

2. สามารถวิเคราะหหาแรง
ภายในโครงถัก หาจุดศูนยถวง 
หาจุดเซนทรอยด หาแรงเสียด
ทานและหาโมเมนตความ
เฉื่อยของพื้นที ่   

3. เขาใจหลักการพื้นฐานของงาน
เสมือนและเสถียรภาพของ
วัตถ ุ
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 04-312-201 

กลศาสตรวิศวกรรมภาค
พลศาสตร 
(Engineering Mechanics: 
Dynamics) 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็ง
การเคล่ือนที่เชิงเสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบน
ระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุนการเคล่ือนที่สัมบูรณ
กับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของอนุภาค
และเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิว
ตันงานและพลังงานการดลและโมเมนตัม 
Kinematics of particles and rigid bodies, 
rectilinear motion, plane curvilinear motion, 
rotation, absolute and relative motion, 
kinetics of particles and rigid bodies, 
Newton’s second law of motion, work and 
energy, impulse and momentum 

1. คำนวณหาตำแหนง  ความเร็ว  
ความเรง   ของอนภุาคและ
วัตถุแกรงที่กำลังเคล่ือนท ี

2. เขาใจถึงหลักการความเร็ว
สัมพัทธ 

3. รูกฎของนิวตัน 
4. เขาใจการนำกฎของนิวตันไป

แกปญหาการเคล่ือนที่ใน
ระบบพิกัดตางๆ ได 

5. เขียนไดอะแกรมผังวัตถุอิสระ
ได 

6. เขาใจถึงหลักการงานและ
พลังงาน 

7. เขาใจถึงหลักการการดลและ
โมเมนตัม 

8. เขาใจพื้นฐานการส่ันสะเทือน 
04-411-203 
กระบวนการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฏีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน 
งานหลอ กรรมวธิีในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตง
ชิ้นงาน และงานเชื่อม ความสัมพันธของวัตถุดิบกับ
กรรมวิธีการผลิต หลักการพื้นฐานดานตนทุนการ
ผลิต 
Theory and concept of manufacturing 
processes such as casting, forming, 
machining and welding, material and 
manufacturing processes relationship, 
fundamental of manufacturing costs 

1. รูเกี่ยวกับขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต  

2. รูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตขั้น
พื้นฐาน  

3. เขาใจการแปรรูปดวยวิธกีาร
ตางๆ  

4. เขาใจการประกอบชิ้นสวน
ดวยวธิีตางๆ  

5. รูลักษณะและการกระทำของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการ
ผลิต  

6. เลือกและใชเคร่ืองจักรในการ
ผลิตไดอยางเหมาะสม  

7. มีจิตสำนึกในการใชเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือและอุปกรณ 
ตลอดจนเห็นความสำคัญของ
กระบวนการผลิตในลักษณะ
ตางๆ 

กลุมที่ 2  
ความรูทางดิจิทัล (Digital 
Literacy) ความรูที่
เกี่ยวของกับ Digital 
Technology in 
Mechanical 
Engineering 

04-316-401 
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 
(Industrial Control System) 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัว
ควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย 
การออกแบบและเขียน HMI และ SCADA เพื่อการ
ควบคุมและส่ังการในระบบโรงงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีฟลดบัส 
Elements of factory automation, 
programmable logic controllers applications 
and network, design of human machine 
interface (HMI) and SCADA for control and 
command in factory automation, fieldbus 
technology 

1. รูและเขาใจแนวคิดเกีย่วกับ
ระบบควบคุม 

2. รูและเขาใจองคประกอบ
โรงงานอัตโนมัติ 

3. รูและเขาใจการประยุกตใชตัว
ควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรม
ไดและระบบโครงขาย 

4. รูและเขาใจการออกแบบและ
เขียน HMI และ SCADA เพื่อ
การควบคุมและส่ังการใน
ระบบโรงงานอัตโนมัติ 

5. รูและเขาใจเทคโนโลยีฟลดบัส 
6. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย

ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
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 04-312-401 

การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ การใชโปรแกรมชวยใน
การวิเคราะหระบบและออกแบบตัวควบคุม การ
ควบคุมตำแหนงและความเร็วของเซอรโวมอเตอร 
Practice in automatic control, use of 
softwear to aid system analysis and 
controller design, position and speed 
control of servo motor 

1. รูแนวคิดเกี่ยวกับระบบควบคุม 
2. เขาใจการจำลองแบบทาง

คณิตศาสตรของระบบควบคุม
ดวยฟงกชันถายโอน 

3. เขาใจแผนภาพกรอบ และ
กราฟการไหลสัญญาณ 

4. เขาใจผลตอบสนองสถานะไม
อยูตัวสำหรับสัญญาณอิมพัลส 
ขั้น และลาดเอยีง 

5. เขาใจผลตอบสนองสถานะอยู
ตัวโดยแผนภาพโบเด 

6. เขาใจความผิดพลาดสถานะ
อยูตัว 

7. รูถึงการออกแบบตัวควบคุม
ระบบ 

8. เขาใจการแปลงปริภูมิสเตต 
9. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย

ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
04-311-206 
คอมพิวเตอรและไฟฟาชวยงาน
การวัดและควบคุม 
(Computer and Electric 
Aided Measurement and 
Control) 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟา
และการใชงาน ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบื้องตน 
การโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัดสัญญาณและ
ควบคุม อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 
Basic of elrectric, digital technology, electric 
device and their using, basic of actuator and 
sensors, computer programming for signal 
measurement and control, Internet of thing 
(IoT) and use of AI, basic of robotics 

1. รูและเขาใจภาพโดยรวมทาง
วิศวกรรมของ CAD/CAM 
เคร่ืองกล พื้นฐานไฟฟา 
เทคโนโลยีดิจิตอล อปุกรณ
ทางไฟฟาและการใชงาน ตัว
ตนกำลังและตัวตรวจวัด
เบื้องตน 

2. สามารถประยกุตใชงาน 
CAD/CAM การโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวัด
สัญญาณและควบคุม 
อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการ
ใชงานปญญาประดิษฐ 
หุนยนตเบื้องตน ได 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพ 

04-316-303 
การออกแบบระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส  
(Hydraulic and Pneumatic 
System Design) 
 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม 
ไฮโดรนิวเมติค นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค 
อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค วงจรไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, 
pneumatic circuit, hydro-pneumatic, 
pneumatic sequencer, hydraulic system, 
hydraulic equipment, hydraulic circuit 

1. รูและเขาใจทฤษฎีพื้นฐานของ
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกส อุปกรณและวงจรพื้นฐาน 

2. รูและเขาใจสัญลักษณ คำ
จำกัดความ ระบบสงกำลัง 
ระบบควบคุม อุปกรณและ
วงจรตรรกะ อุปกรณและ
วงจรไฟฟา 

3. รูและเขาใจการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสงกำลัง 

4. รูและเขาใจการออกแบบและ
การเลือกใชอุปกรณ 

5. รูและเขาใจการบำรุงรักษา
ระบบและอุปกรณ 

6. รูและเขาใจวธิีการควบคุมการ
สงกำลัง 
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 04-316-304 

การประลองไฮดรอลิกสและ 
นิวเเมติกส  
(Hydraulic and Pneumatic 
Laboratory) 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการ
ควบคุมความดัน ความเร็ว ลำดับการทำงาน การ
ควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การวิเคราะหระบบ 
การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
Practice in hydraulic and pneumatic system, 
pressure, velocity and sequence control, 
system control by electrical, system 
analysis, components and system 
maintenance 

1. เลือกและตรวจสภาพ
อุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกสไดตามวงจรที่ออกแบบไว 

2. ตอวงจรและควบคุมการ
ทำงานของไฮดรอลิกสและนิว
แมติกสที่ใชอุปกรณไฮดรอ
ลิกสและนิวแมติกสควบคุม 

3. ตอวงจรและควบคุมการ
ทำงานของไฮดรอลิกสและนิว
แมติกสที่ใชไฟฟาและพีแอลซี
ควบคุม 

4. วิเคราะหวงจรและแกปญหา
ของระบบไฮดรอลิกสและนิว
แมติกส 

5. เห็นความสำคัญของหลัก 
วิธีการปฏิบัติงาน และนำไปใช
กับงานในหนาที่ และ
ชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภยัในการทำงาน
อยูเสมอ 

09-000-001 
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Computer and Information 
Technology Skills) 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรม
สำนักงาน ไดแก โปรแกรมประมวลผลคำ การใช
โปรแกรมตารางคำนวณ การใชโปรแกรมนำเสนอ 
การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคมออนไลน 
ไดแก เครือขายคอมพวิเตอร เทคโนโลยกีารส่ือสาร
ขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบภายในและ
ภายนอกองคกร การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน 
Computing fundamentals, key applications 
such as word processor (Microsoft Word), 
spreadsheets (Microsoft Excel), presentation 
(Microsoft PowerPoint), internet and social 
networks such as computer network, 
communication technology, internal and 
external e-mail correspondence, surfing the 
Internet, and general knowledge about the 
internet world 

1. มีความรูความเขาใจความรู
พื้นฐานการใชคอมพวิเตอร 
การใชโปรแกรมสำนกังานการ
ใชงานอินเตอรเน็ต รวมถึงการ
รูเทาทันสารสนเทศส่ือ
ออนไลน 

2. มีทักษะการใชคอมพิวเตอร
การใชโปรแกรมสำนกังาน 
การใชงานอินเตอรเน็ต และ
การส่ือสารออนไลน 

3. ประยุกตใชความรูพื้นฐานการ
ใชงานคอมพิวเตอรการใชงาน
โปรแกรมสำนักงาน การใช
งานอินเตอรเน็ตรวมถึงกา 

4. รูเทาทันสารสนเทศส่ือ
ออนไลนมาประยกุตกับการใช
งานในชีวิตประจำวัน 

5. เพิ่มศักยภาพผูเรียนใชและ
รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมมีความสามารถ
วิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
จัดการขอมูล 

04-312-306 
คอมพิวเตอรชวยงานการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Computer Aided 
Mechanical Engineering 
Design) 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะห
ปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิง
กายภาพและการจำลองปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานที่เกีย่วของ  
Use of computer for design and analysis of 
mechanical engineering problems, physical 
modeling and simulations of mechanical 
engineering problems and related 
applications 

1. รูและเขาใจภาพโดยรวมทาง
วิศวกรรมของ 
CAD/CAM/CAE 

2. สามารถประยกุตใชงาน 
CAD/CAM/CAE ได 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพ 
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 04-621-101 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 
(Computer Programming) 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพวิเตอร  อันตร
กิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การ
ประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนกิส วธิกีาร
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง 
Concepts and components of computer, 
hardware and software interaction, 
electronic data processing concepts, 
program design and development 
methodology and high-level language 
programming 

1. รูแนวคิดและองคประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร 

2. เขาใจอันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวร และซอฟตแวร 

3. เขาใจการประมวลผลขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส 

4. สามารถออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมคอมพวิเตอร 

5. มีทักษะในการเขยีน
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 

6. มีทักษะในการประยุกตใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
วิศวกรรม 

7. มีเจตคติที่ดีในการโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

กลุมที่ 3  
พื้นฐานทางความรอนและ
ของไหล (Thermo-
fluids Fundamentals) 
ความรูที่เกี่ยวของกับ 
Thermodynamics, 
Fluid Mechanics 

04-311-203 
เธอรโมไดนามิกส 
(Thermodynamics) 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของ
อุณหพลศาสตรและวฏัจักรคารโนต พลังงาน เอน
โทรป การถายโอนความรอนเบื้องตนและการ
เปล่ียนรูปพลังงาน 
First law of thermodynamics, second law 
of thermodynamics and Carnot cycle, 
energy, entropy, basic heat transfer and 
energy conversion 

1. มีความรูและความเขาใจ
ในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรพื้นฐาน และ
วิศวกรรมพื้นฐานของวิชาเธอร
โมไดนามิกส  เพือ่ประยกุตใช
กับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

2. มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกบัหลักการที่สำคัญ ทั้ง
ในเชิงทษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาวิชาเธอรโมไดนามิกส 

3. สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาเธอรโมไดนามกิสเขา
กับความรูในสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

4. สามารถวิเคราะหและแกไข
ปญหาดวยวธิีที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยกุตใช
เคร่ืองมือที่เหมาะสม อาทิ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร เปนตน 

5. มีความคิดอยางมีวจิารณญาณ
ที่ดี 

6. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ 

7. สามารถคิด วิเคราะห และ
แกไขปญหาดานวิศวกรรมได
อยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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กลศาสตรของไหล 
(Fluid Mechanics) 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการ
โมเมนตัมและพลังงาน สมการความตอเนื่องและ
การเคล่ือนที่ ความคลายและการวิเคราะหเชิงมิติ 
การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 
Properties of fluid, fluid static, momentum 
and energy equations, equation of 
continuity and motion, similitude and 
dimensional analysis, steady 
incompressible flow 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนของ
กลศาสตรของไหล 

2. เขาใจคุณสมบัติของของไหล 
และ ประเภทของการไหล  

3. เขาใจหลักการคำนวณหาความ
ดันในของไหล และ แรงที่ของ
ไหลกระทำตอวัตถอุยูนิ่ง  

4. เขาใจหลักการคำนวณหาแรง
และโมเมนตัมของการไหล  

5. เขาใจหลักการวิเคราะหเชิงมิติ
และความคลายคลึง 

6. เขาใจหลักการคำนวณภายใน
ระบบปดและการวัดการไหล 

กลุมที่ 4  
วัสดุวิศวกรรมและ
กลศาสตรวัสดุ 
(Engineering 
Materials and 
Mechanics of 
Materials) 
ความรูที่เกี่ยวของกับ 
Engineering Materials, 
Solid Mechanics 

04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และ
การประยกุตของกลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิ
เมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต และวัสดุเชิง
ประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย  การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวสัดุ
วิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวของกับสมบัติ
ของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดย
การใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการ
ทดสอบวัสดุแบบทำลายและไมทำลาย 
Structures, properties, production process 
and applications of main groups of 
engineering materials, metals, polymers, 
asphalt, wood, concrete and composites, 
phase equilibrium diagrams and their 
interpretation; mechanical properties and 
materials degradation, basic of destructive 
and non destructive testing 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัวัสดุวิศวกรรม
ประเภทตางๆ 

2. นักศึกษามีความรูพื้นฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม 
เพื่อใชเปนพื้นฐานใน
การศึกษาวิชาที่ตอเนื่องใน
ระดับสูงตอไป 

3. นักศึกษาเขาใจและสามารถ
อธิบายเกี่ยวกบัคุณสมบัติของ
วัสดุวิศวกรรมประเภทตางๆ 
และการนำไปใชงาน 

4. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกบั กระบวนการผลิต
สำหรับผลิตภัณฑที่ใชวัสดุ
วิศวกรรม 

  

04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรง

เฉือนและโมเมนตตัด การโกงงอของคาน การบิดตัว 

การโกงงอของเสา วงกลมโมหและความเคนรวม 

ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมไดทาง

สถิตยศาสตร 

Force and stresses, stresses and strains 

relationship, stresses in beams, shear force 

and bending moment diagrams, deflection 

of beams, torsion, buckling of columns, 

Mohr’s circle and combined stresses, failure 

criterion 

1. รูคุณสมบัติของความเคนและ
ความเครียด 

2. เขาใจความสัมพันธระหวาง
ความเคนและความเครียด 
ภายในวัสดุ 

3. เขาใจภาชนะอัดความดันและ
การเชื่อมตอ     

4. เขาใจการหาแรงบิดของเพลาใน
รูปแบบตางๆ    

5. สามารถเขียนไดอะแกรมแรง
เฉือนและไดอะแกรมโมเมนตดัด 

6. คำนวณหาความเคนดัด ความ
เคนเฉือน และระยะโกงงอของ
คาน     

7. สามารถวิเคราะหความเคน 
ความเครียดในชิ้นวัสดุและ
ความเคนรวม   

8. เขาใจการโกงงอของคาน โดยใช
ทฤษฎีพลังงานความเครียด    

9. เขาใจการโกงงอของเสา และ
ทฤษฎีการเสียหาย 
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 04-313-207 

การประลองวิศวกรรมเคร่ืองกล1  
(Mechanical Engineering 
Laboratory 1) 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการ
เก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห 
ความคลาดเคล่ือนและการจัดทำรายงาน
ปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง 
ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 
Basic of experimentation, instrumentation, 
data collection, analysis of data and 
reporting of experimental results, 
experimental investigation of mechanics, 
mechanics of solid, experimental 
investigation in fields of mechanical 
engineering 

1. ปฏิบัติการทดลองในดานการใช
เคร่ืองมือวัดได 

2. ปฏิบัติการทดลองในดานการ
เคล่ือนที่ของชิ้นสวน
เคร่ืองจักรกลได 

3. ปฏิบัติการทดลองในดานการ
สมดุลของเคร่ืองจักรกลได 

4. ปฏิบัติการทดลองในดาน
กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งได 

5. เห็นความสำคัญของหลัก 
วิธีการปฏิบัติงาน และนำไปใช
กับงานในหนาที่ และ
ชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภยัในการทำงานอยู
เสมอ 

กลุมที่ 5 
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
ส่ิงแวดลอม (Health 
Safety and 
Environment) 

04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 
(Machine Tools Practical 
Training) 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่
ใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและความ
เชี่ยวชาญ อาชวีอนามยั ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม 
Practical and operate machinery and 
mechanical tools that are used in 
industries related to mechanical 
engineering to provide the skills and 
expertise, health safety and envornment 

1. ใชงานอุปกรณ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองตนกำลัง
ที่มีใชอยูในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล ตาม
หลักการอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

2. ซอมบำรุงอุปกรณ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองตนกำลัง
ที่มีใชอยูในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล ตาม
หลักการอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

3. ติดต้ังและ/หรือปรับปรุงแกไข
งานที่เกี่ยวของกับเคร่ืองกลใน
โรงงานโดยใชความรูตางๆ 
ทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกลเขา
มาประยกุตใช ตามหลักการอาชี
วอนามยั ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอม 

4. ตระหนักในคุณคาหรือ
ความสำคัญของการปฏิบัติงาน
ของชางเคร่ืองกลในโรงงานโดย
คำนึงถึงตามหลักการอาชีวอนา
มัย ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 

04-312-304 
การทำความเย็นและการปรับ
อากาศ 
(Refrigeration and Air 
Conditioning) 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคา
สัมประสิทธิ์ของประสิทธภิาพ การอัดไอดัดแปลง 
วัฏจกัรทำความเย็น การวิเคราะหอุปกรณของ
ระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความ
เย็น การทำความเย็นและหอทำความเยน็ การทำ
ความเย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็น
ของระบบทำความเย็น การแชแข็งอาหาร ระบบ
ปรับอากาศ การประมาณโหลดความเยน็ของ
ระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการ
ออกแบบระบบทอลม ความปลอดภยัดานอัคคีภัย 

1. เขาใจหลักพื้นฐานการทำความ
เย็น คาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ กระบวนการของ
อากาศ  

2. เขาใจการอัดไอดัดแปลง วัฏ
จักรทำความเย็น การวิเคราะห
อุปกรณ สารทำความเย็นและ
คุณสมบัติสารทำความเย็น การ
ทำความเย็นและหอทำความ
เย็น การทำความเย็นดูดซึม 
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  ในระบบปรับอากาศ 

Basic knowledge of refrigeration and 
coefficient of performance, modified 
vapor compression, refrigeration cycles, 
system components analysis, refrigerant 
and their properties, evaporative cooling 
and cooling towers, absorption 
refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air 
condition, cooling load estimation of air 
conditioning systems, air distribution and 
duct system design, fire safety in a/c 
systems 

3. เขาใจการคำนวณโหลดความ
เย็นของระบบทำความเย็น การ
แชแข็งอาหาร ระบบปรับ
อากาศ 

4. เขาใจการประมาณภาระในการ
ทำความเย็น  อุปกรณของ
ระบบปรับอากาศ  ระบบปรับ
อากาศแบบตางๆ 

5. สามารถออกแบบทอลมและ
อุปกรณกระจายลมได    

6. สามารถเลือกสารทำความเย็น
และการออกแบบทอสารทำ
ความเย็น การควบคุมพื้นฐาน
ในระบบปรับอากาศ  

7. รูและเขาใจความปลอดภยัดาน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

04-312-403 
การออกแบบและตรวจสอบ
ระบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Design and Inspection of 
Mechanical Engineering 
System) 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การ
ตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการ
ตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก การตรวจสอบ
หมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล 
ระบบปองกันอัคคีภยั  
Crane and material lift design, principle of 
inspection, electric hoist and crane 
inspection, sling and lifting accessories 
inspection technique, boiler inspection, 
principle of non-destructive testing, 
vibration mornitoring and analysis of 
machine, fire protection system 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบ
ระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ 

2. รูและเขาใจหลักการตรวจสอบ
รอกไฟฟาและปนจั่น 

3. รูและเขาใจเทคนิคการ
ตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวย
ยก 

4. รูและเขาใจหลักการตรวจสอบ
หมอน้ำ หลักการทดสอบแบบ
ไมทำลาย 

5. รูและเขาใจหลักการตรวจวัด
และวิเคราะหการส่ันของ
เคร่ืองจักรกล 

6. รูและเขาใจระบบปองกัน
อัคคีภัย 

7. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มีตอ
วิชาชีพวิศวกรรม 

04-000-301 
การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(Preparation for Professional 
Experience) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ความสำคัญของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ
งานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กจิกรรม 5 ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร การเขยีนรายงาน การนำเสนอผลงาน 
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการ
แกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไป
เกี่ยวกบั เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 
Basic knowledge of forms and process of 
professional experience, importance of  

1. เขาใจกระบวนการเรียนการ
สอนในระบบสหกิจศึกษาและ
การสมัครงาน 

2. เขาใจการทำงานในสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาตนเอง 

3. เขาใจกฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคม 

4. เขาใจระบบมาตรฐานอาชีวอนา
มัย ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอม 

5. มีทักษะในการใชภาษาและการ
ส่ือสารที่ถูกตอง 

6. มีทักษะการวางแผน การคิดเชิง
วิเคราะห และการแกปญหา 

มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
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  professional experience, application letters 

preparation, workplace selections, job 
interview, organizational culture, personality 
development, professional morality, virtue 
ethics, labor laws, social security, 5S’s Keys, 
systems of quality assurance and safety 
standards at work, English communication 
in the workplace, report writing, 
presentations, planning skills, analytical 
skills, immediate problem solving skills, 
decision making, basic concepts of 
information technology, IT laws, and 
information retrieval 
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U 

 

04-312-402 
วิศวกรรมโรงตนกำลัง 
(Power Plant Engineering) 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การ
วิเคราะหทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป 
การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟากังหัน
กาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟานวิเคลียร การควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability 
concept, fuels and combustion analysis and 
component, study of steam, gas turbine 
and internal combustion engine power 
plants, combined cycle and cogeneration, 
hydro power plant, nuclear power plant, 
control and instrumentation, power plant 
economics and environmental impacts 

1. เขาใจหลักการ การเปล่ียนรูป
พลังงาน 

2. เขาใจหลักการ การทำงานของ
โรงไฟฟาประเภทตางๆ 

3. สามารถวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของการผลิตไฟฟา
ได 

4. สามารถอธบิายเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือวัด และวิเคราะหกาซ
ไอเสีย และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

5. สามารถคำนวณการสันดาป
เชื้อเพลิงได 

6. สามารถอธบิายโครงสรางและ
แยกแยะหมอไอน้ำประเภท
ตางๆได 

7. เขาใจหลักการระบบหลอเย็น
ของโรงไฟฟาพลังความรอนและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได 

องคความรูเฉพาะทาง
วิศวกรรม 
กลุมที่ 1 
เคร่ืองจักรกล 
(Machinery) ความรูที่
เกี่ยวของกับ 
Machinery Systems, 
Machine Design, 
Prime Movers 

04-312-301 
กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 
 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและ
ความเรง การวิเคราะหจลนศาสตรและแรง
พลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง 
และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่
เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 
Mechanisms and definition, velocity and 
acceleration analysis, kinematics and 
dynamics force analysis of mechanical 
devices, linkage, gear trains and mechanical 
systems, balancing of rotating and 
reciprocating mass, mechanism synthesis 

1. เขาใจหลักพื้นฐานของกลไกและ
คำจำกัดความ การวิเคราะห
ความเร็วและความเรง 

2. สามารถวิเคราะหจลนศาสตร
และแรงพลศาสตรของอุปกรณ
ทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง 
และระบบทางกล 

3. เขาใจการสมดุลของมวลหมุน 
และมวลที่เคล่ือนที่กลับไปมา 
การสังเคราะหกลไก 

04-312-302 
การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
(Machine Design) 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล 
ขบวนการทางวิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ 
ทฤษฎีความเสียหายตางๆ การออกแบบชิ้นสวน
เคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอดวยหมุด
ย้ำ รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
การออกแบบเพลาสงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ 
สกรูสงกำลัง คัปปลิง แบร่ิง ระบบเบรคและคลัทซ  

1. เขาใจพื้นฐานของการ
ออกแบบเคร่ืองจักรกลและ
ขอบขายและขั้นตอนการ
ออกแบบอยางถูกตอง
เหมาะสม 
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  การสงกำลังดวยสายพานและโซ การออกแบบ

โครงงานทางวิศวกรรม 
Fundamental of Machine Design, 
mechanical engineering process, properties 
of materials, theories of failure, design of 
simple machine elements, rivets, welding, 
screw fasteners, keys and pins, shafts, 
springs, gears, power screws, couplings, 
bearings, brakes, clutches, belts, chains, 
design project 

2. เขาใจวัสดุที่จะมาใชงานให
เหมาะสมกับชิ้นสวน
เคร่ืองจักรกล 

3. คำนวณทฤษฎีและหลักการ
ออกเบื้องตน 

4. คำนวณทฤษฎีความเสียหาย
ของชิ้นงานเคร่ืองจักรกล 

5. คำนวณการแตกหักของ
ชิ้นสวนเนื่องจากความลา 

6. คำนวณรอยตอแบบตางๆ 
7. เขาใจการออกแบบ

เคร่ืองจักรกลโดยใช
คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบ 

8. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพวิศวกรรม 

04-314-303 
เคร่ืองยนตสันดาบภายใน  
(Internal Combustion 
Engine) 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้ง
เคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ และ
เคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด เชื้อเพลิงและการ
สันดาป ระบบจุดระเบิด วฏัจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การ
ซุปเปอรชารจและการกวาดลางไอเสีย สมรรถนะ
เคร่ืองยนตและการทดสอบ การหลอล่ืน 
Internal combustion engine fundamentals, 
spark–ignition and compression– ignition 
engines, fuel and combustion, ignition 
systems, ideal fuel air cycle, supercharging 
and scavenging, performance and testing, 
lubrication 

1. เขาใจคุณลักษณะการทำงาน
ของเคร่ืองยนตสันดาปภายใน
ทั้งเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวย
ประกายไฟและเคร่ืองยนตที่
จุดระเบิดดวยการอัด   

2. เขาใจคุณสมบัติของอากาศ
และเชื้อเพลิง  

3. เขาใจวิธกีารผสมและการจาย
เชื้อเพลิง  

4. เขาใจการสันดาป และระบบ
จุดระเบิด  

5. คำนวณกลวัตในทางอุดมคติที่
ใชเชื้อเพลิงผสมอากาศเปน
สารตัวกลางทำงาน  

6. เขาใจกลวัตที่เปนจริง     
7. เขาใจเกี่ยวกับการซุปเปอร

ชารจ และการกวาดลางไอเสีย  
8. คำนวณหาสมรรถนะของ

เคร่ืองยนต  
9. เขาใจวิธกีารทดสอบ

สมรรถนะของเคร่ืองยนต   
10. มีเจตคติที่ดีตวิชาชีพ

วิศวกรรม มวีินัย ตรงตอ
เวลา รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม 

04-316-303 
การออกแบบระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส  
(Hydraulic and Pneumatic 
System Design) 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม 
ไฮโดรนิวเมติค นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค 
อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค วงจรไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, 
pneumatic circuit, hydro-pneumatic, 
pneumatic sequencer, hydraulic system, 
hydraulic equipment, hydraulic circuit 

1. รูและเขาใจทฤษฎีพื้นฐานของ
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 
อุปกรณและวงจรพื้นฐาน 

2. รูและเขาใจสัญลักษณ คำจำกัด
ความ ระบบสงกำลัง ระบบ
ควบคุม อุปกรณและวงจร
ตรรกะ อุปกรณและวงจรไฟฟา 
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   3. รูและเขาใจการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบสงกำลัง 
4. รูและเขาใจการออกแบบและ

การเลือกใชอุปกรณ 
5. รูและเขาใจการบำรุงรักษา

ระบบและอุปกรณ 
6. รูและเขาใจวธิีการควบคุมการ

สงกำลัง 
7. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย

ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มีตอ
วิชาชีพวิศวกรรม 

04-316-304 
การประลองไฮดรอลิกสและนิว
เเมติกส  
(Hydraulic and Pneumatic 
Laboratory) 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการ
ควบคุมความดัน ความเร็ว ลำดับการทำงาน การ
ควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การวิเคราะหระบบ 
การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
Practice in hydraulic and pneumatic 
system, pressure, velocity and sequence 
control, system control by electrical, 
system analysis, components and system 
maintenance 

1. เลือกและตรวจสภาพอุปกรณไฮ
ดรอลิกสและนิวแมติกสไดตาม
วงจรที่ออกแบบไว 

2. ตอวงจรและควบคุมการทำงาน
ของไฮดรอลิกสและนิวแมติกสที่
ใชอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกสควบคุม 

3. ตอวงจรและควบคุมการทำงาน
ของไฮดรอลิกสและนิวแมติกสที่
ใชไฟฟาและพีแอลซีควบคุม 

4. วิเคราะหวงจรและแกปญหา
ของระบบไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกส 

5. เห็นความสำคัญของหลัก 
วิธีการปฏิบัติงาน และนำไปใช
กับงานในหนาที่ และ
ชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภยัในการทำงานอยู
เสมอ 

กลุมที่ 2 
ความรอน ความเย็น 
และของไหลประยกุต 
(Heat, Cooling and 
Applied Fluids) 
ความรูที่ 
เกี่ยวของกับ Heat 
Transfer, Air 
Conditioning and 
Refrigeration, Power 
Plant, Thermal 
Systems 
Design 

04-312-303 
การถายเทความรอน 
(Heat Transfer) 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา 
การแผรังสีและการประยุกตใชงาน การถายเทความ
รอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนและการเพิ่ม
สมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและการ
ควบแนน พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 
Modes of heat transfer, conduction, 
convection, radiation and applications of 
heat transfer, heat exchangers and heat 
transfer enhancement, boiling and 
condensation, basic of thermal system 
design 

นักศึกษาเขาใจถึงทฤษฎกีาร
ถายเทความรอนแบบการนำ
ความรอน 1 มิติทั้งในสภาวะคง
ตัวและไมคงตัว การพาความรอน
แบบบังคับ การพาความรอน
แบบธรรมชาติ อุปกรณ
แลกเปล่ียนความรอน และการ
แผรังสีความรอน พื้นฐานการ
ออกแบบระบบทางความรอน 

04-312-304 
การทำความเย็นและการปรับ
อากาศ 
(Refrigeration and Air 
Conditioning) 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคา
สัมประสิทธิ์ของประสิทธภิาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏ
จักรทำความเย็น การวิเคราะหอุปกรณของระบบ 
สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความเย็น การ
ทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความเย็น
แบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำ
ความเย็น การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การ
ประมาณโหลดความเย็นของระบบปรับอากาศ การ
กระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม ความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

1. เขาใจหลักพื้นฐานการทำความ
เย็น คาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ กระบวนการของ
อากาศ  

2. เขาใจการอัดไอดัดแปลง วัฏ
จักรทำความเย็น การวิเคราะห
อุปกรณ สารทำความเย็นและ
คุณสมบัติสารทำความเย็น การ
ทำความเย็นและหอทำความ
เย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม 
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  Basic knowledge of refrigeration and 

coefficient of performance, modified vapor 
compression, refrigeration cycles, system 
components analysis, refrigerant and their 
properties, evaporative cooling and cooling 
towers, absorption refrigeration, calculation 
of cooling load of refrigeration systems, 
freezing of foods, air condition, cooling load 
estimation of air conditioning systems, air 
distribution and duct system design, fire 
safety in a/c systems 

3. เขาใจการคำนวณโหลดความ
เย็นของระบบทำความเย็น การ
แชแข็งอาหาร ระบบปรับ
อากาศ 

4. เขาใจการประมาณภาระในการ
ทำความเย็น  อุปกรณของ
ระบบปรับอากาศ  ระบบปรับ
อากาศแบบตางๆ 

5. สามารถออกแบบทอลมและ
อุปกรณกระจายลมได    

6. สามารถเลือกสารทำความเย็น
และการออกแบบทอสารทำ
ความเย็น การควบคุมพื้นฐาน
ในระบบปรับอากาศ  

7. รูและเขาใจความปลอดภยัดาน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

04-313-307 
ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับ
อากาศ  
(Refrigeration and Air 
Condition Practice) 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำ
สุญญากาศ การเติมสารทำความเย็น และสารหลอ
ล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบควบคุมและ
ปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวิเคราะหและการแกไข
ปญหา การติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการ
เคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 
Refrigerant piping practice, evacuation, 
compressor oil and refrigerant charging, leak 
detection, control system and electric 
circuit practice, diagnosis and problem 
solving, installation, refrigeration and air 
condition system service and maintenance 

1. สามารถปฏบิัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและ
ดานอัคคีภัยได 

2. สามารถปฏบิัติงานทอสารทำ
ความเย็นได 

3. สามารถปฏบิัติงานทำ
สุญญากาศ  การเติมสารทำ
ความเย็น และสารหลอล่ืนได 

4. สามารถทำการตรวจสอบรอย
ร่ัว  ปฏิบัติงานไฟฟาและ
ระบบควบคุมได 

5. สามารถทำการวิเคราะหและ
การแกไขปญหา  การติดต้ัง  
การบำรุงรักษาและการบริการ
เคร่ืองทำความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศได 

04-312-402 
วิศวกรรมโรงตนกำลัง 
(Power Plant Engineering) 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การ
วิเคราะหทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป 
การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟากังหัน
กาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟานวิเคลียร การควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability 
concept, fuels and combustion analysis and 
component, study of steam, gas turbine 
and internal combustion engine power 
plants, combined cycle and cogeneration, 
hydro power plant, nuclear power plant, 
control and instrumentation, power plant 
economics and environmental impacts 

1. เขาใจหลักการ การเปล่ียนรูป
พลังงาน 

2. เขาใจหลักการ การทำงาน
ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ 

3. สามารถวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมของการผลิต
ไฟฟาได 

4. สามารถอธบิายเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือวัด และวิเคราะห
กาซไอเสีย และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

5. สามารถคำนวณการสันดาป
เชื้อเพลิงได 

6. สามารถอธบิายโครงสรางและ
แยกแยะหมอไอน้ำประเภท
ตางๆได 

7. เขาใจหลักการระบบหลอเย็น
ของโรงไฟฟาพลังความรอนและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได 
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 04-313-310 

การประลองวิศวกรรมเคร่ืองกล2 
(Mechanical Engineering 
Laboratory 2) 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง 
กลศาสตรของไหล การทดลองทางอุณหพลศาสตร
และการถายเทความรอน ปฏิบัติการทดลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะหขอมูล
และการนำเสนอรายงาน 
Experimental investigation in mechanics, 
mechanic of solids, mechanics of fluid, 
experimental investigation in 
thermodynamics and heat transfer, 
experimental investigation in fields of 
mechanical engineering, analysis of data 
and reporting of experimental results 

นักศึกษามีความรูความสามารถ
ทางวิชาการพื้นฐานวิศวกรรม 
การคำนวณและการประยุกตใช
งานทางวิศวกรรม เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยใีนการเปนวิศวกร
อาชีพตรงตามมาตรฐานสากล มี
พื้นฐานการทำการทดลอง การ
ใชเคร่ืองมือวัด การเก็บขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลการ
วิเคราะหความคลาดเคล่ือนและ
การจัดทำรายงาน ปฏิบัติการ
ทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลบน
พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสม 

กลุมที่ 3 
ระบบพลวัตและการ
ควบคุมอัตโนมัติ 
(Dynamic Systems 
and Automatics 
Control) ความรู 
ที่เกี่ยวของกับ 
Dynamic Systems, 
Automatics Control, 
Internet of Things 
(IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

04-316-401 
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 
(Industrial Control System) 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัว
ควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมไดและระบบโครงขาย 
การออกแบบและเขียน HMI และ SCADA เพื่อการ
ควบคุมและส่ังการในระบบโรงงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีฟลดบัส 
Elements of factory automation, 
programmable logic controllers applications 
and network, design of human machine 
interface (HMI) and SCADA for control and 
command in factory automation, fieldbus 
technology 

1. รูและเขาใจแนวคิดเกีย่วกับ
ระบบควบคุม 

2. รูและเขาใจองคประกอบโรงงาน
อัตโนมัติ 

3. รูและเขาใจการประยุกตใชตัว
ควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
และระบบโครงขาย 

4. รูและเขาใจการออกแบบและ
เขียน HMI และ SCADA เพื่อ
การควบคุมและส่ังการในระบบ
โรงงานอัตโนมัติ 

5. รูและเขาใจเทคโนโลยีฟลดบัส 
6. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย

ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
04-312-401 
การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห
และการหาโมเดลของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การ
หาเสถียรภาพของระบบปอนกลับเชิงเสน การ
ออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 
Automatic control principles, analysis and 
modeling of linear control elements, 
stability of linear feedback systems, design 
and compensation of control systems 

1. รูแนวคิดเกี่ยวกับระบบควบคุม 
2. เขาใจการจำลองแบบทาง

คณิตศาสตรของระบบควบคุม
ดวยฟงกชันถายโอน 

3. เขาใจแผนภาพกรอบ และกราฟ
การไหลสัญญาณ 

4. เขาใจผลตอบสนองสถานะไมอยู
ตัวสำหรับสัญญาณอิมพัลส ขั้น 
และลาดเอียง 

5. เขาใจผลตอบสนองสถานะอยู
ตัวโดยแผนภาพโบเด 

6. เขาใจความผิดพลาดสถานะอยู
ตัว 

7. รูถึงการออกแบบตัวควบคุม
ระบบ 

8. เขาใจการแปลงปริภูมิสเตต 
9. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย

ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
04-311-206 
คอมพิวเตอรและไฟฟาชวยงาน
การวัดและควบคุม 
(Computer and Electric 
Aided Measurement and 
Control) 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟา
และการใชงาน ตัวตนกำลังและตัวตรวจวัดเบื้องตน 
การโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัดสัญญาณและ
ควบคุม อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 
 

1. รูและเขาใจภาพโดยรวมทาง
วิศวกรรมของ CAD/CAM 
เคร่ืองกล พื้นฐานไฟฟา 
เทคโนโลยีดิจิตอล อปุกรณทาง
ไฟฟาและการใชงาน ตัวตน
กำลังและตัวตรวจวัดเบื้องตน 
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  Basic of elrectric, digital technology, electric 

device and their using, basic of actuator and 
sensors, computer programming for signal 
measurement and control, Internet of thing 
(IoT) and use of AI, basic of robotics 

2. สามารถประยกุตใชงาน 
CAD/CAM การโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวัดสัญญาณ
และควบคุม อินเตอรเน็ตในทุก
ส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนต
เบื้องตน ได 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มีตอ
วิชาชีพ 

04-312-305 
การส่ันสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด 
การส่ันสะเทือนอิสระและบังคับวิธกีารของระบบ
สมมูล ระบบที่มีหลายระดับขั้นความเสรี วิธกีารและ
เทคนิคการลดและควบคุมการส่ันสะเทือน 
Systems with one degree of freedom, 
torsional vibration, free and forced 
vibration, method of equivalent systems, 
systems having several degrees of freedom, 
methods and techniques to reduce and 
control vibration 

1. รูนิยามและสวนประกอบของ
ระบบการส่ันสะเทือนทางกล 

2. เขาใจการหาสมการการ
เคล่ือนที่ของระบบการ
ส่ันสะเทือนแบบระดับขั้น
ความเสรีเดียวและแบบหลาย
ขั้น 

3. เขาใจการเขียนสมการ การ
เคล่ือนที่ดวยระเบียบวิธีตางๆ 

4. เขาใจผลเฉลยของระบบการ
ส่ันสะเทือนตาง ๆ 

5. เขาใจความถีธ่รรมชาติและ
รูปรางแบบแผน 

6. เขาใจวิธีรการและเทคนิค การ
ลดและการควบคุม การ
ส่ันสะเทือน 

7. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพวิศวกรรม 

04-313-311 
การประลองวิศวกรรมเคร่ืองกล3  
(Mechanical Engineering 
Laboratory 3) 

ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน 
เคร่ืองจักรกลของไหล การทดสอบคุณสมบัติทางกล
ของวัสดุและปรากฏการณของไหล การวัดอัตราการ
ไหล การส่ันสะเทือนทางกล และการถวงสมดุล 
Experimental in heat transfer, fluid 
machinery, material mechanical property 
testing, fluid measurement, mechanical 
vibrations and balancing 

1. ปฏิบัติการทดลองในดานการ
ถายเทความรอนได 

2. ปฏิบัติการทดลองในดาน
เคร่ืองจักรกลของไหลได 

3. ปฏิบัติการทดลองในดานการ
ส่ันสะเทือนทางกลได 

4. ปฏิบัติการทดลองในดานการ
ถวงสมดุลได 

5. ปฏิบัติการทดลองในดานการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลของ
วัสดุได 

6. ปฏิบัติการทดลองในดาน
ปรากฎการณของการไหลและ
การวัดอัตราการไหลได 

7. เห็นความสำคัญของหลัก 
วิธีการปฏิบัติงาน และนำไปใช
กับงานในหนาที่และ
ชีวิตประจำวัน 
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 04-316-303 

การออกแบบระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส  
(Hydraulic and Pneumatic 
System Design) 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม 
ไฮโดรนิวเมติค นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค 
อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค วงจรไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, 
pneumatic circuit, hydro-pneumatic, 
pneumatic sequencer, hydraulic system, 
hydraulic equipment, hydraulic circuit 

1. รูและเขาใจทฤษฎีพื้นฐานของ
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกส อุปกรณและวงจร
พื้นฐาน 

2. รูและเขาใจสัญลักษณ คำ
จำกัดความ ระบบสงกำลัง 
ระบบควบคุม อุปกรณและ
วงจรตรรกะ อุปกรณและ
วงจรไฟฟา 

3. รูและเขาใจการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสงกำลัง 

4. รูและเขาใจการออกแบบและ
การเลือกใชอุปกรณ 

5. รูและเขาใจการบำรุงรักษา
ระบบและอุปกรณ 

6. รูและเขาใจวธิีการควบคุมการ
สงกำลัง 

7. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพวิศวกรรม 

04-316-304 
การประลองไฮดรอลิกสและนิว
เเมติกส  
(Hydraulic and Pneumatic 
Laboratory) 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการ
ควบคุมความดัน ความเร็ว ลำดับการทำงาน การ
ควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การวิเคราะหระบบ 
การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
Practice in hydraulic and pneumatic 
system, pressure, velocity and sequence 
control, system control by electrical, 
system analysis, components and system 
maintenance 

1. เลือกและตรวจสภาพ
อุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกสไดตามวงจรที่ออกแบบไว 

2. ตอวงจรและควบคุมการ
ทำงานของไฮดรอลิกสและนิว
แมติกสที่ใชอุปกรณไฮดรอ
ลิกสและนิวแมติกสควบคุม 

3. ตอวงจรและควบคุมการ
ทำงานของไฮดรอลิกสและนิว
แมติกสที่ใชไฟฟาและพีแอลซี
ควบคุม 

4. วิเคราะหวงจรและแกปญหา
ของระบบไฮดรอลิกสและนิว
แมติกส 

5. เห็นความสำคัญของหลัก 
วิธีการปฏิบัติงาน และนำไปใช
กับงานในหนาที่ และ
ชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภยัในการทำงาน
อยูเสมอ 

กลุมที่ 4 
ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical 
Systems) ความรูที่
เกี่ยวของกับ Energy, 
Engineering 
Management and 
Economics, Fire 
Protection System, 
Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

00-100-301 
ความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปน
ผูประกอบการ การจัดการองคการ การตลาด การ
จัดการดานการเงิน การเปนผูประกอบการที่ประสบ
ความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกิจ 
Business trends and concept, development 
of entrepreneur characteristics, organization 
management, marketing, financial 
management, successful entrepreneurs, 
business model canvas 

1. มีความรู ความเขาใจ แนวคิด
ในการทำธุรกจิ และการเปน
ผูประกอบการ 

2. สามารถทำแบบจำลองธุรกิจ
ได 
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 04-312-402 

วิศวกรรมโรงตนกำลัง 
(Power Plant Engineering) 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การ
วิเคราะหทางดานเชื้อเพลิงและการสันดาป 
การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟากังหัน
กาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
โรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟานวิเคลียร การควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability 
concept, fuels and combustion analysis and 
component, study of steam, gas turbine 
and internal combustion engine power 
plants, combined cycle and cogeneration, 
hydro power plant, nuclear power plant, 
control and instrumentation, power plant 
economics and environmental impacts 

1. เขาใจหลักการ การเปล่ียนรูป
พลังงาน 

2. เขาใจหลักการ การทำงาน
ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ 

3. สามารถวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมของการผลิต
ไฟฟาได 

4. สามารถอธบิายเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือวัด และวิเคราะห
กาซไอเสีย และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

5. สามารถคำนวณการสันดาป
เชื้อเพลิงได 

6. สามารถอธบิายโครงสรางและ
แยกแยะหมอไอน้ำประเภท
ตางๆได 

7. เขาใจหลักการระบบหลอเย็น
ของโรงไฟฟาพลังความรอน
และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ได 

00-100-202 
การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช 
การสรางสรรคผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  
สรางไอเดียที่หลากหลาย สรางตัวตนแบบเพื่อ
ทดลองและทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
Human-centric approach to gain deep 
understanding of users, design products or 
innovation, ideate several alternatives, 
create prototypes, and test the innovative 
solutions 

1. ประยุกตใชกระบวนการของ
การคิดเชิงออกแบบ (domain 
2.1 มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน เพื่อนำไปตอยอดองค
ความรู หรือนำความรูไปสูการ
สรางนวัตกรรม)  

2. สรางผลิตภัณฑหรือบริการ
โดยใชกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (domain 2.3 
สามารถนำความรูไปปรับใชให
เหมาะสมกับการเปน
ผูประกอบการ) 

3. วิเคราะหปญหาหรือแนวโนม
ในอนาคตโดยใช STEEP 
Analysis (domain 3.2 
สามารถแกไขปญหาได และ
เสนอแนวทางการแกไขได
อยางสรางสรรค)  

4. สรุปผลขอมูลจากการ
สัมภาษณตามแบบสอบถามผู
มีสวนไดสวนเสีย หรือลูกคา 
(domain 3.3 ทักษะทาง
ปญญา สามารถใชขอมูล 
ประมวลผล และวิเคราะห
ขอมูลไดอยางเปนระบบ) 

5. แสดงทักษะการทำงานเปน
กลุม และทำงานตามบทบาท
ที่ไดรับ (domain 4.1 มี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ที่ดี สามารถเปนผูนำและผู
ตามที่ดีและทำงานเปนทีมได) 
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สาระการเรียนรู รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ 
   6. สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

และจัดเก็บเอกสารบท LMS 
(domain 5.2 สามารถใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนเพื่อนำมาวิเคราะหและ
สนับสนุนการตัดสินใจ) 

7. นำเสนอผลงานของกลุมตาม
รูปแบบที่เลือกใหเหมาะสมกับ
ผูฟง (domain 5.3 สามารถ
เลือกรูปแบบของการส่ือสาร
และการนำเสนอที่เหมาะสม
ตอบุคคลที่หลากหลาย) 

04-312-306 
คอมพิวเตอรชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Computer Aided 
Mechanical Engineering 
Design) 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะห
ปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิง
กายภาพและการจำลองปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานที่เกีย่วของ  
Use of computer for design and analysis of 
mechanical engineering problems, physical 
modeling and simulations of mechanical 
engineering problems and related 
applications 

1. รูและเขาใจภาพโดยรวมทาง
วิศวกรรมของ CAD/CAM 
เคร่ืองกล พื้นฐานไฟฟา 
เทคโนโลยีดิจิตอล อปุกรณ
ทางไฟฟาและการใชงาน ตัว
ตนกำลังและตัวตรวจวัด
เบื้องตน 

2. สามารถประยกุตใชงาน 
CAD/CAM การโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวัด
สัญญาณและควบคุม 
อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการ
ใชงานปญญาประดิษฐ 
หุนยนตเบื้องตน ได 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพ 

04-311-205 
ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 
(Machine Tools Practical 
Training) 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่
ใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและความ
เชี่ยวชาญ อาชวีอนามยั ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม 
Practical and operate machinery and 
mechanical tools that are used in 
industries related to mechanical 
engineering to provide the skills and 
expertise, health safety and envornment 

1. ใชงานอุปกรณ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองตน
กำลังที่มีใชอยูในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบั
วิศวกรรมเคร่ืองกล ตาม
หลักการอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

2. ซอมบำรุงอุปกรณ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองตน
กำลังที่มีใชอยูในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกบั
วิศวกรรมเคร่ืองกล ตาม
หลักการอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

3. ติดต้ังและ/หรือปรับปรุงแกไข
งานที่เกี่ยวของกับเคร่ืองกลใน
โรงงานโดยใชความรูตางๆ 
ทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล
เขามาประยกุตใช ตาม
หลักการอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
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สาระการเรียนรู รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ 
   4. ตระหนักในคุณคาหรือ

ความสำคัญของการ
ปฏิบัติงานของชางเคร่ืองกลใน
โรงงานโดยคำนึงถึงตาม
หลักการอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอมอยู
เสมอ 

04-312-403 
การออกแบบและตรวจสอบ
ระบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Design and Inspection of 
Mechanical Engineering 
System) 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การ
ตรวจสอบรอกไฟฟาและปนจั่น เทคนิคการ
ตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก การตรวจสอบ
หมอน้ำ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล 
ระบบปองกันอัคคีภยั  
Crane and material lift design, principle of 
inspection, electric hoist and crane 
inspection, sling and lifting accessories 
inspection technique, boiler inspection, 
principle of non-destructive testing, 
vibration mornitoring and analysis of 
machine, fire protection system 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบ
ระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ 

2. รูและเขาใจหลักการตรวจสอบ
รอกไฟฟาและปนจั่น 

3. รูและเขาใจเทคนิคการ
ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ
ชวยยก 

4. รูและเขาใจหลักการตรวจสอบ
หมอน้ำ หลักการทดสอบแบบ
ไมทำลาย 

5. รูและเขาใจหลักการตรวจวัด
และวิเคราะหการส่ันของ
เคร่ืองจักรกล 

6. รูและเขาใจระบบปองกัน
อัคคีภัย 

7. มีกิจนิสัยในการทำงานดวย
ความละเอียด สุขุมรอบคอบ 
เห็นความสำคัญของวิชานี้ที่มี
ตอวิชาชีพวิศวกรรม 

04-312-304 
การทำความเย็นและการปรับ
อากาศ 
(Refrigeration and Air 
Conditioning) 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคา
สัมประสิทธิ์ของประสิทธภิาพ การอัดไอดัดแปลง 
วัฏจกัรทำความเย็น การวิเคราะหอุปกรณของ
ระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความ
เย็น การทำความเย็นและหอทำความเยน็ การทำ
ความเย็นแบบดูดซึม การคำนวณโหลดความเย็น
ของระบบทำความเย็น การแชแข็งอาหาร ระบบ
ปรับอากาศ การประมาณโหลดความเยน็ของ
ระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศและการ
ออกแบบระบบทอลม ความปลอดภยัดานอัคคีภัย
ในระบบปรับอากาศ 
Basic knowledge of refrigeration and 
coefficient of performance, modified 
vapor compression, refrigeration cycles, 
system components analysis, refrigerant 
and their properties, evaporative cooling 
and cooling towers, absorption 
refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air 
condition, cooling load estimation of air 
conditioning systems, air distribution and 
duct system design, fire safety in a/c 
systems 

1. สามารถปฏบิัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและ
ดานอัคคีภัยได 

2. สามารถปฏบิัติงานทอสารทำ
ความเย็นได 

3. สามารถปฏบิัติงานทำ
สุญญากาศ  การเติมสารทำ
ความเย็น และสารหลอล่ืนได 

4. สามารถทำการตรวจสอบรอย
ร่ัว  ปฏิบัติงานไฟฟาและ
ระบบควบคุมได 

5. สามารถทำการวิเคราะหและ
การแกไขปญหา  การติดต้ัง  
การบำรุงรักษาและการบริการ
เคร่ืองทำความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศได 
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สวนท่ี 3 คณาจารย 
 
1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

นายวนิัย  จันทรเพ็ง อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2539 
 

2549 
 

2555 

24 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

1 นายวนิัย  จันทรเพ็ง อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2539 
 

2549 
 

2555 

24 

2 นายขวัญชัย  จอยเจริญ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ 
 จอมเกลาธนบุรี 

2536 
 

2540 
 

2555 

27 

3 นายภาณุ  ประทุมนพรัตน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 
 เกลาธนบุรี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Ph.D. (Mechanical Engineering)  
 Northumbia University  
 Newcastle UK 

2535 
 
 

2539 
 

2555 

27 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

4 นายประเสริฐ  หาชานนท ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2538 
 

2549 

25 

5 นายปณณธร  ศลิษฏธนวัฒน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
 วิโรฒ 

2538 
 

2548 

25 

 
3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

1 นายวนิัย  จันทรเพ็ง อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2539 
 

2549 
 

2555 

24 

2 นายขวัญชัย  จอยเจริญ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ 
 จอมเกลาธนบุรี 

2536 
 

2540 
 

2555 

27 

3 นายภาณุ  ประทุมนพรัตน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 
 เกลาธนบุรี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Ph.D. (Mechanical Engineering)  
 Northumbia University  
 Newcastle UK 

2535 
 
 

2539 
 

2555 

27 

4 นายประเสริฐ  หาชานนท ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2538 
 

2549 

25 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

5 นายปณณธร  ศลิษฏธนวัฒน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
 วิโรฒ 

2538 
 

2548 

25 

6 นายพิพฒัน ปราโมทย ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
M.S. (Mechanical Engineering)  
 Lehigh University  
 Pennsylvania USA 
Ph.D. (Mechanical Engineering)  
 Lehigh University  
 Pennsylvania USA 

2534 
 

2543 
 
 

2547 

29 

7 นายวิรชยั โรยนรินทร ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
M.Sc. (Mechanical Engineering) 

 Northumbria University  
 Newcastle UK 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 Northumbria University  
 Newcastle UK  

2538 
 

2542 
 
 

2547 
 
 

25 

8 นายเทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
M.S. (Mechanical Engineering)  
 Oklahoma State  
 University Oklahoma  
 USA 
Ph.D. (Mechanical Engineering)  
 Oklahoma State  
 University Oklahoma  
 USA 

2538 
 

2543 
 
 
 

2549 

25 

9 นายบุณยฤทธ์ิ ประสาทแกว ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาธนบุรี 
D.Eng. (Energy)  
 Asian Institute of  
 Technology Thailand 

2538 
 

2544 
 
 

2555 

25 

  



86 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

10 นายมนูศักดิ์  จานทอง ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 มหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) 
 Leibniz Universitaet  
 Hannover Hannover  
 Germany 

2538 
 
 

2543 
 

2549 

25 

11 นายณัฐสิทธิ์ พฒันะอ่ิม ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
 วิโรฒ 

2538 
 

2548 

25 

12 นายสถาพร  ทองวิค อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2539 
 

2544 
 

2551 

24 

13 นายมานพ  แยมแฟง# ผูชวยศาสตราจารย อส.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
 วิโรฒ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาธนบุรี 
วศ.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาธนบุรี 

2540 
 
 

2547 
 
 

2561 

23 

14 นายนพพร เปรมใจ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 
 เกลาพระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 
 เกลาพระนครเหนือ 

2538 
 
 

2541 

25 

15 นายสำรวม  โกศลานนัท อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธัญบุรี 

2544 
 

2553 

19 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

16 นายจักรวาล  บุญหวาน# อาจารย อส.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วศ.บ. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาธนบุรี 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาธนบุรี 

2542 
 

2545 
 
 

2547 

21 

17 นายอภิชาติ  ไชยขันธุ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธัญบุร ี

2539 
 

2558 

24 

18* นายธีรพจน  เวศพันธุ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
 วิโรฒ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2545 
 
 

2548 
 

2554 

16 

19* นายสุรศักดิ์  ทิมพิทักษ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธัญบุร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธัญบุร ี

2553 
 
 

2556 

1 

20* น.ส.ประภาพร ประเสริฐพงค อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2556 
 

2562 

1 

21** น.ส.มนพร คุปตาสา อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

2550 
2563 
2557 

1 

 
หมายเหตุ 
*: อาจารยท่ีรับเพ่ิมเขามาในปการศึกษา 2563 
**: อาจารยท่ีรับเพ่ิมเขามาในปการศึกษา 2564 
#: ผานการรับรองจาก กว. เดิม 
 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

-ไมมี- 
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5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2563-2567 
ตารางท่ี 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6/ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ระดับช้ันป จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) แตละปการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม - 60 120 180 180 
รวมนักศึกษา 
(ชั้นปท่ี 2-4) 

2563 2564 2565 2566 2567 

หมายเหตุ ไมนับรวมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เนื่องจากเปนการรับรวม 
 

ระดับช้ันป จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
 
ตารางท่ี 2: อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 
ปการศึกษา 2563 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
20 - 60 

อัตราสวน 1: 3 
 
ปการศึกษา 2564 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
21 60 120 

อัตราสวน 1: 9 
 
ปการศึกษา 2565 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
21 120 180 

อัตราสวน 1: 15 
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ปการศึกษา 2566 
จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

21 180 180 
อัตราสวน 1: 18 

 
ปการศึกษา 2567 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
21 180 180 

อัตราสวน 1: 18 
 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. นำเสนอวิธีการสอนเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู และ
พัฒนาการสอน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. ศึกษาดูงาน ไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. รับอาจารยวุฒิปริญญาโท (คน) 1 1 1 1 1 
1. รับอาจารยวุฒิปริญญาเอก (คน) 2 2 2 2 2 

 
6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. สนับสนุนอาจารยศึกษาตอวุฒิปริญญาเอก (คน) - 2 2 2 2 

 
6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. สนับสนุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ-ผศ. (คน) - 3 3 3 3 
2. สนับสนุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ-รศ. (คน) - 2 2 2 2 
3. สนับสนุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ-ศ. (คน) -    2 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2563 – ปการศึกษา 2567 
องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
1. องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร 
 
1.1 คณิตศาสตร 
 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไมกำหนด 
การประยกุตของอนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ 
การประยกุตของปริพันธจำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ 
Functions limits and continuity, differentiation, 
indeterminate forms, applications of differentiation, 
integration, techniques of integration, applications of 
definite integral, algebra of vectors in three dimensional 
space 

09-111-141 
แคลคูลัสสำหรับ
วิศวกร 1 
(Calculus for 
Engineers 1) 
 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

33 
 
 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่ง
ตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบ
และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปร
และการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและ
การประยกุต   
Polar coordinates and parametric equations, vector valued 
functions of one variable, calculus of vector valued 
functions of one variable, lines planes and surfaces in 
three dimensional space, calculus of real valued functions 
of two variables and applications, calculus of real valued 
functions of multiple variables and applications 

09-111-142 
แคลคูลัสสำหรับ
วิศวกร 2 
(Calculus for 
Engineers 2) 
 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

33 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรง
แบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อุปนยัเชงิคณิตศาสตร ลำดับและ
อนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน  
และการประยุกตใชสำหรับงานวิศวกรรม 
Introduction to differential equations, numerical 
integration, improper integration, introduction to line 
integrals, mathematical induction, sequences and series of 
numbers, Taylor series expansions of elementary functions 
and applications for Engineering 

04-000-202 
แคลคูลัส
ประยุกตสำหรับ
งานวิศวกรรม 
(Applied 
Calculus for 
Engineering) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

34 
 

1.2 ฟสิกส  
 

เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนภุาค 
สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวตัถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน 
และคล่ืนเสียง 
Vector, force and motion, momentum and energy, particle 
system, mechanical properties of matter, rigid body 
motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat 
transfer, and sound waves 

09-410-141 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 1 
(Physics for 
Engineers 1) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

37.5 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคล่ือนที่ โมเมนตัมและพลังงาน 

ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการ
ถายโอนความรอน และคล่ืนเสียง 
Experiments on force and motions, momentum and 
energy, particle system, mechanical properties of matter, 
rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics, 
heat and heat transfer, and sound waves 

09-410-142 
ปฏิบัติการ
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 1 
(Physics 
Laboratory for 
Engineers 1) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

12.5 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คล่ืน
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยคุใหม 
Statics, electromagnetics, direct current, alternative 
current, electromagnetic wave, optics, and modern physics 

09-410-143 
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 2 
(Physics for 
Engineers 2) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

37.5 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟา
กระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม  
Experiments on electrostatics, electromagnetics, direct 
current, alternative current, electromagnetic wave, optics, 
and modern physics 

09-410-144 
ปฏิบัติการ
ฟสิกสสำหรับ
วิศวกร 2 
(Physics 
Laboratory for 
Engineers 2) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

12.5 

1.3 เคม ี ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติของ
แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก 
จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี สมบัติ
ของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุท
รานสิชัน 
Stoichiometr and basis of the atomic theory, properties of 
gas, liquid, solid and solution, chemical equilibrium, ionic 
equilibrium, chemical kinetic, electronic structures of 
atoms, chemical bonds, periodic properties, representative 
elements; nonmetal and transition metals 

04-711-101 
เคมีสำหรับ
วิศวกร 
(Chemistry for 
Engineers) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

75 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวทิยาศาสตร สมบัติของธาตุ
และสารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพนัธ สารละลายและสมบัติ
คอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตรเคมี 
สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามญับางชนิด 
Experiments on scientific measurements, elements and 
compounds properties, stoichiometry, solution and 
colligative properties, chemical equilibrium, acid-base 
and salt reaction, kinetic chemistry, gas properties and 
crystalline structure 

04-711-102 
ปฏิบัติการเคมี
สำหรับวิศวกร 
(Chemistry 
Laboratory for 
Engineers) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

25 
 

2. องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 
2.1 กลุมที่ 1 
พ้ืนฐานการออกแบบ 
(Design 
Fundamentals) 
- ความรูที่เกีย่วของกับ  
Mechanical Drawing 

การเขียนอกัษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสาม
มิติ การกำหนดขนาดและพกิัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวยการเขียน
ภาพดวยมือและการสเก็ตภาพ  แผนคล่ีและภาพประกอบ การเขียน
แบบเบื้องตนโดยคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing 
and pictorial drawings, dimensioning and tolerances, 
sections, auxiliary views and development, freehand and 
sketches, detail and assembly drawings, basic computer-
aided design drawing 

04-411-102 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 
(Engineering 
Drawing) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 
 

33 
 

  



92 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Statics and Dynamics 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน
และเสถียรภาพ  
Force systems, resultant, equilibrium, friction, principle of 
virtual work, and stability 

04-311-201 
กลศาสตร
วิศวกรรมภาค
สถิตยศาสตร 
(Engineering 
Mechanics: 
Statics) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

17 

จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็งการเคล่ือนที่เชิง
เสนตรงการเคล่ือนที่เชิงเสนโคงบนระนาบการเคล่ือนที่แบบหมุนการ
เคล่ือนที่สัมบูรณกับการเคล่ือนที่สัมพัทธจลนพลศาสตรของอนุภาค
และเทหวัตถุแข็งเกร็งกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตันงานและ
พลังงานการดลและโมเมนตัม 
Kinematics of particles and rigid bodies, rectilinear motion, 
plane curvilinear motion, rotation, absolute and relative 
motion, kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s 
second law of motion, work and energy, impulse and 
momentum 

04-312-201 
กลศาสตร
วิศวกรรมภาค
พลศาสตร 
(Engineering 
Mechanics: 
Dynamics) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

17 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Mechanical 
Engineering Process 

ทฤษฏีและหลักการของกรรมวธิีการผลิตตางๆ เชน งานหลอ กรรมวิธี
ในการเปล่ียนรูปราง การตัดแตงชิ้นงาน และงานเชื่อม ความสัมพันธ
ของวัตถุดิบกับกรรมวิธกีารผลิต หลักการพื้นฐานดานตนทุนการผลิต 
Theory and concept of manufacturing processes such as 
casting, forming, machining and welding, material and 
manufacturing processes relationship, fundamental of 
manufacturing costs 

04-411-203 
กระบวนการ
ผลิต 
(Manufacturing 
Process) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

33 
 

2.2 กลุมที่ 2  
ความรูทางดิจิทัล 
(Digital Literacy)  
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Digital Technology in 
Mechanical 
Engineering 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิงตรรกะที่
โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออกแบบและเขียน HMI และ 
SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีฟลดบัส 
Elements of factory automation, programmable logic 
controllers applications and network, design of human 
machine interface (HMI) and SCADA for control and 
command in factory automation, fieldbus technology 

04-316-401 
ระบบควบคุม
ในอุตสาหกรรม 
(Industrial 
Control 
System) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 
 

14 
 

ปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ การใชโปรแกรมชวยในการวิเคราะหระบบ
และออกแบบตัวควบคุม การควบคุมตำแหนงและความเร็วของเซอร
โวมอเตอร 
Practice in automatic control, use of softwear to aid 
system analysis and controller design, position and speed 
control of servo motor 

04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 
(Automatic 
Control) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

14 
 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน ตัว
ตนกำลังและตัวตรวจวัดเบื้องตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัด
สัญญาณและควบคุม อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 
Basic of elrectric, digital technology, electric device and 
their using, basic of actuator and sensors, computer 
programming for signal measurement and control, Internet 
of thing (IoT) and use of AI, basic of robotics 

04-311-206 
คอมพิวเตอร
และไฟฟา
ชวยงานการวัด
และควบคุม 
(Computer 
and Electric 
Aided 
Measurement 
and Control) 

จำนวน 2 หนวยกิต 
บรรยาย 15 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

10 
 

 



93 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
 ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค   

นิวเมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค วงจร
ไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, pneumatic 
circuit, hydro-pneumatic, pneumatic sequencer, hydraulic 
system, hydraulic equipment, hydraulic circuit 

04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส
และนิวเเมติกส  
(Hydraulic and 
Pneumatic 
System 
Design) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

14 
 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
Practice in hydraulic and pneumatic system, pressure, 
velocity and sequence control, system control by 
electrical, system analysis, components and system 
maintenance 

04-316-304 
การประลองไฮ
ดรอลิกสและนิว
เเมติกส  
(Hydraulic and 
Pneumatic 
Laboratory) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

5 
 

ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสำนักงาน ไดแก 
โปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตารางคำนวณ การใช
โปรแกรมนำเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารสังคมออนไลน 
ไดแก เครือขายคอมพวิเตอร เทคโนโลยกีารส่ือสารขอมูล จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร การทองเครือขาย
อินเทอรเน็ต และความรูทั่วไปเกีย่วกับโลกออนไลน 
Computing fundamentals, key applications such as word 
processor (Microsoft Word), spreadsheets (Microsoft Excel), 
presentation (Microsoft PowerPoint), internet and social 
networks such as computer network, communication 
technology, internal and external e-mail correspondence, 
surfing the Internet, and general knowledge about the 
internet world 

09-000-001 
ทักษะการใช
คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Computer 
and 
Information 
Technology 
Skills) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 

14 
 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานที่เกีย่วของ  
Use of computer for design and analysis of mechanical 
engineering problems, physical modeling and simulations 
of mechanical engineering problems and related 
applications 

04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 
(Computer 
Aided 
Mechanical 
Engineering 
Design) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 
 

15 

แนวคิดและองคประกอบของคอมพวิเตอร  อันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษา
ระดับสูง 
Concepts and components of computer, hardware and 
software interaction, electronic data processing concepts, 
program design and development methodology and high-
level language programming 

04-621-101 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 
(Computer 
Programming) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

14 
 

 
 

  



94 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
2.3 กลุมที่ 3  
พ้ืนฐานทางความรอน
และของไหล (Thermo-
fluids 
Fundamentals)  
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Thermodynamics 

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 
First law of thermodynamics, second law of 
thermodynamics and Carnot cycle, energy, entropy, basic 
heat transfer and energy conversion 

04-311-203 
เธอรโม
ไดนามิกส 
(Thermodyna
mics) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

50 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Fluid Mechanics 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน 
สมการความตอเนื่องและการเคล่ือนที่ ความคลายและการวิเคราะห
เชิงมิติ การไหลแบบอัดไมไดภายใตสถานะคงตัว 
Properties of fluid, fluid static, momentum and energy 
equations, equation of continuity and motion, similitude 
and dimensional analysis, steady incompressible flow 

04-311-204 
กลศาสตรของ
ไหล 
(Fluid 
Mechanics) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

50 
 

2.4 กลุมที่ 4  
วัสดุวิศวกรรมและ
กลศาสตรวัสด ุ
(Engineering 
Materials and 
Mechanics of 
Materials) 
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Engineering Materials 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของ
กลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม  คอนกรีต และ
วัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  การ
ทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย 
การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวของกับสมบัติของวัสดุ
วิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม 
หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบทำลายและไมทำลาย 
Structures, properties, production process and applications 
of main groups of engineering materials, metals, polymers, 
asphalt, wood, concrete and composites, phase 
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical 
properties and materials degradation, basic of destructive 
and non destructive testing 

04-720-201 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

50 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Solid Mechanics 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด 
ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตตัด การโกงงอของ
คาน การบิดตัว การโกงงอของเสา วงกลมโมหและความเคนรวม 
ทฤษฎีของการแตกหกัคานประเภทหาคาไมไดทางสถิตยศาสตร 
Force and stresses, stresses and strains relationship, 
stresses in beams, shear force and bending moment 
diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of 
columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure 
criterion 

04-311-202 
กลศาสตรวัสดุ 
(Mechanics 
of Materials) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

45 
 

พื้นฐานการทำการทดลองการใชเคร่ืองมือวัดการเกบ็ขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลการวิเคราะห ความคลาดเคล่ือนและการจัดทำรายงาน
ปฏิบัติการทดลองกลศาสตรกลศาสตรของของแข็ง ปฏิบัติการทดลอง
วิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ 
Basic of experimentation, instrumentation, data collection, 
analysis of data and reporting of experimental results, 
experimental investigation of mechanics, mechanics of 
solid, experimental investigation in fields of mechanical 
engineering 

04-313-207 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 1  
(Mechanical 
Engineering 
Laboratory 1) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

5 
 

  



95 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
2.5 กลุมที่ 5 
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยั และ
สิ่งแวดลอม  
(Health Safety and 
Environment) 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม 
Practical and operate machinery and mechanical tools 
that are used in industries related to mechanical 
engineering to provide the skills and expertise, health 
safety and envornment 

04-311-205 
ปฏิบัติงาน
เคร่ืองมือกล 
(Machine 
Tools Practical 
Training) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

15 
 

การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอกไฟฟา
และปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก การ
ตรวจสอบหมอนำ้ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การตรวจวัดและ
วิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกันอัคคีภัย  
Crane and material lift design, principle of inspection, 
electric hoist and crane inspection, sling and lifting 
accessories inspection technique, boiler inspection, 
principle of non-destructive testing, vibration mornitoring 
and analysis of machine, fire protection system 

04-312-403 
การออกแบบ
และตรวจสอบ
ระบบทาง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 
(Design and 
Inspection of 
Mechanical 
Engineering 
System) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

40 
 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การวิเคราะห
อุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความเย็น 
การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม 
การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น การแชแข็ง
อาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็นของระบบ
ปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม ความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of 
performance, modified vapor compression, refrigeration 
cycles, system components analysis, refrigerant and their 
properties, evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air condition, 
cooling load estimation of air conditioning systems, air 
distribution and duct system design, fire safety in a/c 
systems 

04-312-304 
การทำความ
เย็นและการ
ปรับอากาศ 
(Refrigeration 
and Air 
Conditioning) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 
 

15 
 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะหทางดาน
เชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โรงไฟฟาวัฏจักร
รวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟา
นิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability concept, fuels 
and combustion analysis and component, study of steam, 
gas turbine and internal combustion engine power plants, 
combined cycle and cogeneration, hydro power plant, 
nuclear power plant, control and instrumentation, power 
plant economics and environmental impacts 

04-312-402 
วิศวกรรมโรง
ตนกำลัง 
(Power Plant 
Engineering) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

20 

  



96 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณ

วิชาชีพ ความสำคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียน
จดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ
งานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 
กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพและความปลอดภยั
ในการทำงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ การใช
งานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทกัษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหา
เฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 
Basic knowledge of forms and process of professional 
experience, importance of professional experience, 
application letters preparation, workplace selections, job 
interview, organizational culture, personality development, 
professional morality, virtue ethics, labor laws, social 
security, 5S’s Keys, systems of quality assurance and safety 
standards at work, English communication in the 
workplace, report writing, presentations, planning skills, 
analytical skills, immediate problem solving skills, decision 
making, basic concepts of information technology, IT laws, 
and information retrieval 
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U 

04-000-301 
การเตรียมความ
พรอมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 
(Preparation 
for 
Professional 
Experience) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 
 

10 

3. องคความรูเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
3.1 กลุมที่ 1  
เครื่องจักรกล 
(Machinery)  
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Machinery Systems 

กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอโยง 
ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่
เคล่ือนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 
Mechanisms and definition, velocity and acceleration 
analysis, kinematics and dynamics force analysis of 
mechanical devices, linkage, gear trains and mechanical 
systems, balancing of rotating and reciprocating mass, 
mechanism synthesis 

04-312-301 
กลศาสตร
เคร่ืองจักรกล 
(Mechanics 
of 
Machinery) 
 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

100 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Machine Design 

หลักการพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล ขบวนการทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายตางๆ การ
ออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอยางงาย การออกแบบรอยตอดวยหมุดยำ้ 
รอยเชื่อม การจับยึดดวยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก การออกแบบเพลา
สงกำลัง สปริง เฟองชนิดตางๆ สกรูสงกำลัง คัปปลิง แบร่ิง ระบบ
เบรคและคลัทซ การสงกำลังดวยสายพานและโซ การออกแบบ
โครงงานทางวิศวกรรม 
Fundamental of Machine Design, mechanical engineering 
process, properties of materials, theories of failure, design 
of simple machine elements, rivets, welding, screw 
fasteners, keys and pins, shafts, springs, gears, power 
screws, couplings, bearings, brakes, clutches, belts, chains, 
design project 

04-312-302 
การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 
(Machine 
Design) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

100 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Prime Movers 

พื้นฐานการทำงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในทั้งเคร่ืองยนตที่จุด
ระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตทีจุ่ดระเบิดดวยการอัด 
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบดิ วัฏจักรทางอุดมคติที่ใช
เชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสารตัวกลางทำงาน การซุปเปอรชารจและ
การกวาดลางไอเสีย สมรรถนะเคร่ืองยนตและการทดสอบ การหลอ
ล่ืน 
Internal combustion engine fundamentals, spark–ignition 
and compression– ignition engines, fuel and combustion, 
ignition systems, ideal fuel air cycle, supercharging and 
scavenging, performance and testing, lubrication 

04-314-303 
เคร่ืองยนต
สันดาบภายใน  
(Internal 
Combustion 
Engine) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

45 
 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค นิว
เมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค วงจร
ไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, pneumatic 
circuit, hydro-pneumatic, pneumatic sequencer, hydraulic 
system, hydraulic equipment, hydraulic circuit 

04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอ
ลิกสและนิวเเม
ติกส  
(Hydraulic and 
Pneumatic 
System 
Design) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

7 
 

ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกสและนวิแมติกสการควบคุมความดัน 
ความเร็ว ลำดับการทำงาน การควบคุมการทำงานดวยไฟฟา การ
วิเคราะหระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 
Practice in hydraulic and pneumatic system, pressure, 
velocity and sequence control, system control by 
electrical, system analysis, components and system 
maintenance 

04-316-304 
การประลองไฮ
ดรอลิกสและนิว
เเมติกส  
(Hydraulic and 
Pneumatic 
Laboratory) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

3 
 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะหทางดาน
เชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โรงไฟฟาวัฏจักร
รวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟา
นิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability concept, 
fuels and combustion analysis and component, study of 
steam, gas turbine and internal combustion engine power 
plants, combined cycle and cogeneration, hydro power 
plant, nuclear power plant, control and instrumentation, 
power plant economics and environmental impacts 

04-312-402 
วิศวกรรมโรง
ตนกำลัง 
(Power Plant 
Engineering) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

45 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
3.2 กลุมที่ 2 
ความรอน ความเย็น 
และของไหลประยุกต 
(Heat, Cooling and 
Applied Fluids)  
- ความรูที่เกีย่วของกับ  
Heat Transfer 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและการ
ประยุกตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนและ
การเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและการควบแนน 
พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 
Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation 
and applications of heat transfer, heat exchangers and 
heat transfer enhancement, boiling and condensation, 
basic of thermal system design 

04-312-303 
การถายเท
ความรอน 
(Heat 
Transfer) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

100 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Air Conditioning and 
Refrigeration 
 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การวิเคราะห
อุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความเย็น 
การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม 
การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น การแชแข็งอาหาร 
ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็นของระบบปรับ
อากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม ความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of 
performance, modified vapor compression, refrigeration 
cycles, system components analysis, refrigerant and their 
properties, evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air condition, 
cooling load estimation of air conditioning systems, air 
distribution and duct system design, fire safety in a/c 
systems 

04-312-304 
การทำความ
เย็นและการ
ปรับอากาศ 
(Refrigeration 
and Air 
Conditioning) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

75 

ปฏิบัติงานทอสารทำความเย็น ปฏบิัติงานทำสุญญากาศ การเติมสาร
ทำความเย็น และสารหลอล่ืน การตรวจสอบรอยร่ัว ระบบควบคุม
และปฏิบัติงานวงจรไฟฟา การวิเคราะหและการแกไขปญหา การ
ติดต้ัง การบำรุงรักษาและการบริการเคร่ืองทำความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศ 
Refrigerant piping practice, evacuation, compressor oil and 
refrigerant charging, leak detection, control system and 
electric circuit practice, diagnosis and problem solving, 
installation, refrigeration and air condition system service 
and maintenance 

04-313-307 
ปฏิบัติการทำ
ความเย็นและ
ปรับอากาศ  
(Refrigeration 
and Air 
Condition 
Practice) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 
 

25 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Power Plant 
 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะหทางดาน
เชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โรงไฟฟาวัฏจักร
รวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟา
นิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability concept, fuels 
and combustion analysis and component, study of steam, 
gas turbine and internal combustion engine power plants, 
combined cycle and cogeneration, hydro power plant, 
nuclear power plant, control and instrumentation, power 
plant economics and environmental impacts 

04-312-402 
วิศวกรรมโรง
ตนกำลัง 
(Power Plant 
Engineering) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

100 
 

  



99 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Thermal Systems 
Design 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะหทางดาน
เชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โรงไฟฟาวัฏจักร
รวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟา
นิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability concept, fuels 
and combustion analysis and component, study of steam, 
gas turbine and internal combustion engine power plants, 
combined cycle and cogeneration, hydro power plant, 
nuclear power plant, control and instrumentation, power 
plant economics and environmental impacts 

04-312-402 
วิศวกรรมโรง
ตนกำลัง 
(Power Plant 
Engineering) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

30 
 

รูปแบบของการถายเทความรอน การนำ การพา การแผรังสีและการ
ประยุกตใชงาน การถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนและ
การเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน การเดือดและการควบแนน 
พื้นฐานการออกแบบระบบทางความรอน 
Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation 
and applications of heat transfer, heat exchangers and 
heat transfer enhancement, boiling and condensation, 
basic of thermal system design 

04-312-303 
การถายเท
ความรอน 
(Heat 
Transfer) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 
 

30 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การวิเคราะห
อุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความเย็น 
การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม 
การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น การแชแข็ง
อาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็นของระบบ
ปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม ความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of 
performance, modified vapor compression, refrigeration 
cycles, system components analysis, refrigerant and their 
properties, evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air condition, 
cooling load estimation of air conditioning systems, air 
distribution and duct system design, fire safety in a/c 
systems 

04-312-304 
การทำความ
เย็นและการ
ปรับอากาศ 
(Refrigeration 
and Air 
Conditioning) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 
 

30 
 

ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ง กล ศาสตรของไหล 
การทดลองทางอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน ปฏิบัติการ
ทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกลสาขาตางๆ การวิเคราะหขอมูลและการ
นำเสนอรายงาน 
Experimental investigation in mechanics, mechanic of 
solids, mechanics of fluid, experimental investigation in 
thermodynamics and heat transfer, experimental 
investigation in fields of mechanical engineering, analysis 
of data and reporting of experimental results 

04-313-310 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 2 
(Mechanical 
Engineering 
Laboratory 
2) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

10 
 

  



100 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
กลุมที่ 3 
ระบบพลวตัและการ
ควบคุมอัตโนมัติ 
(Dynamic Systems 
and Automatics 
Control)  
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Dynamic Systems 

องคประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยกุตใชตัวควบคุมเชิงตรรกะที่
โปรแกรมไดและระบบโครงขาย การออก แบบและเขียน HMI และ 
SCADA เพื่อการควบคุมและส่ังการในระบบโรงงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีฟลดบัส 
Elements of factory automation, programmable logic 
controllers applications and network, design of human 
machine interface (HMI) and SCADA for control and 
command in factory automation, fieldbus technology 

04-316-401 
ระบบควบคุม
ใน
อุตสาหกรรม 
(Industrial 
Control 
System) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 

100 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Automatics Control 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการหาโมเดล
ของอุปกรณควบคุมเชิงเสน การหาเสถยีรภาพของระบบปอนกลับเชิง
เสน การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม 
Automatic control principles, analysis and modeling of 
linear control elements, stability of linear feedback 
systems, design and compensation of control systems 

04-312-401 
การควบคุม
อัตโนมัติ 
(Automatic 
Control) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

100 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Internet of Things 
(IoT) and AI (use of) 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน ตัว
ตนกำลังและตัวตรวจวัดเบื้องตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัด
สัญญาณและควบคุม อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 
Basic of elrectric, digital technology, electric device and 
their using, basic of actuator and sensors, computer 
programming for signal measurement and control, Internet 
of thing (IoT) and use of AI, basic of robotics 

04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงาน
การวัดและ
ควบคุม 
(Computer 
and Electric 
Aided 
Measurement 
and Control) 

จำนวน 2 หนวยกิต 
บรรยาย 15 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 
 

100 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Robotics 

พื้นฐานไฟฟา เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณทางไฟฟาและการใชงาน ตัว
ตนกำลังและตัวตรวจวัดเบื้องตน การโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัด
สัญญาณและควบคุม อินเตอรเน็ตในทุกส่ิงและการใชงาน
ปญญาประดิษฐ หุนยนตเบื้องตน 
Basic of elrectric, digital technology, electric device and 
their using, basic of actuator and sensors, computer 
programming for signal measurement and control, Internet 
of thing (IoT) and use of AI, basic of robotics 

04-311-206 
คอมพิวเตอรและ
ไฟฟาชวยงาน
การวัดและ
ควบคุม 
(Computer 
and Electric 
Aided 
Measurement 
and Control) 

จำนวน 2 หนวยกติ 
บรรยาย 15 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 
 

80 

ระบบลมอัด อุปกรณเกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค นิว
เมติกซีเควนเซอร ระบบไฮโดรลิค อุปกรณเกี่ยวกับไฮโดรลิค วงจร
ไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, pneumatic 
circuit, hydro-pneumatic, pneumatic sequencer, hydraulic 
system, hydraulic equipment, hydraulic circuit 

04-316-303 
การออกแบบ
ระบบไฮดรอ
ลิกสและนิวเเม
ติกส  
(Hydraulic and 
Pneumatic 
System 
Design) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

20 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Vibration 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นตามเสรี การส่ันสะเทือนบิด การส่ันสะเทือน
อิสระและบังคับวิธกีารของระบบสมมูล ระบบที่มีหลายระดับขั้นความ
เสรี วิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการส่ันสะเทือน 
Systems with one degree of freedom, torsional vibration, 
free and forced vibration, method of equivalent systems, 
systems having several degrees of freedom, methods and 
techniques to reduce and control vibration 

04-312-305 
การ
ส่ันสะเทือน
ทางกล 
(Mechanical 
Vibration) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

85 
 



101 
 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
 ปฏิบัติการทดลองในดานการถายเทความรอน เคร่ืองจักรกลของไหล 

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุและปรากฏการณของไหล การ
วัดอัตราการไหล การส่ันสะเทือนทางกล และการถวงสมดุล 
Experimental in heat transfer, fluid machinery, material 
mechanical property testing, fluid measurement, 
mechanical vibrations and balancing 

04-313-311 
การประลอง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 3  
(Mechanical 
Engineering 
Laboratory 
3) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 
 

15 

กลุมที่ 4 
ระบบทางกลอ่ืนๆ 
(Mechanical 
Systems)  
- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Energy 
  

กฎขอทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
และวัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป การถายโอนความรอน
เบื้องตนและการเปล่ียนรูปพลังงาน 
First law of thermodynamics, second law of 
thermodynamics and Carnot cycle, energy, entropy, basic 
heat transfer and energy conversion 

04-311-203 
เธอรโม
ไดนามิกส 
(Thermodyna
mics) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

50 
 

หลักการอนุรักษพลังงานและการประยกุตใช การวิเคราะหทางดาน
เชื้อเพลิงและการสันดาป การศึกษาสวนประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โรงไฟฟาวัฏจักร
รวมและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟา
นิวเคลียร การควบคุมและเคร่ืองมือวัด การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Energy conversion principles and availability concept, fuels 
and combustion analysis and component, study of steam, 
gas turbine and internal combustion engine power plants, 
combined cycle and cogeneration, hydro power plant, 
nuclear power plant, control and instrumentation, power 
plant economics and environmental impacts 

04-312-402 
วิศวกรรมโรง
ตนกำลัง 
(Power Plant 
Engineering) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

50 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Engineering 
Management and 
Economics 

แนวโนมและแนวคิดในการทำธุรกจิ การเปนผูประกอบ การ การ
จัดการองคการ การตลาด การจัดการดานการเงิน การเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การจัดทำแบบจำลองธุรกจิ 
Business trends and concept, development of 
entrepreneur characteristics, organization management, 
marketing, financial management, successful 
entrepreneurs, business model canvas 

00-100-301 
ความเปน
ผูประกอบการ 
(Entrepreneur 
ship) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 
 

75 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุงเนนการเขาใจผูใช การสรางสรรค
ผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย  สรางไอเดียที่หลากหลาย สราง
ตัวตนแบบเพื่อทดลองและทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
Human-centric approach to gain deep understanding of 
users, design products or innovation, ideate several 
alternatives, create prototypes, and test the innovative 
solutions 

00-100-202 
การคิดเชิง
ออกแบบ 
(Design 
Thinking) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 

 
 

25 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Fire Protection 
System 

การปฏิบัติและใชงานเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกลที่ใชในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม 
Practical and operate machinery and mechanical tools 
that are used in industries related to mechanical 
engineering to provide the skills and expertise, health 
safety and envornment 

04-311-205 
ปฏิบัติงาน
เคร่ืองมือกล 
(Machine 
Tools 
Practical 
Training) 

จำนวน 1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

 

20 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
ภาระหนวยกิต 

(รอยละ) 
 การออกแบบระบบปนจั่น ลิฟตขนสงวัสดุ การตรวจสอบรอกไฟฟา

และปนจั่น เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณชวยยก การ
ตรวจสอบหมอนำ้ หลักการทดสอบแบบไมทำลาย การตรวจวัดและ
วิเคราะหการส่ันของเคร่ืองจักรกล ระบบปองกันอัคคีภัย  
Crane and material lift design, principle of inspection, 
electric hoist and crane inspection, sling and lifting 
accessories inspection technique, boiler inspection, 
principle of non-destructive testing, vibration mornitoring 
and analysis of machine, fire protection system 

04-312-403 
การออกแบบ
และตรวจสอบ
ระบบทาง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 
(Design and 
Inspection of 
Mechanical 
Engineering 
System) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

70 
 

พื้นฐานความรูทางดานการทำความเย็นและคาสัมประสิทธิ์ของ
ประสิทธิภาพ การอัดไอดัดแปลง วัฏจกัรทำความเย็น การวิเคราะห
อุปกรณของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติสารทำความเย็น 
การทำความเย็นและหอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม 
การคำนวณโหลดความเย็นของระบบทำความเย็น การแชแข็ง
อาหาร ระบบปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็นของระบบ
ปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม ความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of 
performance, modified vapor compression, refrigeration 
cycles, system components analysis, refrigerant and their 
properties, evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air condition, 
cooling load estimation of air conditioning systems, air 
distribution and duct system design, fire safety in a/c 
systems 

04-312-304 
การทำความ
เย็นและการ
ปรับอากาศ 
(Refrigeration 
and Air 
Conditioning) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง 

 

10 
 

- ความรูที่เกีย่วของกับ 
Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

การใชคอมพิวเตอรในงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การโมเดลเชิงกายภาพและการจำลองปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลและการใชงานที่เกีย่วของ  
Use of computer for design and analysis of mechanical 
engineering problems, physical modeling and simulations 
of mechanical engineering problems and related 
applications 

04-312-306 
คอมพิวเตอร
ชวยงานการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 
(Computer 
Aided 
Mechanical 
Engineering 
Design) 

จำนวน 3 หนวยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 30 ชัว่โมง 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2563 – ปการศึกษา 2567 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1  
 (Calculus for Engineers 1) 

1. อาจารยโอม สถิตยนาค 
   วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
   วท.ม. คณิตศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณสอน 10 ป 
2. ผูชวยศาสตราจารย สมนึก ศรสีวัสดิ ์
   วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 25 ป 

09-111-142 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 
 (Calculus for Engineers 2) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลรัตน สมบุตร 
   ค.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ) 
   ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
   ประสบการณสอน 6 ป 
2. อาจารยมงคล ทาทอง 
   วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 10 ป 

04-000-202 แคลคูลัสประยุกตสำหรับงานวิศวกรรม 
 (Applied Calculus for Engineering) 

1. ผศ.ดร.พิพัฒน ปราโมทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.S. (Mechanical Engineering) (Lehigh University 
Pennsylvania, USA) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Lehigh University 
Pennsylvania, USA) 
ประสบการณสอน 29 ป 

2. ผศ.ดร.มนูศักดิ์  จานทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) (Leibniz 
Universitaet Hannover Hannover, Germany) 
ประสบการณสอน 25 ป 
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องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
04-711-101 เคมีสำหรับวิศวกร 
 (Chemistry for Engineers) 

1. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรยิม้ 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน 24 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 
Institute of Technology, Japan) 
ประสบการณสอน 15 ป 

04-711-102 ปฏิบัติการเคมีสำหรบัวิศวกร 
       (Chemistry Laboratory for Engineers) 

1. ผูชวยศาสตราจารยณัฐชา  เพ็ชรยิม้ 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน 24 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยวีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 
Institute of Technology, Japan) 
 ประสบการณสอน 15 ป 

09-410-141 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 1 
       (Physics for Engineers 1) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรฤทธ์ิ  ปเพราะ 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยมหดิล)  
   Ph.D. Chemical Physics (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   ประสบการณสอน 12 ป 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ใจเย็น 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร) 
   วท.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 8 ป 
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องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับวิศวกร 1 
       (Physics Laboratory for Engineers 1) 

1. ดร.กิจธนาพัฒน บรรดลนพรตัน 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัรามคำแหง)  
   Ph.D. Natural History Science (Cosmoscience) 

(Hokkaido University) 
   ประสบการณสอน 8 ป 
2. อาจารยชนกนันท บางเลี้ยง 
   วท.บ. ฟสิกส อิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
   วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหดิล) 

ประสบการณสอน 8 ป 
09-410-143 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 2 
       (Physics for Engineers 2) 

1. ดร.กิจธนาพัฒน บรรดลนพรตัน 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัรามคำแหง)  
   Ph.D. Natural History Science (Cosmoscience) 

(Hokkaido University) 
   ประสบการณสอน 8 ป 
2. อาจารยชนกนันท บางเลี้ยง 
   วท.บ. ฟสิกส อิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
   วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหดิล) 

ประสบการณสอน 8 ป 
09-410-144 ปฏิบัติการฟสิกสสำหรับวิศวกร 2 
       (Physics Laboratory for Engineers 2) 

1. ผูชวยศาสตราจารยฉันทนา เอ่ียมพนากิจ 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 
   วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
   ประสบการณสอน 14 ป 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูริพัฒน  กันธา 
   วท.บ. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลยัเชียงใหม) 
   วท.ม. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลยัเชียงใหม) 
   วท.ด. วัสดุศาสตร (มหาวิทยาลยัเชียงใหม) 

ประสบการณสอน 6 ป 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
04-311-201 กลศาสตรวิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร 
       (Engineering Mechanics; Statics) 

1. ผศ.ดร.เทอดเกียรติ  ลมิปทีปราการ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.S. (Mechanical Engineering) (Oklahoma State 
University Oklahoma, USA) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Oklahoma State 
University Oklahoma, USA) 
ประสบการณสอน 25 ป 

2. ดร.วินัย จันทรเพ็ง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

    ประสบการณสอน 24 ป 
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องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
04-311-202 กลศาสตรวัสด ุ
       (Mechanics of Materials) 

1. ผศ.ประเสริฐ  หาชานนท 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ประสบการณสอน 25 ป 

2. ผศ.ดร.ภาณุ ประทุมนพรัตน 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Northumbia 
University Newcastle, UK) 

   ประสบการณสอน 27 ป 
04-311-203 เธอรโมไดนามิกส 
       (Thermodynamics) 

1. ผศ.ดร.บุณยฤทธ์ิ ประสาทแกว 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร)ี 
D.Eng. (Energy) (Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ประสบการณสอน 25 ป 

2. ดร.สถาพร  ทองวิค 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ประสบการณสอน 24 ป 

04-311-204 กลศาสตรของไหล 
       (Fluid Mechanics) 

1. ผศ.ดร.ขวัญชัย  จอยเจรญิ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร)ี 
ประสบการณสอน 27 ป 

2. ผศ.ปณณธร  ศลิษฏธนวัฒน 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

   ประสบการณสอน 25 ป 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 
       (Engineering Drawing) 

1. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  พูนนายม 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการข้ึนรูป  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณสอน 17 ป 
เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2. นายไพศาล  ทองสงค 
B.Eng. Mechanical Engineering (Polytechnic 
University, Kanakawa, JAPAN) 
วศ.ม. วิศวกรรมการเช่ือม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี) 
 ประสบการณสอน 8 ป 
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องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
04-411-203 กระบวนการผลิต 
       (Manufacturing Processes) 

1. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  พูนนายม 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการข้ึนรูป  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณสอน 17 ป 
เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2. นายไพศาล ทองสงค 
B.Eng. Mechanical Engineering (Polytechnic 
University, Kanakawa, JAPAN) 
วศ.ม. วิศวกรรมการเช่ือม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี) 
 ประสบการณสอน 8 ป 

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
       (Computer Programming) 

1. นายมาโนช  ประชา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี)  
ประสบการณสอน 24 ป 
เคยรับรองปริญญา ป พ.ศ.2558-2562 

2. นายเจษฎา  อรณุฤกษ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี)  
 ประสบการณสอน 14 ป 

04-720-201 วัสดุวิศวกรรม 
       (Engineering Materials) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วีระนิตสิกุล 
วท.บ. วัสดุศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
M.Sc. Polymer Science (วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตร
เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Materials for Environment and Energy 
(University of Rome Rome, Italy) 
ประสบการณสอน 11 ป 

2. นางสาววริษฐา  ชอบพัฒนา 
B.S. Materials Science and Engineering (University 
of Illinois, Urbana-Champaign, Champaign, IL, 
USA)  
M.Sc. Materials (University of California Santa 
Barbara, Santa Barbara, CA, USA) 
Ph.D. Materials (University of California Santa 
Barbara, Santa Barbara, CA, USA) 
ประสบการณสอน 4 ป 
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องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  
04-312-201 กลศาสตรวิศวกรรมภาคพลศาสตร 
       (Engineering Mechanics; Dynamics) 

1. นายจักรวาล  บุญหวาน 
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยศรปีทุม) 
วศ.บ. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร)ี 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร)ี 
ประสบการณสอน 21 ป 
หมายเหต:ุ ผานการรับรองจาก กว. เดิม 

2. ผศ.ดร.มนูศักดิ์  จานทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) (Leibniz 
Universitaet Hannover Hannover, Germany) 
ประสบการณสอน 25 ป 

04-312-301 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
       (Mechanics of Machinery) 

1. นายอภิชาติ  ไชยขันธุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน 24 ป 

2. ผศ.ดร.พิพัฒน ปราโมทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.S. (Mechanical Engineering) (Lehigh University 
Pennsylvania, USA) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Lehigh University 
Pennsylvania, USA) 
ประสบการณสอน 29 ป 

04-312-302 การออกแบบเครื่องจักรกล 
       (Machine Design) 

1. ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.Sc. (Mechanical Engineering) (Northumbria 
University Newcastle, UK) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Northumbria 
University Newcastle, UK) 
ประสบการณสอน 25 ป 

2. ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลมิปทีปราการ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.S. (Mechanical Engineering) (Oklahoma State 
University Oklahoma, USA) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Oklahoma State 
University Oklahoma, USA) 
ประสบการณสอน 25 ป 
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องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  
04-312-303 การถายเทความรอน 
       (Heat Transfer) 

1. ผศ.ดร.ขวัญชัย  จอยเจรญิ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณสอน 27 ป 

2. ผศ.ดร.ธีรพจน  เวศพันธุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
ประสบการณสอน 16 ป 

04-312-304 การทำความเย็นและการปรับอากาศ 
       (Refrigeration and Air Conditioning) 

1. ดร.สถาพร  ทองวิค 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ประสบการณสอน 24 ป 

2. ดร.ประภาพร ประเสริฐพงค 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ประสบการณสอน 1 ป 

04-312-305 การสั่นสะเทือนทางกล 
       (Mechanical Vibration) 

1. ผศ.ดร.ภาณุ  ประทุมนพรตัน 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Northumbia 
University Newcastle, UK) 
ประสบการณสอน 27 ป 

2. ผศ.ปณณธร  ศลิษฏธนวัฒน 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประสบการณสอน 25 ป 

04-312-306 คอมพิวเตอรชวยงานการออกแบบทาง 
       วิศวกรรมเครื่องกล 
       (Computer Aided Mechanical  
       Engineering Design) 

1. ผศ.ดร.พิพัฒน ปราโมทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.S. (Mechanical Engineering) (Lehigh University 
Pennsylvania, USA) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) (Lehigh University 
Pennsylvania, USA) 
ประสบการณสอน 29 ป 

2. นายนพพร เปรมใจ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ) 
ประสบการณสอน 25 ป 
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องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  
04-312-401 การควบคุมอัตโนมัต ิ
       (Automatic Control) 

1. ผศ.ดร.มนูศักดิ์  จานทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) (Leibniz 
Universitaet Hannover Hannover, Germany) 
ประสบการณสอน 25 ป 

2. นายสุรศักดิ์  ทิมพิทักษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน 1 ป 

04-312-402 วิศวกรรมโรงตนกำลัง 
       (Power Plant Engineering) 

1. นายจักรวาล  บุญหวาน 
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยศรปีทุม) 
วศ.บ. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) ((มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) ((มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณสอน 21 ป 
หมายเหต:ุ ผานการรับรองจาก กว. เดิม 

2. ผศ.ประเสริฐ  หาชานนท 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ประสบการณสอน 25 ป 

04-312-403 การออกแบบและตรวจสอบระบบทาง 
       วิศวกรรมเครื่องกล 
       (Design and Inspection of  
       Mechanical Engineering System) 

1. ผศ.ปณณธร  ศลิษฏธนวัฒน 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ) 
ประสบการณสอน 25 ป 

2. ดร.วินัย  จันทรเพ็ง 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
ประสบการณสอน 24 ป 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

• หองปฏิบัติการ Fluid Mechanics ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้ 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบปมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 

1.1 Centrifugal pump Test Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบปมแบบตางๆ 

1.2 Multi-pump Test Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบกังหันเพลตัน 2. การทดสอบกังหันฟรานซิส 

1.3 Pelton & Francis Turbine Test Set 
 

 

 
หัวขอการทดลอง 1. การวัดการไหลของอากาศ 

1.4 Air Flow Test Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การสูญเสียพลังงานในระบบทอ 

1.5 Flow or Fiction loss in Pipe Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. เจอรนัลแบริ่ง 

1.6 Journal Bearing Set 
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หัวขอการทดลอง 1. จุดศูนยกลางของความดันบนแผนเรียบ 

1.7 Hydrostatics Bench Test Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบปมน้ำแบบไหลตามแนวแกน 2. การทดสอบกังหันน้ำแบบไหลตามแนวแกน 

1.8 Axial Flow Turbine and Pump Test Set 
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หัวขอการทดลอง 1. ความหนืดของน้ำมัน 2. ความเหนียวขนของจาระบี 

1.9 Vicosity Test Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การปรับเทียบความดันสถิตยของเกจวัดความดันแบบบูดอง 

1.10 Hydrostatic Bench Calibration of a bourdon-type Pressure gauge Test Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 

1.11 Centrifugal Fan Performance Test Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบหัวฉีด 

1.12 Nozzles Performance Test Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. หลักการของเบอรนูรี่ 

1.13 Demonstration of Bernoulli’s law Set 
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หัวขอการทดลอง 1. วิธีการวัดอัตราการไหล 

1.14 Methods of Flow Measurement Apparatus Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การหาอัตราการไหลของน้ำผานฝาย 

1.15 Flow Over Weirs Apparatus Set 
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หัวขอการทดลอง 1. แรงกระแทกของลำน้ำ 

1.16 Impact of Jet Set 
 

• หองปฏิบัติการ Automotive ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้ 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทำงานของเครื่องยนต 

2.1 Engine Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทำงานของเกียรธรรมดา 

2.2 Manual Gear Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การวัดควันดำ 

2.3 Exhaust Gas Analyzer & Smoke Detector Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การวัดปริมาณแกสไอเสีย 

2.4 Exhaust Gas Calorimeter Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทำงานของอุปกรณแปรสภาพแกสไอเสยี 

2.5 Exhaust Gas Catalytic Converter Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทำงานของชิ้นสวนกลไกเครื่องยนต 

2.6 Sectioned Engine Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทำงานของเกียรอัตโนมัติ 

2.7 Automatic Gear Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. สวนประกอบและการทำงานของเพลา 

2.8 Real Axle Assembly Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทำงานระบบเบรกแบบตางๆ 

2.9 Drum/Disc Brake Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. สวนประกอบและการทำงานของระบบรองรับ 

2.10 Suspension Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบการเบรก 

2.11 brake tester Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. สวนประกอบและการทำงานของระบบบังคับเลี้ยว 

2.12 Steering Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบกำลังงานของเครื่องยนต 

2.13 Engine Dynamometer Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟ 

2.14 Flash Point and Fire Point Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. สวนประกอบและการทำงานของเตรื่องยนตเจ็ท 

2.15 Sectioned Jet Engine Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การวัดความสูงของไฟหนา 

2.16 Headlight Tester Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การถวงลอรถยนต 

2.17 Wheel Balancer Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การตั้งศูนยลอรถยนต 
2.18 Wheel Alignment Machine Set 

 

 
หัวขอการทดลอง 1. การวิเคราะหเครื่องยนตแกสโซลีน 

2.19 Gasoline Engine Analysis Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การปรับสมดุลของเครื่องยนตแบบลูกสูบชัก 

2.20 Reciprocating Masses Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบปมและหัวฉีดของเครื่องยนตดีเซล 

2.21 Injector Testing Set 
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• หองปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้ 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การนำความรอน 

3.1 Heat Conduction Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับ 

3.2 Free and Forced Heat Convection Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การแผรังสคีวามรอน 

3.3 Heat Radiation Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. ระบบการทำความเย็น 

3.4 Refrigeration Unit 
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หัวขอการทดลอง 1. การปรับอากาศ 

3.5 Air Conditioning Unit 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การหาคาความรอนเชื้อเพลิง 

3.6 Bomb Calorimeter Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบเครื่องอัดอากาศ 

1.7 Air Compressor Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การสมดุลพลังงาน 

3.8 Thermo-Fluids Tutor Set 



132 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. แกสเทอรไบนแบบสองเพลา 

3.9 Two-shaft Gas Turbine Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. โรงจักรไอน้ำขนาดเล็ก 
3.10 Miniature Steam Power Plant Set 
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หัวขอการทดลอง 1. อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

3.11 Heat Exchanger Apparatus Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. หมอไอน้ำมารเซ็ท 

3.12 marcet boiler Set 
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หัวขอการทดลอง 1. เครื่องยนตท่ีทำงานตามวัฏจักรสเตอรลิง 

3.13 Stirling Engine Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การหาคาความแหงไอน้ำ 

3.14 Steam Dryness Fraction Set 
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• หองปฏิบัติการ Dynamics ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้ 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การสมดุลสถิตและการสมดุลพลวัต 

4.1 Universal Balancing Machine Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การสั่นสะเทือนแบบอิสระ 2. การสั่นสะเทือนแบบบังคับ 3. การสั่นบิด 4. สปริงขด 

4.2 Vibration Test Set  
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หัวขอการทดลอง 1. ไจโรสโคป 

4.3 Gyroscope Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. ลอตุนกำลัง 
4.4 Flywheel Apparatus Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การวิเคราะหลูกเบี้ยว 

4.5 Cam Analysis Set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การแกวงตัวของเพลา 

4.6 Whirling of Shaft Apparatus Set 
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หัวขอการทดลอง 1. กัฟเวอรเนอร 
4.7 Governors Apparatus Set 

 

 
หัวขอการทดลอง 1. การควบคุมแบบปอนกลับ 

4.8 Feedback Control Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

4.9 Fluid Power Control Set 
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• หองปฏิบัติการ Material Testing ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้ 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบการดึงวัสดุ 

5.1 Tensile Test set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบความแข็งวัสดุ 

5.2 Brinell and Rockwell Hardness Tester Set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบการบิดวัสดุ 

5.3 Torsion Test set 
 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบความลาของวัสดุ 

5.4 Fatigue Test set 
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หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบการดึงวัสดุและการทดสอบความแข็งวัสดุ 
5.5 Universal Testing Machine 

 

 
หัวขอการทดลอง 1. การทดสอบการโกงของคาน 

5.6 Deflection of Beams Set  
 

1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
ANSYS  
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แผนผังหองปฏิบัติการและพ้ืนท่ีความปลอดภัย (Safety Zone) 
 

  อาคารวิศวกรรม 

เครื่องกล 3 

อาคารวิศวกรรม 

เครื่องกล 1 

 

 

 

 

 

อาคารวิศวกรรม 

เครื่องกล 2 

 

 

พ้ืนท่ีความปลอดภัย  

(Safety Zone) 

 

 

 

 

3.1 3.3 

4.8 3.2 1.10 

3.9 

3.8 

1.4 

4.5 

1.11 

1.5 1.15 1.13 3.11 

4.4 
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1.12 

1.3 

1.8 1.2 1.6 

1.1 

1.14 1.16 

4.3 4.1 4.7 

2.14

 

3.6 

3.13 

3.12 3.7 4.6 4.2 5.1 5.2 

1.9 

5.4 
5.3 5.6 

1.7 

2.16 

3.4 

3.5 

2.4 

2.3 

2.5 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.15 2.1 2.2 2.13 2.18 

2.19 

2.17 

2.6 

3.10 

3.14 

2.20 2.21 

ทิศเหนือ 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหบริการหนังสือตำรา 
วารสาร ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางดานวิศวกรรมศาสตร ทุก
สาขาท่ีเปดสอน ผานเว็บไซตหองสมุด https://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/lib-eng/home และสามารถ
สืบคนทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดท่ี (www.opac.rmutt.ac.th/main/index.aspx) 

    ทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดของหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย หนังสือตำรา หนังสือ
อางอิง 39,959 เล ม  หนังส ือพิมพ 13 ชื ่อเร ื ่อง วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 24 รายการ 
วารสารวิชาการฉบับลวงที่จัดสงจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงปริญญานิพนธ จำนวน 2,380 เลม  วิทยานิพนธ 
จำนวน 409 เลม CD-ROM และ DISK 2,620 แผน อีกท้ังยังใหบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนดานการเรียนการสอน
และสืบคนขอมูลของหองสมุดบนเครือขาย Internet ดวยคอมพิวเตอร จำนวน 15 เครื่อง สามารถสืบคนฐานขอมูล 
e-book, e-Journal ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับการเปนสมาชิกทั้งภายในประเทศไทย และ
ตางประเทศ ประเภทฐานขอมูลหนังสือ ฐานขอมูลปริญญานิพนธ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ฐานขอมูลวารสาร และ
ฐานขอมูลอภิธานศัพททางวิศวกรรม โดยสามารถใชบริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดอีกแหงหนึ่ง รวมไปถึงการเปดใหบริการพื้นที่ใชสำหรับการประชุมกลุม
ยอย (Discussion Room) จำนวน 2 หอง และหองประชุม จำนวน 1 หอง ภายในหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 
หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 
หองประชุมและหองเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีสถานที่ใหบริการนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใชประชุม
กลุมยอย และสำหรับนั่งทำงาน ศึกษาคนควาอิสระในบรรยากาศที่ผอนคลายมีบริการระบบเครือขาย และขอมูล 
online  อาทิ หอง Learning Spaceและหองเรียน อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร ภายในหองเรียน
ประกอบดวยเครื่องมือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดเปลี่ยนจาก เครื่องฉายภาพโปรงใส (Overhead) มาเปน 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร (Projector)  หองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ชั้น 2 ตึก อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และหองอัจฉริยะ (Smart Classroom)  พื้นที่ใหบริการ ชั้น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนหองเรียนที่อาจารยสามารถนำสื่อการเรียนและ
รูปภาพจากการดาวนโหลดอินเตอรเน็ตมาใชประกอบทำใหเขาใจในบทเรียนไดมากขึ้น สนับสนุนอุปกรณตางๆ 
ภายในหองเรียน ท้ังโตะ เกาอ้ี จอภาพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

 

 
Learning Space 

 

 
หองอัจฉริยะ (Smart lassroom) 
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หองประชุม 

 

 
หองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) 

 
โดมอเนกประสงค 
 โดมอเนกประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร เปนสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆสำหรับ
นักศึกษาและบุคลากรอยางมีคุณภาพ  เชน กิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมเตรียมแถวเขารับ
ปริญญา กิจกรรมพบปะผูปกครอง กิจกรรมทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรฯลฯ 
 

 
โดมอเนกประสงค 

บริการเครือขายไรสาย (WiFi) 
         เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริการเครือขายอินเตอรเน็ตไร
สาย (WiFi) สำหรับนักศึกษาทุกคน ชวยใหเรียนรูผานโทรศัพทมือถือไดแลว ยังลดปญหานักศึกษาสอบตกหรือดร็
อปรายวิชาไดอีกดวย 
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ทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ

นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และนักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน โดยมีวัตถุประสงค
เพื ่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนเบื ้องตนแกนักศึกษาเพิ ่มเติมจากสิทธิประโยชนที ่นักศึกษาไดรับจาก
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนยังเปนการกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนสำเร็จ
การศึกษา เชน 

1. ทุนการศึกษาใหเปลาจากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ทุนการศึกษาใหเปลาจากหนวยงานภายนอก 
3. ทุนใหกูยืมฉุกเฉิน  
4. การจัดหารายไดพิเศษระหวางเรียน อีกทั้ง คณะยังมีรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ 

เชน 
4.1 รางวัลเรียนดี เกรด 4.00 คณะวิศวกรรมศาสตร  
4.2 รางวัลผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล 

 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2562 
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

  

คะแนน

ผาน 

จำนวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

ประกอบ 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ท่ี 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

  4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน   หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

-6
 

2     3.36 3.36 ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.00     3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.39     3.39 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67   3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1   4.00   4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.17 3.75 3.36 3.38 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ

ดี 

ระดับ

คุณภาพ

ดี 

ระดับ

คุณภาพ

ดี     

  



148 
 

 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 = การดำเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 = การดำเนินงานตองปรบัปรุง 

2.51 – 3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 = การดำเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 = การดำเนินงานระดับดมีาก 

1 6 4.96 4.00 3.44 4.39 การดำเนินงานระดับด ี

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 1   5.00   5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1   5.00   5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 2   4.50   4.50 การดำเนินงานระดับด ี

รวม 13 4.97 4.57 4.22 4.64 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

การ

ดำเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดำเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดำเนินงาน

ระดับด ี

    

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2562  
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจาก 

สภาสถาบันการศึกษา 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
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ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) 
 
 




