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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

คณะ/ภาควิชา สถาบันวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา 2565 
 

สวนที่ 1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

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

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไมม ี

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไมม ี

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน มีความล้ําหนาไปกวาในอดีตมาก กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมและสงผลกระทบตอมวลมนุษยชาติทั้งในแงที่ดีและมีจุดบกพรองคละเคลากันไป นอกจากนี้ยัง
ประจักษไดวา โลกที่อินเทอรเน็ตมีบทบาทอยางยิ่งในชีวิตความเปนอยูของทั้งคนเมืองและคนชนบท รวมทั้งกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนและซึมซับทั้งวัฒนธรรมและคานิยมใหมๆ มากมายของคนในสังคม บนบริบทของความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อาจจะเปนทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบในเวลาเดียวกัน จึงเปนสาเหตุทําใหสถาบันการศึกษาทุกภาคสวน จําเปนตองมี
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดวยหลักคิดที่ละเอียดลึกซึ้ง ทันสมัย กาวทันและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงใหได 

นับจากที่มีการกอตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขึ้นมา จนถึงปจจุบันหรือแมกระทั่งในอนาคต 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ก็ยังคงมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อยางตอเนื่องมาโดยลําดับ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับทั้งปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “ความรูคือพลัง” และสอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่วา “มหาวิทยาลัยทางดานเทคโนโลยีระดับพรีเมี่ยมสําหรับทุกคน (Premium Technological 
University for All)” ซึ่งที่ผานมาหลักสูตรนี้ไดผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งปจจุบัน คือ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และไดรับการ
รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาวิศวกรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร1 



4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(1) เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลระดับปริญญาตรีที่มีความรูในองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรู

พื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม โดยสามารถประยุกต วิเคราะห และพัฒนาหาคําตอบของ
ปญหาในอุตสาหกรรมได 

(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดาน การสืบคน การใชเครื่องมือทันสมัย การทํางานเดี่ยวและทํางานเปนทีม 
และมีความสามารถในการสื่อสาร 

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการเรียนรูตลอดชีพ 

(4) เพื่อใหบัณฑิตของหลักสูตรฯ สามารถประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไดอยางเหมาะสม 
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ไดแก ภาคการศึกษา

ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาฤดู
รอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 ได โดยมีสัดสวนระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาในภาค
การศึกษาปกต ิ
 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห 

 
5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี
 
6. แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาที่ 1 : แบบปกติ 4 ป สําหรับผูที่จบมัธยมปลายหรือเทียบเทา 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 3(6-0-6) 
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(6-0-6) 
PHYS0101* ฟสิกส 3(2-2-5) 
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
STAT0115 สถิติสําหรับการแกปญหา 3(3-0-6) 
MUTA0001* การออกแบบโครงงานเบื้องตน 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 15(17-2-29) 
หมายเหตุ * ในที่นี้คือเปนรายวิชาท่ีมีการสอนวิชาปฏิบัติการ



ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CHEM0120 เคม ี 3(3-0-6) 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1(0-2-1) 
ENCC1002* แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 3(6-0-6) 
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา 3(3-0-6) 
MECH0105* พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0190* การฝกทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
MUTA0002* การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 19(17-10-33) 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EECC0232* พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 
ENGL0003 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
MATH2101* คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 3(6-0-6) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

รวม 18(20-2-35) 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนวยกิต 

ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
MECH0230 กลศาสตรวัสด ุ 3(3-0-6) 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน 3(2-2-5) 

รวม 18(17-2-35) 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0301* ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
MECH0362 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 18(17-2-35) 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร3 



ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 
MECH0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 3(3-0-6) 
MECH0443* คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 18(14-8-32) 
 

ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

INDT0390* การฝกงานอุตสาหกรรม 0(240 ชั่วโมง) 
รวม 0(240 ชั่วโมง) 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน 3(3-0-6) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 
MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 3(3-0-6) 
MECH0490* โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-2-4) 
MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

รวม 17(14-4-33) 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 3(3-0-6) 
MECH0491* โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-2-4) 
MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

รวม 14(12-2-28) 
 
รวมทั้งหมด 137 หนวยกิต 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร4 



แผนการศึกษาที่ 2 : แบบสหกิจศึกษา 4 ป สําหรับผูที่จบมัธยมปลายหรือเทียบเทา 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CHEM0120 เคม ี 3(3-0-6) 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1(0-2-1) 
ENCC1002* แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 3(6-0-6) 
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา 3(3-0-6) 
MECH0105* พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0190* การฝกทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
MUTA0002* การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 19(17-10-33) 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EECC0232* พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 
ENGL0003 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
MATH2101* คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 3(6-0-6) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

รวม 18(20-2-35) 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร5 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 3(6-0-6) 
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดจิิทัล 3(6-0-6) 
PHYS0101* ฟสิกส 3(2-2-5) 
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
STAT0115 สถิติสําหรับการแกปญหา 3(3-0-6) 
MUTA0001* การออกแบบโครงงานเบื้องตน 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 15(17-2-29) 
หมายเหตุ * ในที่นี้คือเปนรายวิชาท่ีมีการสอนวิชาปฏิบัตกิาร 



ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
MECH0230 กลศาสตรวัสด ุ 3(3-0-6) 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน 3(2-2-5) 

รวม 18(17-2-35) 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0301* ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
MECH0362 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 18(17-2-35) 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 
MECH0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 3(3-0-6) 
MECH0443* คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 18(14-8-32) 
 

ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน 3(3-0-6) 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร6 



ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 3(3-0-6) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 3(3-0-6) 
MECH0492* โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

รวม 17(14-8-32) 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

COOP0011* สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 8(360 ชั่วโมง) 
รวม 8(360 ชั่วโมง) 

 
รวมทั้งหมด 137 หนวยกิต 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร7 



แผนการศึกษาที่ 3 : แผนการศึกษา 2½ ป สําหรับผูที่จบ ปวส. หรือเทียบเทา (กลุมวันธรรมดา) 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENCC1002* แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 3(6-0-6) 
MECH0105* การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0201  เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 
MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน 3(2-2-5) 
MUTA0002* การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 21(22-4-40) 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENGL0003 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EECC0232* พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 
MATH2101* คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 3(6-0-6) 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

รวม 21(23-2-41) 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร8 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CHEM0120 เคม ี 3(3-0-6) 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1(0-2-1) 
ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 3(6-0-6) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
PHYS0101* ฟสิกส  3(2-2-5) 
STAT0115 สถิติสําหรับการแกปญหา 3(3-0-6) 
MUTA0001* การออกแบบโครงงานเบื้องตน 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 19(20-4-36) 
หมายเหตุ * ในที่นี้คือเปนรายวิชาที่มีการสอนวิชาปฏิบัติการ 



ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0301* ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MECH0362 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 
MECH0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 3(3-0-6) 
MECH0443* คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
MECH0490* โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-2-4) 

รวม 20(13-12-35) 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 
MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 3(3-0-6) 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 3(3-0-6) 
MECH0491* โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-2-4) 

รวม 20(17-4-39) 
 
รวมทั้งหมด 113 หนวยกิต 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 1 หลักสูตร

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร9 



แผนการศกึษาที่ 4 : แผนการศึกษา 2½ ป สําหรับผูที่จบ ปวส. หรือเทียบเทา (กลุมวันเสาร-อาทิตย) 
 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENCC1002* แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 3(6-0-6) 
MECH0105* การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0201  เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 
MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน 3(2-2-5) 

รวม 21(22-4-40) 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENGL0003 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EECC0232* พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 
MATH2101* คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 3(6-0-6) 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

รวม 21(23-2-41) 
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ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
CHEM0120 เคม ี 3(3-0-6) 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1(0-2-1) 
ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 3(6-0-6) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
PHYS0101* ฟสิกส  3(2-2-5) 
STAT0115 สถิติสําหรับการแกปญหา 3(3-0-6) 

รวม 19(20-4-36) 
หมายเหตุ * ในที่นี้คือเปนรายวิชาที่มีการสอนวิชาปฏิบัติการ 



ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0301* ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
MECH0362 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 
MECH0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 3(3-0-6) 
MECH0443* คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
MECH0490* โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-2-4) 

รวม 20(13-12-35) 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 
MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 3(3-0-6) 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 3(3-0-6) 
MECH0491* โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-2-4) 

รวม 20(17-4-39) 
 
รวมทั้งหมด 113 หนวยกิต 
 
7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ที่เกี่ยวของในสาขาทางดาน
เครื่องกล นักศึกษาจะตองศึกษาตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไว ทั้งนี้จะไดรับการยกเวนรายวิชา ซึ่งมีจํานวน
หนวยกิตรวม 24 หนวยกิต โดยรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนมีดังนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา 3(3-0-6) 
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MECH0190 การฝกทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี (รวม 2 วิชา) 6(6-0-12) 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 0(240 ชั่วโมง) 

รวม 24(21-6-45) 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
ในสาขาท่ีไดมีการระบุไวขางตน จะตองไดรับการเทียบโอนรายวิชาโดยผานความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

เฉพาะแผนการศึกษา 2½ ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา (กลุมวันเสาร-อาทิตย) จะไดรับการ
ยกเวนอีก 2 รายวิชา ดังนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 0(9 ชั่วโมง) 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 0(9 ชั่วโมง) 

รวม 0 
 

สรุปขอมูลสําหรับการยกเวนรายวิชาขางตนไดดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต มรีายวิชาที่ไดรับการยกเวน 18 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา 12  หนวยกิต  ยกเวนรายวิชา  6  หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6  หนวยกิต  ยกเวนรายวิชา  6  หนวยกิต 
- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12  หนวยกิต  ยกเวนรายวิชา  6 หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต ไมมีรายวิชาที่ไดรับการยกเวนหนวยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต มีรายวิชาท่ีไดรับการยกเวน 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตที่ขอเทียบยกเวนรายวิชา 24  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 137  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตคงเหลือ 113  หนวยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

(1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2560 

(2) เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 
(3) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแลว  

  ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
(4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแลว 

  ในการประชุมครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
(5) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรแลว 

  ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่
สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร ของเอกสารคํารับรองตนเองสวนที่ 6  
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9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงบริหาร วาระการดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภานวีย โภไคยอุดม อธิการบดี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโย ชางเจริญ 
หัวหนาภาควิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล 

02-988-3666 
ตอ 3105  
หรือ 3106 

wayo.chang@gmail.com 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา โดยไดรับการยกเวนไมตองศึกษาบางรายวิชา หรือไดรับการเทียบยกเวน
รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

(2) เปนผูไมมีโรคติดตออยางรางแรง ไมเปนโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และแพทย
มีความเห็นวามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเขาเรียนได 

(3) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองตอศีลธรรมอันดี มีเหตุมีผลและพรอมที่จะปฏิบัติตนอยูใน
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย และสังคมท่ัวไป 

(4) มีผูใหการรับรองความประพฤติ และผูรับรองจะตองเปนผูที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดตอไดตลอดเวลา 
 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 

 
ตารางที่ 1 แผนการรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเทา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ระดับชั้นป 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

ตารางที่ 2 แผนการรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ระดับชั้นป 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

รวม 60 12 180 180 180 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 60 60 60 
 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดกําหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เม่ือนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไวดังนี ้

(1) มีความรูและความเขาใจกลุมองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนําไปประยุกตใชแกไขและหาคําตอบ
ของปญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม 
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(2) ระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เพื่อใหไดขอสรุปของ
ปญหาท่ีมีนัยสําคัญ โดยใชกลุมองคความรูวิศวกรรมเครื่องกล 

(3) พัฒนาหาคําตอบของปญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 
ตามความจําเปนและเหมาะสมเชิงวิศวกรรมเครื่องกลรวมกับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

(4) มีความรูและความเขาใจในหลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน เพื่อนําไปประยุกตใชเปนหลักใน
การบริหารงานของตน ทั้งในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่สภาพแวดลอมการทํางาน
มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

(5) ดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม โดยใชความรู เชิง
วิศวกรรมเครื่องกลจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการแปลความหมาย
ของขอมูล การสังเคราะหขอมูล เพื่อใหไดผลสรุปที่เชื่อถือได 

(6) สราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของงานทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ดวยความเขาใจถึงขอจํากัด
ของเครื่องมือตางๆ 

(7) ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการทํางานเดี่ยว และการทํางานเปนทีมซึ่งมีความหลากหลาย
ของสาขาวิชาชีพ 

(8) สื่อสารงานวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรม กับกลุมผูปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได
อยางมีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขียนรายงาน เตรียมเอกสารการออกแบบ นําเสนอ ใหและรับคําแนะนํางาน
วิศวกรรมเครื่องกลไดอยางชัดเจน 

(9) ใชเหตุและผลจากหลักการและความรูที่ไดรับทางดานวิศวกรรมเครื่องกล มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

(10) เขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหางานทางวิศวกรรมเครื่องกลในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม บน
ฐานของความรูและความจําเปนของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(11) ใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึกรับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 
(12) ตระหนักถึงความจําเปนในการเตรียมตัว เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดโดยลําพังและสามารถการเรียนรู

ตลอดชีพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

3.1. แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามขอตกลง 
Washington Accord 

 

ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

CHEM0120 เคม ี
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
EECC0232 พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแกไขและหาคําตอบ 
ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

MECH0210 กลศาสตรของไหล 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร15 



ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PHYS0101 ฟสิกส 
CHEM0120 เคม ี
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห 
ปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของ
ปญหาที่มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร 

MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร16 



ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PHYS0101 ฟสิกส 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรม
ที่ซับซอน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจําเปนและเหมาะสม กับ
ขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และส่ิงแวดลอม 

MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร17 



ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดําเนินการสืบคนเพื่อหาคําตอบของ ปญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัย
และวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห และการแปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปที่ เชื่อถือได 

MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

5 การใชเครื่องมือทนัสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใชเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจถึงขอจาํกัด
ของเครื่องมือตางๆ 

MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร18 



ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
CHEM0120 เคม ี
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลงิแข็งและชีวมวล 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูที่ 
ไดรับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกบัการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร19 



ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PHYS0101 ฟสิกส 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหางาน
ทางวิศวกรรมในบรบิทของสังคมและส่ิงแวดลอม 
และสามารถแสดงความรูและความจําเปนของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทาง วิศวกรรม 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก 
รับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

9 การทํางานเดี่ยวและทํางานเปนทีม (Individual  
and Team work) 
- ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ 
ทํางานเดี่ยว และการทํางานในฐานะผูรวมทีมหรือ 
ผูนําทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 

สําหรับคําอธบิาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร20 



ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทาง วิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลสัสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผู 
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล สามารถนําเสนอ 
สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถ
ประยุกตใชหลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู
รวมทีมและผูนําทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มีสภาพแวดลอมการทํางาน ความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

MECH0456 การออกแบบระบบทอ 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา
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ลําดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attributes)  
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา 
คําอธิบาย 
รายวิชา 

MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 

12 การเรียนรูตลอดชพี (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว 
เพื่อใหสามารถการปฏิบัติงานไดโดยลําพังและ 
สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

สําหรับคําอธิบาย
รายวิชาสามารถดู
ไดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก 2 

 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีดังนี ้
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานผลการเรียนรูและรายวิชาของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชาของหลักสูตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

CHEM0120 เคม ี
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 

1. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม
ตอบุคคล องคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

MECH0220 อุณหพลศาสตร 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชาของหลักสูตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PHYS0101 ฟสิกส 

2. ความรู  
CHEM0120 เคม ี
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 

1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 

4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข
ปญหาในงานจริงได 

MECH0220 อุณหพลศาสตร 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชาของหลักสูตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PHYS0101 ฟสิกส 

3. ทักษะทางปญญา  
CHEM0120 เคม ี
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 

1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค 

5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปล่ียนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ 

MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร24 



มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชาของหลักสูตร 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 
PHYS0101 ฟสิกส 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช
ความรูในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง 
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
ฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยาง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร25 



มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชาของหลักสูตร 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 
MECH0450 อากาศพลศาสตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนตเบื้องตน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ENCC1001 คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 
ENCC1002 แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา 
INDT0390 การฝกงานอุตสาหกรรม 
MATH2101 คณิตศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
MECH0210 กลศาสตรของไหล 
MECH0220 อุณหพลศาสตร 
MECH0230 กลศาสตรวัสดุ 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0335 กลศาสตรวัสดุประยุกต 
MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0362 การถายเทความรอน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 
MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 
MECH0415 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 
MECH0440 การวิเคราะหเชิงไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 
MECH0443 คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 
MECH0444 คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพได
เปนอยางด ี

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการส่ือสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

5. สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพฉีด 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร26 



มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชาของหลักสูตร 
MECH0455 กังหันแกส 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ 
MECH0461 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 
MECH0466 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลกิและนิวเมติก 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0499 หัวขอศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องตน 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร27 



สวนที่ 3 คณาจารย 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 
วิชาการ คุณวุฒกิารศกึษา ปที่สําเรจ็ 

การศกึษา 
ประสบการณ 

สอน (ป) 
ดร.วาโย ชางเจริญ ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2541 15 

  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

2548  

  วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2555  

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวฒุกิารศกึษา 
ปที่สําเรจ็ 
การศกึษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

1 ดร.วาโย ชางเจริญ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2541 15 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

2548  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2555  

2 ดร.ฐิตะพล หุยะนันท 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2534 29 

   
M.Sc. Engineering and Manufacturing 
Management Coventry University, UK 

2539  

   
Ph.D. Mechanical Engineering University of 
Sheffield, UK 

2546  

3 ดร.กฤษณ  เรืองพยุงศักดิ ์
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2540 23 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2547  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2561  

4 ดร.ปรัชญา  สํารวยสินธุ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2548 17 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2554  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2561  

5 ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2542 23 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2544  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2560  

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 3 คณาจารย์

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร28 



ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวฒุกิารศกึษา 
ปที่สําเรจ็ 
การศกึษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

6 สราวุฒิ  สังวรกาญจน 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2548 16 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2559  

 
3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ปที่สําเรจ็ 
การศกึษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

1 ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัขอนแกน 2528 20 

   
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2541  

   
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2544  

2 ดร.สมิทธ เอี่ยมสอาด 
รอง

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2538 26 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2543  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2549  

3 ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ ์
รอง

ศาสตราจารย 
อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2545 18 

   
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2547  

   
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2553  

4 ดร.ฐิตะพล หุยะนันท 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2534 29 

   
M.Sc. Engineering and Manufacturing 
Management Coventry University, UK 

2539  

   
Ph.D. Mechanical Engineering University of 
Sheffield, UK 

2546  

5 ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

2540 21 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2544  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2553  

6 ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2541 18 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2547  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2555  

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 3 คณาจารย์

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร29 



ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ปที่สําเรจ็ 
การศกึษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

7 ดร.วาโย ชางเจริญ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

2541 15 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

2548  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2555  

8 ดร.กฤษณ เรืองพยุงศักดิ์ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2540 23 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2547  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2561  

9 ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2548 17 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2554  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2561  

10 ดร.อาณัติ พิลา 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2548 15 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2554  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2562  

11 ดร.นุภาพ แยมไตรพัฒน 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร ี

2533 26 

   
วศ.ม.เทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2542  

   
ปร.ด.เทคโนโลยพีลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2547  

12* สราวุฒิ  สังวรกาญจน 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2548 16 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2559  

13 ดร.เสถียรพงศ หุยะนันท อาจารย 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2535 30 

   
M.Sc.Engineering and Manufacturing 
Management Coventry University, UK 

2541  

   
Ph.D.Mechanical Engineering University of 
Sheffield, UK 

2551  

14 ดร.นิวัติ พิริยะรุงโรจน อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2542 23 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2544  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2560  

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 3 คณาจารย์

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร30 



ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ปที่สําเรจ็ 
การศกึษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

15 ดร.วิวัฒน ประเสริฐมานะกิจ อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2543 20 

   
วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

2547  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2562  

16 ดร.ประพจน ทศภานนท อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2548 16 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2558  

   
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2562  

17* วชิรวิทย สงสุวรรณ อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2544 17 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2554  

18 คันธพจน ศรีสถิตย อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2541 23 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2546  

19 รัตติกาล สมัน อาจารย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2560 4 

   
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2564  

* หมายเหต:ุ ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 
 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 3 คณาจารย์

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร31 

 
ตารางแสดงรายชื่อผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒกิารศกึษา 

1 นายวิฑูรย วรไพจิตร เจาหนาที่ชางเทคนิค 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ป 2539 (ประสบการณการทํางาน 25 ป) 

2 นายสุรพงษ ชอบชื่น เจาหนาที่ชางเทคนิค 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 
2536 (ประสบการณการทํางาน 24 ป) 

3 นายชาญชัย เอื้อมชัยสกุล เจาหนาที่ชางเทคนิค 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ป 
2544 (ประสบการณการทํางาน 17 ป) 

4 นายสุรศักดิ์ นิกาจิ ๊ เจาหนาที่ชางเทคนิค 
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหา
นคร ป 2553 (ประสบการณการทํางาน 10 ป) 

 



5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2565 
ตารางที ่1 จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 
ระดับชัน้ป 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
รวมนักศึกษา (ชั้นปที่ 2-4) - 60 120 180 180 

 
จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

ระดับชัน้ป 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
 

ตารางที่ 2 อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 
จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

19 180 180 
อัตราสวน 1:18.9 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 
 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีแผนการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ป โดยใหเปนไปตามเกณฑและกรอบมาตรฐานที่ สป.อว. กําหนด และตาม
ขอบังคับการรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรมีแผนพัฒนาบุคลากรในดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
(1) กําหนดใหอาจารยและเจาหนาที่เขาอบรมประจําปในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน การ

วัดและประเมินผล ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึนอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
(2) จัดใหอาจารยและเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management) ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา ในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวิจัย และอ่ืน ๆ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานวิจัย เพื่อเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ และจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
(4) สนับสนุนใหอาจารยไปประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

เพื่อเพิ่มพูน และแลกเปลี่ยนความรูกับนักวิชาการอื่น ๆ  
(5) สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
(6) สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในงานบริการวิชาการแกสังคม เพื่อบูรณาการระหวางการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย กับงานบริการวิชาการ เพื่อสรางเสริม หรือเพิ่มพูนทักษะทางดานการปฏิบัติการในวิชาชีพแกอาจารย 
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6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
หลักสูตรมีการจัดทําแผนอัตรากําลังและจัดหาบุคลากรใหมเพื่อใหพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน โดย

ดําเนินการดังตอไปนี ้
(1) กําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิทางการศึกษา ผลการศึกษา ความรู ความสามารถ และประสบการณที่

สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 
(2) มีการคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของหลักสูตร และตรงตามหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ซึ่งดําเนินการสอบคัดเลือกโดยมีกระบวนการสอบสอนและสอบสัมภาษณ ซึ่งจะตองมี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ผูแทนจากหลักสูตร/ภาควิชา ผูแทนจากคณบดี และ
ผูแทนจากสํานักทรัพยากรมนุษย 

(3) เมื่ออาจารยใหมผานกระบวนการคัดเลือกแลว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทําคําสั่งแตงตั้งเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยฯ และแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

(4) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมและอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหทราบถึงนโยบายของหลักสูตร 
กฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิคการสอน การออกขอสอบ จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานประเภท
อาจารย การทําวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ 
มีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของอาจารยใหมเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และ
มีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยใหมโดยคณะกรรมการฯ ของคณะ และนําผลการประเมินรายงานตอ
คณะกรรมการวิชาการ และการประชุมทบทวนของฝายบริหาร ระดับมหาวิทยาลัย (Management Review) 
 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
หลักสูตรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในดานการเพิ่มคุณวุฒิ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ใน

ดานตาง ๆ ตออาจารยเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา โดยมีแผนในระยะ 5 ป ดังนี้ 
 

ตารางแสดงแผนพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในระยะ 5 ป 
ปการศึกษา 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

อาจารยทั้งหมด 19 19 19 19 19 

จํานวนอาจารยที่มีคณุวฒุิระดับปริญญาโท 4 3 3 2 2 
จํานวนอาจารยที่มีคณุวฒุิระดับปริญญาเอก  15 16 16 17 17 
รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 78.9 84.2 84.2 89.5 89.5 
 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 
หลักสูตรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพรและนําไปสู

การเลื่อนตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น โดยไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเพื่อปรับตําแหนงทางวิชาการดังนี้ 
 

ตารางแสดงแผนพัฒนาอาจารยเพื่อปรับตําแหนงทางวิชาการในระยะ 5 ป 
ปการศึกษา 

ตําแหนงทางวชิาการ 
2565 2566 2567 2568 2569 

อาจารยทั้งหมด 19 19 19 19 19 

ตําแหนงอาจารย 7 7 7 6 5 
ผูชวยศาสตราจารย 9 9 9 9 9 
รองศาสตราจารย 2 2 2 3 3 

ศาสตราจารย 1 1 1 1 2 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สําหรับผูเขาศกึษาปการศึกษา 2565-2569 

 
องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกําหนด 
เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 

องคความรู 
ชื่อวิชา 

ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

1. องคความรูพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร 

   

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
2.2 66 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

1. คณิตศาสตร วิชานี้เปนการบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกสโดยการ
แนะนําแนวความคิดทางคณิตศาสตรในบริบทของความเปน
จริงทางกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวา
คณิตศาสตรคือภาษาของฟสิกส 
คณิตศาสตร ทบทวนตรีโกณมิติ; ฟงกชันและกราฟ; ลิมิต; 
อนุพันธและการนําไปใช; ปริพันธและการนําไปใช: พื้นที่ 
ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด โมเมนตความเฉื่อย; 
ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส; เทคนิคการหาปริพันธ; 
พีชคณิตของเวคเตอรสามมิต ิ

ENCC1001* 
คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 

1-5, 6, 7-10, 13, 15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1.4 42 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 วิชานี้เปนการบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปร
เขากบักลศาสตร และดานแคลคูลัสเชิงเวกเตอรเขากับ
แมเหล็กไฟฟา ในการสอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะถูก
นํามาตีความเชิงกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวความคิด
ทางคณิตศาสตรไดแจมชัดขึ้นและสามารถนําไปประยุกตใช
ในดานกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ; 
อนุพันธยอย; อนุพันธระบุทิศทาง; เกรเดียนต; ปริพันธของ
ฟงกชันหลายตัวแปรและการนําไปใช; เสนพาราเมตริก; 
ฟงกชันของเวกเตอร; สนามเวกเตอร; ปริพันธตามเสน; 
ปริพันธตามผิวและปริพันธฟลักซ; เคิรลและไดเวอรเจนซ; 
ทฤษฎีบทของกรีน สโตก และไดเวอรเจนซ 

ENCC1002* 
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา 

1-7 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ทฤษฎีบทความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ 
การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ 
การประยุกตวธิีการเชิงสถิติสําหรับการใชงานดานการวิจัย
เชิงวิศวกรรม ดานสังคมและเศรษฐกิจ 

STAT0115 
สถิติสําหรับการแกปญหา 
 

1-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

3 90 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ลําดับ อนุกรมจํานวนจริง อนกุรมกําลัง อนุกรมฟูเรียร 
สมการเชิงอนุพันธสามัญและการนําไปใช ผลการแปลงลา
ปลาซ เมทริกซ ระบบสมการเชิงอนุพนัธ ระเบียบวิธีผลตาง
อันตะสําหรับปญหาคาขอบ 

MATH2101* 
คณิตศาสตรที่จําเปนในงาน
วิศวกรรม 

1-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

2 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

1-15 
หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 

1 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ระบบสมการเชิงเสน เมตริกซมูลฐาน การกําจัดแบบเกาส วิธี
แบบเกาส-จอรแดน การแยกแบบแอลยู การกระทําซ้ําแบบ
จาโคบี้ และวิธีแบบเกาส-ไซเดล; รากของสมการไมเชิงเสน 
พหุนามสําหรับประมาณคาในชวง การประมาณคาในชวง
เชิงฟงกชันเสมือนพหุนาม; การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหา
ปริพันธเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิง
อนุพันธสามัญ ปญหาขอบเขต และปญหาคาลักษณะเฉพาะ; 
สมการเชิงอนุพันธยอย (การหาคําตอบของสมการความรอน
และสมการคล่ืน) ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ และ
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

MECH0301* 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรบั
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1-15 
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องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
1. องคความรูพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร 

   

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.8 24 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

2. ฟสิกส วิชานี้เปนการบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกสโดยการ
แนะนําแนวความคิดทางคณิตศาสตรในบริบทของความเปน
จริงทางกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวา
คณิตศาสตรคือภาษาของฟสิกส 
ฟสิกส กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน; การเคล่ือนที่แบบ
เสนตรง; การเคล่ือนที่แบบโปรเจ็คไตล; โมเมนตัม; แรงและ
งาน; ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน; กฎทรงพลังงาน; โมเมนตของ
แรง; การแพรกระจายและปรากฏการณของคลื่น; การ
สะทอน หักเหและการกระจายของแสง; กฎแรงดึงดูด
ระหวางมวลของนิวตัน; กฎของคูลอมบ; สนามไฟฟาและ
แมเหล็ก; แรงลอเร็นซ; โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001* 
คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 

6, 11, 12, 14, 15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1.6 18 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 วิชานี้เปนการบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปร
เขากับกลศาสตร และดานแคลคูลัสเชิงเวกเตอรเขากับ
แมเหล็กไฟฟา ในการสอน หัวขอทางดานแคลคูลัสจะถูก
นํามาตีความเชิงกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวความคิด
ทางคณิตศาสตรไดแจมชัดขึ้นและสามารถนําไปประยุกตใช
ในดานกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
กลศาสตร การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวง
ดวยปริพันธหลายชั้น; โมเมนตที่สองของพื้นที;่ การหา
โมเมนตความเฉื่อยดวยปริพันธหลายชั้น 
แมเหล็กไฟฟา การเคล่ือนที่ในระนาบและปริภูมิ; การ
เคล่ือนที่แบบวงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนามเวกเตอรของ
ไฟฟาและแมเหล็ก; ความตางศักยไฟฟา; อีเอ็มเอฟ; กฎของ
แอมแปร; ฟลักซไฟฟาและแมเหล็ก; กฎเหนี่ยวนําของฟารา
เดย; กฎของเกาสสําหรับไฟฟาและแมเหล็ก; สมการแมกซ
เวล; ฟลักซของการเคลื่อนที่ของของไหล 

ENCC1002* 
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา 

8-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
2 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 
1-15 

หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 
1 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 บรรยาย ปริมาณฐานและหนวย แรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 
การเคล่ือนที่ในสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎการอนุรักษ
พลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน การอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม 
การเคล่ือนที่แบบส่ัน คลื่นและสมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกล
ของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอนและเทอรมอ
ไดนามิกส ทัศนศาสตรเชิงคล่ืน ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต 
ฟสิกสยุคใหม 
ปฏิบัติการ ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอ 
ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก กฎการเคล่ือนที่ของ
นิวตัน โมเมนตความเฉื่อย การเคล่ือนที่แบบฮารมอนิก
เชิงเดียว การสั่นพอง ความรอน และหัวขอที่สอดคลองกับ
หลักการตางๆที่ไดเรียนในภาคบรรยาย 

PHYS0101* 
ฟสิกส 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

3. เคมี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุม
เก่ียวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล การ
คํานวณมวลสารสัมพันธ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
แกส จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟา
เคมี นิวเคลียรเคมีและเคมีอินทรีย 

CHEM0120 
เคม ี

1-15 

หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 
1 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 เปเปอรโครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอรกรด-เบส 
ไทเทรชัน ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา 
สมดุลเคมี เคมีไฟฟา เซลลกัลวานิก การทาคุณภาพวิเคราะห
แบบเซมิไมโคร 

CHEM0190* 
ปฏิบัติการเคมี 

1-15 

 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร35 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
2. องคความรูพื้นฐาน 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

2 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

1-15 
หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 

1 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Mechanical Drawing การเขียนตัวอักษร กฎและขอกําหนดตางๆ ของการเขียน
แบบ การรางแบบมือเปลาและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต 
การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การมองใหเห็นภาพ
และการเขียนภาพในหลายมุมมองตั้งฉาก การมองใหเห็น
ภาพและการเขียนภาพในมุมมองสามมิติ การกําหนดขนาด
และพิกัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพชวย การเขียนแบบส่ังงาน 
แบบงานทอ แบบงานกอสราง และแบบงานไฟฟา 

MECH0105* 
พื้นฐานการเขยีนแบบงาน
วิศวกรรม 

1-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

3 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Statics and Dynamics ระบบของแรง แรงลัพธ โมเมนต โมเมนตลัพธ สมดุลของ
อนุภาคและวัตถุแกรง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการ
วิเคราะหโครงสราง โครงขอหมุน โครงขอแข็งและกลไก 
ความฝด จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉื่อยของพืน้ที่และมวล 
พื้นฐานงานเสมือน เสถียรภาพโครงสราง พลศาสตร 

MECH0110 
กลศาสตรวิศวกรรม 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
กฏการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน หลักการของงานและ
พลังงาน การดลและโมเมนตัม บทนําสูการประยุกตทาง
พลศาสตร 

MECH0111 
พลศาสตรวิศวกรรม 

1-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

2 30 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Mechanical Engineering 
Process 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและ
สมัยใหม กระบวนการขึ้นรูปโดยการทําใหแข็งตัว: งานหลอ
โลหะ งานขึ้นรูปแกว งานข้ึนรูปยางและพลาสติกดวย
แมพิมพ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผน 
กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก: การกลึง การไส การ
กัด การตัด การเจาะ และการเจีย กระบวนการประกอบ: สก
รู หมุดย้ํา และการสวม การเชื่อมตอวัสดุ: การเชื่อม การ
บัดกรีแข็ง การบัดกรีออน และการใชสารยึดติด การปรับแตง
สมบัติทางกลของวัสด:ุ กระบวนการทางความรอน, การ
เคลือบผิว กระบวนการผลิตสมัยใหม: เหล็กกลาความ
ตานทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ 3 มิติ 

MECH0201 
เทคโนโลยีการผลติ สุขภาพ 
ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอม 

1-10 

กลุมที่ 2 ความรูทางดิจิทัล 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

2 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

1-15 
หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 

1 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Digital Technology in 
Mechanical Engineering 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร อัลกอริธึมและ
การแกปญหา การออกแบบแบบบนลงลางและขั้นตอน
วิธีการแกปญหาซับซอน ชนิดขอมูล ตัวแปร กลุมตัวแปร 
การจัดการตัวแปรกลุมตัวอักษร ตัวกระทําทางคณิตศาสตร
และลอจิก การอานและเขียนขอมูล คําส่ังควบคุมทิศทาง 
ทางเลือกและการทําซ้ํา ฟงกชั่น โมดูล เมธอด การจัดการ
แฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ
ไมโครคอนโทรลเลอรและการติดตอกับอุปกรณตอพวง 

MICC0202* 
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร
ดวยภาษาไพธอน 

1-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

0.6 9 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบดิจิทัล MECH0401 
ระบบควบคุมหุนยนตและ
ปญญาประดิษฐ 

1-3 

 
 
 
 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร36 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
2. องคความรูพื้นฐาน 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 3 พื้นฐานความรอนและของไหล 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

3 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Thermodynamics หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร พลังงาน ความรอน
และงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ แกสอุดมคติ กฎขอที่หนึ่ง
ของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอณุหพลศาสตร วัฎจักร
คารโนต เอนโทรป การแปลงผันของพลังงานเบื้องตน บท
นําสูกลไกการถายเทความรอน 

MECH0220 
อุณหพลศาสตร 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Fluid Mechanics สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและ
สมการพลังงาน สมการของความตอเนื่องและการเคล่ือนที่  
การวิเคราะหมิติและความคลาย การไหลคงตัวและอัดไมได 

MECH0210 
กลศาสตรของไหล 

1-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1.1 16.5 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหล เครื่องสูบชนิดแรงเหวี่ยง เครื่อง
สูบชนิดลูกสูบ เครื่องอัดอากาศ เครื่องเปาอากาศ 

MECH0352 
เคร่ืองจักรกลของไหล 

1-7, 10-13 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.533 12 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล หลักการสรางและจําลองเพื่อหาคําตอบ
และวิเคราะหปญหาทางดานการไหล 

MECH0444* 
คอมพวิเตอรชวยในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

12-15 
กลุมที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตรวัสด ุ

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Engineering Materials ความสําคัญและประโยชนของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลักๆ เชน 
โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุก่ึงตัวนํา และวัสดุผสม เฟส
ไดอะแกรมและการแปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธ
ของโครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑที่ใชวัสดุวศิวกรรม และการประยุกตใชในงานทาง
วิศวกรรม 

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Mechanics of Materials ความเคน ความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ การรับภาระ
ตามแนวแกน การบิด สมดุลของคาน ความเคนต้ังฉากใน
คาน ความเคนเฉือนในคาน การโกงของคาน การแปลงความ
เคน วงกลมมอหรของความเคนในระนาบ การรับภาระรวม 
เกณฑกําหนดการวิบัติ และการโกงเดาะของเสา 

MECH0230 
กลศาสตรวัสด ุ

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.533 12 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล หลักการสรางและจําลองเพื่อหาคําตอบ
และวิเคราะหปญหาทางดานความยืดหยุน 

MECH0444* 
คอมพวิเตอรชวยในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1-4 
กลุมที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอม 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1 15 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Health, Safety and 
Environment 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและ
สมัยใหม กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับเทรนดของ
เศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

MECH0201 
เทคโนโลยีการผลติ สุขภาพ 
ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอม 

11-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

0.4 6 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ตัวประกอบที่สําคัญของโรงไฟฟา อัตราสวนเชื้อเพลิงตอ
อากาศในการเผาไหม 

MECH0363 
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

2, 11 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1 15 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการทําความเย็นและสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ การวิเคราะหสวนประกอบของระบบ สารทํา
ความเย็นและคุณสมบัติ สารทําความเย็นและคุณสมบัติ การ
ปรับอากาศ 

MECH0463 
การทาํความเย็นและการปรับ
อากาศ 

1, 3, 9, 10, 15 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร37 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
3. องคความรูเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 1 เครื่องจักรกล 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

3 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Machinery Systems ระบบชิ้นตอโยง แผนผังจลนศาสตร อันดับของความอิสระใน
การเคล่ือนที่ ระบบชิ้นตอโยงสมมูล การวิเคราะหความเร็ว 
ลูกเบี้ยว ขบวนเฟอง การวิเคราะหขบวนเฟอง การวิเคราะห
ความเรง แผนผังความเรง การวิเคราะหแรงในระบบกลไก 
แรงในระบบชิ้นตอโยง การวิเคราะหแรงสถิต การวิเคราะห
แรงพลวัต สมดุลในเครื่องจักรกล สมดุลสถิต สมดุลพลวตั 

MECH0240 
กลศาสตรเครื่องจักรกล 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Machine Design ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใตภาระสถิต ความลาและ
ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใตภาระแปรเปล่ียน 
หลักการออกแบบและการเลือกชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐาน 
อาทิ เพลาและสวนประกอบของเพลา สกรูยึด หมุดย้ํา รอย
เชื่อม สปริง โรลล่ิงแบริ่ง การสงกําลังรูปแบบตางๆ และ
โครงงานการออกแบบเชิงกล 

MECH0340 
การออกแบบชิ้นสวน
เคร่ืองจักรกล 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
2 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล แนวคิดกระบวนการ
ออกแบบเครื่องกล รายละเอียดของแบบชิ้นสวนทาง
เครื่องกล การแสดงฉายภาพมุมมองตางๆ มาตรฐานของ
แบบและการกําหนดขนาด การกําหนดพิกัดงานสวม การ
กําหนดคุณลักษณะผิว การกําหนดขนาด และพิกัดความเผื่อ
เชิงมิติ (GD&T); การอานและเขียนแบบงานทอ และการ
กําหนดสัญลักษณงานเชื่อม 

MECH0443* 
คอมพวิเตอรชวยออกแบบ
เชิงกล 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1.6 36 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 
1-11, 13 

หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 
1 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Prime Movers วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน: พื้นฐานและกฎ
ทางไฟฟา ทฤษฎีและการวิเคราะหวงจรไฟฟา ไฟฟา
กระแสสลับ อุปกรณสะสมพลังงาน การวิเคราะหเฟสเซอร 
วงจรไฟฟากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส ไดโอด 
ทรานซิสเตอร ออปแอมป เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบ
ไฟฟากําลัง: กําลังไฟฟากระแสสลับ สายไฟฟาและระบบการ
เดินสายไฟฟา อุปกรณและระบบปองกันทางไฟฟา 
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาเบ้ืองตน หมอแปลงไฟฟา 
เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน ระบบควบคุมทางไฟฟากําลัง 
ยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่ 

EECC0232* 
พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.8 12 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 กังหันไฮดรอลิก กังหันแกส MECH0352 
เคร่ืองจักรกลของไหล 

8, 9, 14, 15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

0.8 12 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การวิเคราะหวัฏจักรไอน้ํา วัฏจักรแรงคิน วัฎจักรคารโนต 
ระบบผลิตกําลังงานและความรอนรวมหรือโคเจเนอเรชัน 
ประเภทของระบบโคเจเนอเรชัน ชนิดของกังหนัไอน้ํา การ
วิเคราะหวัฏจักรกังหันแกส วัฏจักรเปดและวัฏจักรปด วัฏ
จักรกังหันแกสอยางงาย และวัฏจักรที่มีการปรับปรุง
สมรรถนะ ประสิทธิภาพเครื่องอัดและกังหัน วัฏจักรผลิต 
กําลังรวม วัฏจักรไอคู วัฏจักรควบสาม วัฏจักรรวม 

MECH0363 
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

3, 7, 8, 11, 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร38 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
3. องคความรูเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 2 ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

3 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Heat Transfer หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน หลักการความ
ตานทานความรอน สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 
การนําความรอนสภาวะคงตัว สมการทั่วไปของการนําความ
รอนในพกิัดตางๆ ที่มีและไมมีแหลงกําเนิดความรอนภายใน 
การถายเทความรอนผานครีบ การนําความรอนสภาวะไมคง
ตัว หลักการพาความรอน การพาความรอนแบบอิสระและ
แบบบังคับ การไหลภายนอกดวยการไหลแบบราบเรียบและ
ปนปวน การไหลภายในดวยการไหลแบบราบเรียบและ
ปนปวน การถายเทความรอนของกลุมทอ เครื่องแลกเปล่ียน
ความรอน การเดือดและการควบแนน ประเภทของเครื่อง
แลกเปล่ียนความรอน การคํานวณเครื่องแลกเปล่ียนความ
รอน กระบวนการและสมบัติการแผรังสีความรอน การแผ
รังสีความรอนระหวางพื้นผิว การพาความรอนรวมกับการแผ
รังสีความรอน 

MECH0362 
การถายเทความรอน 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.533 12 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล หลักการสรางและจําลองเพื่อหาคําตอบ
และวิเคราะหปญหาทางดานการถายเทความรอน 

MECH0444* 
คอมพวิเตอรชวยในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

8-11 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

2 30 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Air Conditioning and 
Refrigeration 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการทําความเย็นและสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ ระบบอัดไอที่ปรับปรุงและพัฒนาข้ึน วัฏจักรทํา
ความเย็น การทําความเย็นแบบระเหยและหอระบายความ
รอน การทําความเย็นแบบดูดกลืน การคํานวณภาระทํา
ความเย็นของระบบทําความเย็น การทําเยือกแข็งอาหาร 
การปรับอากาศ การประเมินภาระทําความเย็นในระบบปรับ
อากาศ การกระจายลมและการออกแบบระบบทอลม 

MECH0463 
การทาํความเย็นและการปรับ
อากาศ 

2, 4-8, 11-14 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1.2 18 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Power Plant ความรอนซ้ํากับไอน้ํา รีเจเนอเรชัน การอุนน้ําปอนและ
เครื่องอุนน้ําปอนแบบเปด หลักการทํางานและการวิเคราะห
เครื่องไลฟองแกส เครื่องอุนน้ําปอนแบบปดชนิดสงน้ําระบาย
ไปขางหนา วัฏจักรกังหันแกสที่มีการหลอเย็นอากาศอัด วัฏ
จักรที่มีการอุนอากาศอัด และวัฏจักรที่มีการใหความรอนซ้ํา 
วัฏจักรกังหันแกสที่มีการใหความรอนซ้ํา วัฏจักรกังหันแกสที่
มีการใหความรอนซ้ําและอุนอากาศอัด โรงไฟฟากังหันแกส-
กังหันไอน้ํา ขอดีของโรงไฟฟากําลังผลิตรวม วัฏจักรที่มีการ
ผลิตไอน้ําหลายความดัน โรงไฟฟาวัฏจักรรวมที่มีการใชถาน
หินเปนชื้อเพลงิ โรงไฟฟา วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย และ
รูปแบบของโรงไฟฟาแกสชีวภาพ 

MECH0363 
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

4, 6, 9, 10, 12, 13, 15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.6 9 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ระบบทอไอน้ํา การหาขนาดทอ MECH0456 
การออกแบบระบบทอ 

13-15 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร39 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
3. องคความรูเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 2 ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต (ตอ) 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1.6 24 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Thermal Systems 
Design 

การออกแบบอุปกรณในชุดทดลองการปรับอากาศที่มีการ 
ปรับคืนพลังงาน: ชุด Heating section และชุดเพิ่มความชื้น 
การออกแบบอุปกรณในชุดทดลองการปรับอากาศที่มี การ
ปรับคืนพลังงาน: ชุด Heating section และชุดเพิ่ม ความชื้น 
การออกแบบอุปกรณในชุดทดลองการปรับอากาศ ที่มีการ
ปรับคืนพลังงาน: ชุด Cooling coil การออกแบบ เครื่อง
ควบแนนของโรงไฟฟาพลังไอน้ํา กังหันไอน้ําแตละประเภท 
การเลือกจํานวนทอที่เหมาะสมในการออกแบบ เครื่อง
ควบแนน การเลือกขนาดปมน้ําหลอเย็น การออกแบบเครื่อง
ทําความรอนในที่พกัอาศัย การออกแบบขดลวด ความรอน 
การเลือกพัดลม การออกแบบโรงไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซล 
การกําหนดจํานวนเครื่องยนต การหาขนาดเครื่อง
แลกเปล่ียนความรอนของระบบน้ําหลอเย็นและปมน้ําหลอ
เย็น 

MECH0465 
การออกแบบระบบทางความ
รอน 

4-7, 10-13 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.6 9 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ระบบทอกาซ ระบบทอน้ํารอน การหาขนาดทอ MECH0456 
การออกแบบระบบทอ 

8-10 
กลุมที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมตัิ 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.6 9 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Dynamic Systems ระบบที่มีหนึ่งอันดับอิสระ ระบบหลายอันดับอิสระ การ
เคล่ือนที่แบบฮารโมนิค 

MECH0360 
การสั่นสะเทือนทางกล 

1, 2, 12 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1.4 21 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 แมคคาทรอนิกสเบื้องตน: ตัวรับรูสัญญาณและเครื่องมือวัด 
อุปกรณกระตุนเชิงกลและไฟฟา สัญญาณแอนะล็อกและ 
ดิจิทัล, ไมโครคอนโทรลเลอร, การควบคุมอัตโนมัต ิ

MECH0410 
แมคคาทรอนิกสและระบบ
ควบคุม 

1-7 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.401 9 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล หลักการสรางและจําลองเพื่อหาคําตอบ
และวิเคราะหปญหาทางดานพลวัต 

MECH0444* 
คอมพวิเตอรชวยในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

5-7 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1.6 24 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Automatic Controls แบบจําลองของระบบพลศาสตร ฟงกชันถายโอน การ
ตอบสนองของระบบพลวัต การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เชิงเวลา เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การ
วิเคราะหเชิงความถี ่

MECH0410 
แมคคาทรอนิกสและระบบ
ควบคุม 

8-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.267 6 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

IoT and Use of AI แนะนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน IoT, AI และอื่นๆ สําหรับ
การประยุกตใชงานดานตางๆ 

EECC0232* 
พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 

14-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1 15 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ระบบปญญาประดิษฐ MECH0401 
ระบบควบคุมหุนยนตและ
ปญญาประดิษฐ 

11-15 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

1.4 21 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Robotics การคํานวณกรอบอางอิงของหุนยนต จลนคณิตศาสตรแขน
กลแบบไปขางหนาและแบบยอนกลับ การควบคุมตําแหนง
แขนหุนยนต 

MECH0401 
ระบบควบคุมหุนยนตและ
ปญญาประดิษฐ 

4-10 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร40 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
2. องคความรูเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมตัิ (ตอ) 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

2.4 36 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Vibration การสั่นสะเทือนแบบบิดตัว วิธีของระบบสมมูล การ
สั่นสะเทือนแบบอิสระ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ วิธีงาน
เสมือน การสั่นสะเทือนของระบบที่มีการหนวง การวัดการ
สั่นสะเทือน การส่ันสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับของ 
ระบบการสั่นหลายอันดับอิสระ การลดและการควบคุมการ 
สั่นสะเทือน 

MECH0360 
การสั่นสะเทือนทางกล 

3-11, 13-15 

กลุมที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 
0.133 3 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Energy ระบบการสงจายกําลังไฟฟา พลังงานหมุนเวียน EECC0232* 
พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 

12, 13 
หนวยกิต ชม. บรรยาย 

0.6 9 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 แนะนําเก่ียวกับโรงไฟฟาและหลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตรขอที่ 1 และ 2 หลักการ
ทํางานและการวิเคราะหพลังงานของเครื่องอุนน้ําปอน การ
วิเคราะหพลังงานของโรงไฟฟาวัฏจักรกังหันแกสและวัฏจักร
กังหันไอน้ํา 

MECH0363 
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

1, 5, 14 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1.4 21 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ 
กฎขอที่หนึ่งทางอณุหพลศาสตร การวิเคราะหพลังงานกับ 
อุปกรณทางความรอนในบางอุตสาหกรรม เชน ตูอบ หมอนึ่ง 
เปนตน กระบวนการปรับอากาศ การสมดุลมวลและ 
พลังงานในกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการทําความ 
เย็น กระบวนการลดความชื้นและการควบแนน เครื่องแลก 
เปล่ียนความรอน ครีบระบายความรอน การถายเทความ
รอนโดยการควบแนน สัมประสิทธิ์การพาความรอนของ การ
ควบแนน การควบแนนบนกลุมทอ กลไกการเดือด การเดือด
แบบฟลมและแบบฟอง การถายเทความรอนโดย การเดือด 
สัมประสิทธิ์การพาความรอนของการเดือด การ วิเคราะห 
การใชพลังงานในสวนตางๆ ของโรงไฟฟาพลังไอน้ํา เชน 
หมอไอน้าํ เครื่องอุนน้ําปอน เปนตน กรณีศึกษาการ
วิเคราะหพลังงานในโรงไฟฟาพลังไอน้ํา 

MECH0465 
การออกแบบระบบทางความ
รอน 

1-3, 6, 8, 9, 14, 15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
3 45 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Engineering 
Management and 
Economics 

ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม การเปนผูประกอบการ การเปน
สตารทอัพ (Start-up) หัวหนางาน การทํางานรวมกันเปนทีม 
การจัดการกับคน ทรัพยากร และการจัดการองคกรของ
ระบบการผลิตและการบริการ ระบบการจัดการนวัตกรรมใน
องคกร รวมถึงการบริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม 
การสรางกลยุทธธุรกิจ การหาแหลงทุน พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม การเงินและการตลาดโดยใช
ทฤษฎีและเครื่องมอืสมัยใหม การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายอุตสาหกรรม รวมถึงขอกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับกับการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

MECH0402 
การเปนผูประกอบการสําหรับ
วิศวกร 

1-15 

หนวยกิต ชม. บรรยาย 
1.8 27 

ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Fire Protection System ระบบประปา ระบบทอในอาคาร การหาขนาดทอ การ
ออกแบบระบบปม การเพิ่มความดันของน้ําในทอ ระบบ
ระบายน้ําฝน ระบบทอดับเพลิง 

MECH0456 
การออกแบบระบบทอ 

1-7, 11, 12 
หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 

1 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

Computer-Aided 
Engineering 

การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล การเขียนแบบโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป (ชิ้นสวน 3D, การเขียนภาพประกอบ 
และกําหนดรายละเอียดแบบส่ังงาน) 

MECH0443* 
คอมพวิเตอรชวยออกแบบ
เชิงกล 

1-15 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร41 



องคความรูที่ 
สภาวิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับ 
องคความรู 

ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
3. องคความรูเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 

   

กลุมที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (ตอ) 
หนวยกิต ชม. ปฏิบัติการ 

1 45 
ในแผนฯ มคอ.3 สัปดาหที่ 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล หลักการของโปรแกรมสําเร็จรูปที่
สามารถนํามาชวยในสรางและจําลองเพื่อหาคําตอบและ
วิเคราะหปญหาตางๆ ทางดานความยืดหยุน พลวัต การไหล 
และการถายเทความรอน 

MECH0444* 
คอมพวิเตอรชวยในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1-15 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร42 



ตารางสรุปการแจกแจงภาระของรายวิชาตามองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนดสําหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด 

1. องคความรูพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร 

2. องคความรูพื้นฐาน 
ทางวิศวกรรม 

3. องคความรูเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 

ลําดับ รายวิชาเทียบ 

1. 
คณิ

ตศ
าส

ตร
 

2. 
ฟส

ิกส
 

3. 
เค

มี 

กล
ุมท

ี่ 1
 พ

ื้นฐ
าน

กา
ร

ออ
กแ

บบ
 

กล
ุมท

ี่ 2
 ค

วา
มร

ูทา
งด

ิจิทั
ล 

กล
ุมท

ี่ 3
 พ

ื้นฐ
าน

คว
าม

รอ
น

แล
ะข

อง
ไห

ล 

กล
ุมท

ี่ 4
 ว

ัสด
ุวิศ

วก
รร

มแ
ละ

กล
ศา

สต
รว

ัสด
 ุ

กล
ุมท

ี่ 5
 อ

าช
ีวอ

นา
มัย

 ค
วา

ม
ปล

อด
ภัย

 แ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

กล
ุมท

ี่ 1
 เค

รื่อ
งจ

ักร
กล

 

กล
ุมท

ี่ 2
 ค

วา
มร

อน
 ค

วา
มเ

ย็น
 

แล
ะข

อง
ไห

ลป
ระ

ยุก
ต 

กล
ุมท

ี่ 3
 ร

ะบ
บพ

ลว
ัตแ

ละ
กา

ร
คว

บค
ุมอ

ตัโ
นม

ัติ 

กล
ุมท

ี่ 4
 ร

ะบ
บท

าง
กล

อื่น
ๆ 

1 CHEM0120 3(6-0-6)   3          
2 CHEM0190 1(0-2-1)   1          
3 EECC0232 3(2-2-5)         2.6  0.267 0.133 
4 ENCC1001 3(6-0-6) 2.2 0.8           
5 ENCC1002 3(6-0-6) 1.4 1.6           
6 MATH2101 3(6-0-6) 3            
7 MATS0310 3(3-0-6)       3      
8 MECH0105 3(2-2-5)    3         
9 MECH0110 3(3-0-6)    3         
10 MECH0111 3(3-0-6)    3         
11 MECH0201 3(3-0-6)    2    1     
12 MECH0202 3(3-0-6)            3 
13 MECH0210 3(3-0-6)      3       
14 MECH0220 3(3-0-6)      3       
15 MECH0230 3(3-0-6)       3      
16 MECH0240 3(3-0-6)         3    
17 MECH0301 3(2-2-5) 3            
18 MECH0340 3(3-0-6)         3    
19 MECH0352 3(3-0-6)      1.1   0.8   1.1 
20 MECH0360 3(3-0-6)           3  
21 MECH0362 3(3-0-6)          3   
22 MECH0363 3(3-0-6)        0.4 0.8 1.2  0.6 
23 MECH0401 3(3-0-6)     0.6      2.4  
24 MECH0410 3(3-0-6)           3  
25 MECH0443 3(2-2-5)         2   1 
26 MECH0444 3(2-2-5)      0.533 0.533   0.533 0.401 1 
27 MECH0456 3(3-0-6)          1.2  1.8 
28 MECH0463 3(3-0-6)        1  2   
29 MECH0465 3(3-0-6)          1.6  1.4 
30 MICC0202 3(2-2-5)     3        
31 PHYS0101 3(2-2-5)  3           
32 STAT0115 3(3-0-6) 3            

12.6 5.4 4 11 3.6 7.633 6.533 2.4 12.2 9.533 9.068 10.033 
รวม 

22 หนวยกิต 31.166 หนวยกิต 40.834 หนวยกิต 

 
 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร43 



4. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สําหรับผูเขาศกึษาปการศึกษา 2565-2569 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
1. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

1. คณิตศาสตร 
ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 1  ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง ประสบการณสอน 22 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร) 
 ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 2  อาจารยกานตฐติา สัมปนณา ประสบการณสอน 18 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

1  ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง ประสบการณสอน 22 ป ENCC1002* แคลคลูัสสําหรับกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 2  ดร.อรวรรณ อรุณพลังสนัต ิ ประสบการณสอน 18 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 3  ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ ประสบการณสอน 22 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วท.ม. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

1  ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ ประสบการณสอน 22 ป STAT0115 สถติิสําหรับการแกปญหา 
 วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุร)ี 

วท.ม. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

MATH2101* คณติศาสตรที่จาํเปนในงานวิศวกรรม 1  ดร.วราภรณ กาญจนทว ี ประสบการณสอน 22 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตรและวทิยาการคอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 

 2 ดร.อรวรรณ อรุณพลังสนัต ิ ประสบการณสอน 18 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร44 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
1. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

1. คณิตศาสตร (ตอ) 
1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป MECH0301* ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขสาํหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

2. ฟสิกส 
ENCC1001* คณิตศาสตรเชิงฟสิกส 1  ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง ประสบการณสอน 22 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร) 
 ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 2  อาจารยกานตฐติา สัมปนณา ประสบการณสอน 18 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

1  ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง ประสบการณสอน 22 ป ENCC1002* แคลคลูัสสําหรับกลศาสตรและ
แมเหล็กไฟฟา  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร (สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 2  ดร.อรวรรณ อรุณพลังสนัต ิ ประสบการณสอน 18 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร) 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 3  ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ ประสบการณสอน 22 ป 
  วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วท.ม. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
ปร.ด. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

PHYS0101* ฟสิกส 1  ผศ.ดร.สมพงษ เลี่ยงโรคาพาธ ประสบการณสอน 32 ป 
  วท.บ. ฟสิกสประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Surrey, United 
Kingdom) 

 2  ผศ.ดร.สุพงษา เขตตคีรี ประสบการณสอน 15 ป 
  วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยบูรพา) 

วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 

 3  ผศ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ ประสบการณสอน 27 ป 
  วท.บ. ฟสิกสประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟสิกสประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง) 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร45 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
1. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

2. ฟสิกส (ตอ) 
 4  อาจารยชัพกิตติ ์ชาญสมร ประสบการณสอน 31 ป 
  วท.บ. ฟสิกสประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลยัรามคาํแหง) 

 5  อาจารยศุภกัลย วัฒนการุณ ประสบการณสอน 25 ป 
  วท.บ. ฟสิกสประยุกต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง) 

 6  อาจารยเยาวมาลย รพิพนัธุ ประสบการณสอน 19 ป 
  วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
3. เคม ี

CHEM0120 เคม ี 1  ดร.ประภาส ขอพึ่ง ประสบการณสอน 25 ป 
  วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลยัรามคาํแหง) 

วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

 2  ดร.ประวิทย สิงโตทอง ประสบการณสอน 25 ป 
  วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

 3  ดร.ดํารงค สมมติร ประสบการณสอน 21 ป 
  วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

 4  ดร.สันต ิตั้งประภา ประสบการณสอน 21 ป 
  วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

 5  อาจารยอัญชลี ทองสิมา ประสบการณสอน 21 ป 
  วท.บ. ชีวเคมี (จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. ชีวเคมี (จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
CHEM0190* ปฏิบัติการเคม ี 1  ดร.ประภาส ขอพึ่ง ประสบการณสอน 25 ป 
  วท.บ. เคม ี(มหาวิทยาลยัรามคาํแหง) 

วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

 2  ดร.ประวิทย สิงโตทอง ประสบการณสอน 25 ป 
  วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

 3  ดร.ดํารงค สมมติร ประสบการณสอน 21 ป 
  วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
วท.ด. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร46 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
1. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

3. เคมี (ตอ) 
 4  ดร.สันต ิตั้งประภา ประสบการณสอน 21 ป 
  วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. เคมีอินทรีย (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
ปร.ด. เคมีประยุกต (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

 5  อาจารยอัญชล ีทองสิมา ประสบการณสอน 21 ป 
  วท.บ. ชีวเคมี (จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

วท.ม. ชีวเคมี (จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

2. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่1 พื้นฐานการออกแบบ 
MECH0105* พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 1  ผศ.ดร.กฤษณ เรืองพยุงศักดิ ์ ประสบการณสอน 23 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

 2  ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ ประสบการณสอน 17 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

 3  อาจารยรัตติกาล สมัน ประสบการณสอน 4 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
MECH0110 กลศาสตรวิศวกรรม 1  ผศ.ดร.รชัเวช หาญชูวงศ ประสบการณสอน 15 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 2  ดร.ชลลดา เลาะฟอ  ประสบการณสอน 10 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 3  อาจารยวิฆเนศ วงศวาณิชวัฒนา ประสบการณสอน 28 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

M.Eng. Construction Engineering and Management  
(Asian Institute of Technology) 

MECH0111 พลศาสตรวิศวกรรม 1  ดร.วิวัฒน ประเสริฐมานะกิจ ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. วศิวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร47 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
2. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่1 พื้นฐานการออกแบบ (ตอ) 
1  ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ ประสบการณสอน 17 ป MECH0201 เทคโนโลยกีารผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

กลุมที ่2 ความรูทางดจิิทัล 
1  อาจารยณัฐพงษ จันทรแดง ประสบการณสอน 3 ป MICC0202* การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

ดวยภาษาไพธอน  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (คอมพิวเตอร) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

1  ดร.วิวัฒน ประเสริฐมานะกิจ ประสบการณสอน 20 ป MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดษิฐ 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

กลุมที ่3 พื้นฐานความรอนและของไหล 
MECH0220 อณุหพลศาสตร 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  ผศ.ดร.นุภาพ แยมไตรพัฒน ประสบการณสอน 26 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี  

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 3  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

MECH0210 กลศาสตรของไหล 1  ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล ประสบการณสอน 18 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

 2  ผศ.ดร.วาโย ชางเจริญ ประสบการณสอน 15 ป 
  วศ.บ. การบินและอวกาศยาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร48 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
2. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่3 พื้นฐานความรอนและของไหล (ตอ) 
MECH0352 เคร่ืองจักรกลของไหล 1  ผศ.ดร.วาโย ชางเจริญ ประสบการณสอน 15 ป 
  วศ.บ. การบินและอวกาศยาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. เครื่องกล (มหาวทิยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

กลุมที ่4 วัสดุวศิวกรรมและกลศาสตรวัสด ุ
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 1  ดร.ชิดชนน สารรักษ ประสบการณสอน 11 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
Ph.D Chemical Engineering (Institute of Process Engineering, 
University of Academy of Sciences, China) 

MECH0230 กลศาสตรวัสด ุ 1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

กลุมที ่5 อาชีวอนามยั ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม 
1  ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ ประสบการณสอน 17 ป MECH0201 เทคโนโลยกีารผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร49 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
2. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม (ตอ) 
MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 1  ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน ประสบการณสอน 21 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 

วศ.ม. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่1 เครื่องจักรกล 
MECH0240 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1  ดร.ประพจน ทศภานนท ประสบการณสอน 16 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร) 

MECH0340 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 1  อาจารยคันธพจน ศรีสถติย ประสบการณสอน 23 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

MECH0443* คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 1  ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน ประสบการณสอน 16 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
EECC0232* พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟา 1  รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ ประสบการณสอน 28 ป 
  วท.บ. ฟสิกส (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
วศ.ม. ไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
Ph.D. Satellite Engineering (University of  Surrey) 

 2  ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน ประสบการณสอน 30 ป 
  อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
MECH0352 เคร่ืองจักรกลของไหล 1  ผศ.ดร.วาโย ชางเจริญ ประสบการณสอน 15 ป 
  วศ.บ. การบินและอวกาศยาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร50 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่2 ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต 
MECH0362 การถายเทความรอน 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 3  อาจารยรัตติกาล สมัน ประสบการณสอน 4 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

MECH0463 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 1  ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน ประสบการณสอน 21 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 

วศ.ม. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

MECH0456 การออกแบบระบบทอ 1  ดร.นิวัติ พิริยะรุงโรจน ประสบการณสอน 23 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

 
 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร51 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่2 ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต (ตอ) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

กลุมที ่3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมตั ิ
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 1  ดร.เสถยีรพงศ หุยะนันท ประสบการณสอน 30 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

MECH0410 แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม 1  ดร.เสถยีรพงศ หุยะนันท ประสบการณสอน 30 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

EECC0232* พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟา 1  รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ ประสบการณสอน 28 ป 
  วท.บ. ฟสิกส (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
วศ.ม. ไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
Ph.D. Satellite Engineering (University of  Surrey) 

 2  ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน ประสบการณสอน 30 ป 
  อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
1  ดร.วิวัฒน ประเสริฐมานะกิจ ประสบการณสอน 20 ป MECH0401 ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดษิฐ 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร52 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่4 ระบบทางกลอื่นๆ 
EECC0232* พืน้ฐานวศิวกรรมไฟฟา 1  รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ ประสบการณสอน 28 ป 
  วท.บ. ฟสิกส (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
วศ.ม. ไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
Ph.D. Satellite Engineering (University of  Surrey) 

 2  ผศ.พัลลภ พนัธุปรีชารัตน ประสบการณสอน 30 ป 
  อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

MECH0465 การออกแบบระบบทางความรอน 1  ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท ประสบการณสอน 20 ป 
  วศ.บ. อตุสาหการ (มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

 2  รศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ ์ ประสบการณสอน 18 ป 
  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร)ี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุร)ี 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร)ี 

MECH0402 การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร 1  อาจารยพิพัฒนพงศ เทพมณ ี ประสบการณสอน 2 ป 
  วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุและการผลติ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ) 
วท.ม. การจัดการโลจิสตกิสและโซอุปทาน (มหาวิทยาลยัศรีปทมุ) 

MECH0456 การออกแบบระบบทอ 1  ดร.นิวัติ พิริยะรุงโรจน ประสบการณสอน 23 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

MECH0443* คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล 1  ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน ประสบการณสอน 16 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร53 



สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

รายชื่อและคุณวุฒกิารศึกษาผูสอน 

กลุมที ่4 ระบบทางกลอื่นๆ (ตอ) 
MECH0444* คอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  ผศ.ดร.ฐติะพล หุยะนันท ประสบการณสอน 29 ป 
  วศ.บ. เครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management (Coventry 
University, UK) 
Ph.D. Mechanical Engineering (University of Sheffield, UK) 

 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร54 



สวนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดจัดแบงหมวดหมูของหองปฏิบัติการออกเปน 4 
กลุม ไดแก  

(1) กลุมที่ 1 หองปฏิบัติการกลศาสตรประยุกต (Applied Mechanics Laboratory) 
(2) กลุมที่ 2 หองปฏิบัติการพลศาสตรทางความรอน (Thermal Laboratory) 
(3) กลุมที่ 3 หองปฏิบัติการกลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics Laboratory) 
(4) กลุมที่ 4 หองปฏิบัติการยานยนต (Automotive Laboratory) 

 
สภาวิศวกรไดกําหนดหองปฏิบัติการไวโดยแบงเปน 5 ลักษณะ ไดแก 
(1) หองปฏิบัติการ Dynamics 
(2) หองปฏิบัติการ Material Testing 
(3) หองปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer 
(4) หองปฏิบัติการ Fluid Mechanics 
(5) หองปฏิบัติการ Automotive Engineering 

 
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในที่นี้จะไดเปรียบเทียบหองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับขอกําหนดของ

สภาวิศวกรดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางเปรียบเทียบหองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับขอกําหนดของสภาวิศวกร 
ขอกําหนดของสภาวิศวกร 
1. หองปฏิบัติการ Dynamics 

หองปฏิบัติการของภาควชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ลําดบั ชื่อการทดลอง สถานะ ชื่อการทดลอง หมายเหต ุ
1 Universal Balancing Machine ไมม ี - - 
2 Acceleration of Gear System ไมม ี - - 
3 Feedback Control มี ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง

แบบระบบเปดดวยสัญญาณแอนะล็อก (Open 
System DC Motor Control with Analog Signal) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1A 
 

4 Vibration Test Set มี การสั่นสะเทอืนแบบบังคับทีม่ีการหนวง (Force 
Vibration with Damper) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1B 

  มี การสั่นสะเทอืนแบบอิสระ (Free Vibration) กลุมที่ 1: 
แล็บ 1C 

5 Gyroscope ไมม ี - - 
6 Lab for Other in Dynamics มี ชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปงมอเตอร (Stepping 

Motor Control Testing) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1D 

  มี การประยุกตใชเทอรมิสเตอรวัดอุณหภูม ิ
(Thermistor Application for Temperature 
Measuring) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1E 

  มี ชุดทดลองการใชงานการดเสียงดวยโปรแกรมแล็บ
วิว (Sound Card Application with LabVIEW) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1F 

 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
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ขอกําหนดของสภาวิศวกร 
2. หองปฏิบัติการ Material Testing 

หองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดบั ชื่อการทดลอง สถานะ ชื่อการทดลอง หมายเหต ุ
1 Tensile Test set มี ชุดทดสอบแรงดึง (Tensile Test) กลุมที่ 1: 

แล็บ 1G 
2 Brinell and Rockwell Hardness Tester มี เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล (Rockwell 

Hardness Testing Machine) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1H 

3 Torsion Test set มี ชุดทดสอบการบิด (Torsion Test) กลุมที่ 1: 
แล็บ 1I 

4 Fatigue Test set ไมม ี - - 
5 Universal Testing Machine มี เครื่องทดสอบแรงตามแนวแกน 

(Axial Testing Machine) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1J 

6 Lab for Other in Material Testing มี การทดสอบการโกงตัวของคานยื่น (Cantilever 
Beam Deflection Testing) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1K 

  มี การทดสอบการโกงตัวของคานอยางงาย (Simply 
Beam Deflection Testing) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1L 

  มี ชุดทดลองการโกงตัวของคานแบบหนาตัดไม
สมมาตร (Deflection of Unsymmetrical Beam) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1M 

  มี การทดสอบความคลาดเคลื่อนและความแมนตรง
ในการวัดดวยเกจบล็อก (Error and Accuracy 
Testing by Gauge Block) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1N 

 

3. หองปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer สถานะ ชื่อการทดลอง หมายเหต ุ
1 Heat Conduction Test Set ไมม ี - - 
2 Heat Radiation Test Set มี ชุดทดลองการแผรังสีความรอน (Heat Radiation 

Test Set) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2A 

3 Free & Forced Heat Convection Test Set มี ชุดทดลองการพาความรอนแบบธรรมชาติและ
แบบบังคับ (Free and Forced Convection Heat 
Transfer Unit) 

กลุมที่ 2: 
แล็บ 2B 

4 Refrigeration Unit ไมม ี - - 
5 Air Conditioning Unit มี ชุดทดลองการปรับอากาศ (Air-Conditioning 

Test Set) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2C 

6 Bomb Calorimeter ไมม ี - - 
7 Internal Combustion Engine Test Set ไมม ี - - 
8 Boiler Test Set มี ชุดทดลองการเดือดและการควบแนน (Boiling 

and Condensation Testing Unit) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2D 

9 Gas Turbine Test Set ไมม ี - - 
10 Lab for Other in Thermodynamics & 

Heat Transfer 
มี ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนเทความรอนดวยทอรวม

ศูนย (Concentric Tube Heat Exchangers) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2E 

  มี ปจจัยทางพื้นที่โดยการใชแหลงความรอน (Area 
Factor Using Heat Source) 

กลุมที่ 2: 
แล็บ 2F 

 

 
 
 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
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ขอกําหนดของสภาวิศวกร 
4. หองปฏิบัติการ Fluid Mechanics 

หองปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดบั ชื่อการทดลอง สถานะ ชื่อการทดลอง หมายเหต ุ
1 Centrifugal Pump Test Set มี ชุดทดลองประสทิธิภาพของปมน้ํา (Water Pump 

Efficiency Test) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3A 

2 Multi-Pump Test Set มี ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของปมน้ําทีต่อขนาน
และอนกุรมกัน (Parallel and Serial Pump 
Efficiency Test) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3B 

3 Pelton & Francis Turbine Test Set มี ชุดทดลองประสทิธิภาพกังหันน้ําเพลตัน (Pelton 
Water Turbine Efficiency Test Set) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3C 

4 Air Flow Test Set มี ชุดวัดอตัราการไหลของอากาศดวยเวนทูรีและ
แผนออริฟส (Air Flow Meter by Venturi and 
Orifice Plate) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3D 

5 Flow or Fiction Loss in Pipe มี ชุดวัดการสูญเสยีกําลังการไหลในทอ (Flow or 
Friction Loss in Pipe) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3E 

6 Lab for Other in Fluid Mechanics มี ชุดวัดอตัราการไหลของน้ําในรางเปดโดยใชวีน็อช 
(Water Flow in Open Chanel by V-notch) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3F 

  มี ชุดทดลองการปะทะเปาของลาํเจ็ทของน้ําใน
แนวดิ่ง (Vertical Impact of Water Jet) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3G 

  มี การประเมินขนาดของปมน้ํา (Water Pump Size 
Evaluation) 

กลุมที่ 3: 
แล็บ 3H 

 

5. หองปฏิบัติการ Automotive Engineering สถานะ ชื่อการทดลอง หมายเหต ุ
1 Engine Set มี ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีน 

(Gasoline Engine Set Training) 
กลุมที่ 4: 
แล็บ 4A 

2 Manual Gear Set มี ชุดฝกเกียรธรรมดาขับหลัง (ผา) 
(Manual Rear Gear Set Training) (Section) 

กลุมที่ 4: 
แล็บ 4B 

3 Sectional Engine มี ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีน (ผา) 
(Gasoline Engine Training) (Section) 

กลุมที่ 4: 
แล็บ 4C 

4 Automatic Gear Set มี ชุดฝกเกียรอัตโนมัติขับหนา (ผา) 
(Automatic Front Gear Set Training) (Section) 

กลุมที่ 4: 
แล็บ 4D 

5 Drum/Disc Brake Set มี ระบบเบรกและสวนประกอบ (Brake System and 
Components 

กลุมที่ 4: 
แล็บ 4E 
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ทั้งนี้หองปฏิบัติการทั้ง 4 กลุม จะมีขอมูลสรุปพอสังเขปดังนี ้
 

 กลุมท่ี 1 หองปฏิบัติการกลศาสตรประยุกต (Applied Mechanics Laboratory) 

กลุมที่ 1

1G, 1J

1H, 1I, 1N

1K

1L

1M

กลุมที ่1

1A
1B, 1C

1D

1E 1F

 
 

 
ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 

1 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบระบบเปดดวยสัญญาณแอ
นะล็อก (Open System DC Motor 
Control with Analog Signal) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1A 

 

1 ชุด 

2 การสั่นสะเทือนแบบบังคับที่มีการหนวง 
(Force Vibration with Damper) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1B 

 

1 ชุด 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
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ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 
3 การสั่นสะเทือนแบบอิสระ (Free 

Vibration) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1C 

 

1 ชุด 

4 ชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปงมอเตอร 
(Stepping Motor Control Testing) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1D 

 

1 ชุด 

5 การประยุกตใชเทอรมิสเตอรวัดอุณหภูมิ 
(Thermistor Application for 
Temperature Measuring) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1E 

 

1 ชุด 

6 ชุดทดลองการใชงานการดเสียงดวย
โปรแกรมแล็บวิว (Sound Card 
Application with LabVIEW) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1F 

 

1 ชุด 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
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ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 
7 ชุดทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 

กลุมที่ 1: 
แล็บ 1G 

 

1 ชุด 

8 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล 
(Rockwell Hardness Testing Machine) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1H 

 

1 ชุด 

9 เครื่องทดสอบการบิด 
(Torsion Testing Machine) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1I 

 

1 ชุด 

10 เครื่องทดสอบแรงตามแนวแกน 
(Axial Testing Machine) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1J 

 

1 ชุด 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
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ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 
11 การทดสอบการโกงตัวของคานยื่น  

(Cantilever Beam Deflection Testing) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1K 

 

1 ชุด 

12 การทดสอบการโกงตัวของคานอยางงาย  
(Simply Beam Deflection Testing) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1L 

 

1 ชุด 

13 ชุดทดลองการโกงตัวของคานแบบหนาตัด
ไมสมมาตร (Deflection of 
Unsymmetrical Beam) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1M 

 

1 ชุด 

14 การทดสอบความคลาดเคลื่อนและความ
แมนตรงในการวัดดวยเกจบล็อก 
(Error and Accuracy Testing by Gauge 
Block) 
กลุมที่ 1: 
แล็บ 1N 

 

1 ชุด 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
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 กลุมท่ี 2 หองปฏิบัติการพลศาสตรทางความรอน (Thermal Laboratory) 

 
 

 
ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 

1 ชุดทดลองการแผรังสีความรอน (Heat 
Radiation Test Set) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2A 

 

1 ชุด 

2 ชุดทดลองการพาความรอนแบบธรรมชาติ
และแบบบังคับ (Free and Forced 
Convection Heat Transfer Unit) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2B 

 

1 ชุด 

3 ชุดทดลองการปรับอากาศ (Air-
Conditioning Test Set) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2C 

 

1 ชุด 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
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ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 
4 ชุดทดลองการเดือดและการควบแนน 

(Boiling and Condensation Testing 
Unit) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2D 

 

1 ชุด 

5 ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนเทความรอนดวย
ทอรวมศูนย (Concentric Tube Heat 
Exchangers) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2E 

 

1 ชุด 

6 ปจจัยทางพื้นที่โดยการใชแหลงความรอน 
(Area Factor Using Heat Source) 
กลุมที่ 2: 
แล็บ 2F 

 

 

1 ชุด 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
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 กลุมท่ี 3 หองปฏิบัติการกลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics Laboratory) 

กลุมที ่3

3A, 3H

3B

3C 3D

3E

3F

3G

 
 

 
ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รูปรายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 

1 ชุดทดลองประสิทธิภาพของปมน้ํา (Water 
Pump Efficiency Test) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3A 

 

1 ชุด 

2 ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของปมน้ําที่ตอ
ขนานและอนุกรมกัน (Parallel and Serial 
Pump Efficiency Test) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3B 

 

1 ชุด 

3 ชุดทดลองประสิทธิภาพกังหันน้ําเพลตัน 
(Pelton Water Turbine Efficiency Test Set) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3C 

 

1 ชุด 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
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ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รูปรายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 
4 ชุดวัดอัตราการไหลของอากาศดวยเวนทูรี

และแผนออริฟส (Air Flow Meter by 
Venturi and Orifice Plate) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3D 

 

1 ชุด 

5 ชุดวัดการสูญเสียกําลังการไหลในทอ (Flow 
or Friction Loss in Pipe) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3E 

 

1 ชุด 

6 ชุดวัดอัตราการไหลของน้ําในรางเปดโดยใช
วีน็อช (Water Flow in Open Chanel by V-
notch) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3F 

 

1 ชุด 

7 ชุดทดลองการปะทะเปาของลําเจ็ทของน้ําใน
แนวดิ่ง (Vertical Impact of Water Jet) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3G 

 

1 ชุด 

8 การประเมินขนาดของปมน้ํา (Water Pump 
Size Evaluation) 
กลุมที่ 3: 
แล็บ 3H 

 

1 ชุด 
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 กลุมท่ี 4 หองปฏิบัติการยานยนต (Automotive Laboratory) 

 
 

 
ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 

1 ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีน 
(Gasoline Engine Set Training) 
กลุมที่ 4: 
แล็บ 4A 

1 ชุด 

2 ชุดฝกเกียรธรรมดาขับหลัง (ผา) 
(Manual Rear Gear Set Training) 
(Section) 
กลุมที่ 4: 
แล็บ 4B 

 

1 ชุด 

3 ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีน (ผา) 
(Gasoline Engine Training) (Section) 
กลุมที่ 4: 
แล็บ 4C 

 

1 ชุด 
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ลําดับที ่ ชื่อชุดการทดลอง รายการครุภัณฑ/อุปกรณการทดลอง จํานวน 
4 ชุดฝกเกียรอัตโนมัติขับหนา (ผา) 

(Automatic Front Gear Set Training) 
(Section) 
กลุมที่ 4: 
แล็บ 4D 

 

1 ชุด 

5 ระบบเบรกและสวนประกอบ (Brake 
System and Components) 
กลุมที่ 4: 
แล็บ 4E 

 

1 ชุด 

 
1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

มหาวิทยาลัยฯ สถาบันฯ และหลักสูตรไดจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร หรือโปรแกรมใหทดลองใชฟรี
กอนออกไปทํางานจริง โดยโปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร ที่ใชในการเรียนการสอนของหลักสูตรตั้งแตชั้นป 1 ถึงชั้นปที่ 4 
มีดังนี้ 

(1) Autodesk AutoCAD 
(2) Autodesk Inventor 
(3) SolidWorks 
(4) CATIA 
(5) MAPLE 
(6) MATLAB 
(7) LabVIEW 
(8) Microsoft Excel 
(9) Minitab 
(10) Python 

 
2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการบริการขอมูลทางวิชาการแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะกระทําผานสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัยในลักษณะของตําราซึ่งจะถูกดูแลและจัดการโดยสํานักหอสมุด นอกจากนี้อาจารยผูสอนสามารถจัดการ
สั่งหนังสือที่จําเปนในการเรียนการสอนไดโดยผานสํานักหอสมุด อาจารยผูสอนยังสามารถจัดพิมพเอกสารประกอบการ
สอน หรือตําราเสริมเปนรูปเลมผานทางศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยได 

สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (http://www.lib.mut.ac.th/) มีการจัดผังองคกรตามระบบ
มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยูที่อาคาร D เปดใหบริการ 3 ชั้น คือ 2, 3, และ 4 ของอาคาร D มีพื้นที่บริการ
ทั้งสิ้น 2,900 ตารางเมตร สําหรับในสวนงานบริการ ไดเลือกใชระบบหมวดหมูของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of 
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Congress Classification หรือ L.C.) เปนระบบจัดหมวดหมูหนังสือ มีการบอกรับวารสารเพื่อตอบสนองการศึกษาคนควา
และการทําวิจัยในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ เปดสอน ตลอดจนมีการนําระบบหองสมุด อัตโนมัติเขามาใชเพื่อการบริการ
สืบคนสารสนเทศ และการยืม-คนื สื่อสนเทศอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 

  
  

  
        

ตารางจํานวนหนังสือในสํานักหอสมุดท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 

จํานวนที่มีอยู ณ ปจจุบัน (เลม) 
ลําดับที่ หมวด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดหนังสือ:  

หนังสือประกอบวิชาและหนังสือประกอบวิชาสาขาอ่ืน ๆ 
78,769   43,487    

รวม 122,256  
 

ตารางจํานวนวารสารในสํานักหอสมุดท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 

จํานวนที่มีอยู ณ ปจจุบัน 
ลําดับที่ หมวด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 หมวดวารสาร: วารสารวิชาการและวารสารวิชาการอื่น ๆ 190 74 

รวม 264 ชื่อเรื่อง 
2 หมวดฐานขอมูลสําหรับสาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง   
 1. ฐานขอมูล e-journals ของ ScienceDirect - - 
 2. ฐานขอมูล e-journals ของ Ebsco Business Source Complete (BSC) - - 
 3. ฐานขอมูล Academic Search Complete (ASC) - - 
 4. ฐานขอมูล Computers & Applied Sciences Complete (ASC) - - 
 5. ฐานขอมูล e-book ของ ScienceDirect - 1 ฐาน 
 6. ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) - - 

รวม 1 ฐาน 
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จํานวนที่มีอยู ณ ปจจุบัน 
ลําดับที่ หมวด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
3 หมวดสื่ออิเล็กทรอนิกส   
 1. ฐานขอมูลซีดีรอม ABI / inform Global - 1 ฐาน 
 2. ฐานขอมูลซีดีรอม ASTp - 1 ฐาน 
 3. ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยของ มทม. 1 ฐาน - 
 4. ฐานขอมูลสิทธิบัตรนานาชาต ิ - 1 ฐาน 
 5. ฐานขอมูล Journal Link 1 ฐาน - 
 6. Open Access ตาง ๆ อาทิ e-books, e-journals - 1 ฐาน 
 7. ฐานขอมูล TDC 1 ฐาน - 
 8. Microfilm วารสารของ IEEE/IEE ตั้งแต ค.ศ.1913-2000 - 1 ฐาน 

รวม 8 ฐาน 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลักสูตรนํามาใชในการเรียนการสอน โดยการจัดหาจากมหาวิทยาลัยฯ สถาบันฯ 
และหลักสูตร ไดแก Google Workspace for Education: Education Plus และ Line Official ซึ่งสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในยุค New normal ไดเปนอยางด ี
 

2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับนักศึกษาดังนี้ 
(1) บริการเครือขายไรสาย (Wifi) เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริการ

เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (WiFi) สําหรับนักศึกษาทุกคนชวยใหเรียนรูผานโทรศัพทมือถือได 
(2) พื้นที่ใชสําหรับการประชุมกลุมยอยและหองประชุม ที่อยูภายในหองสมุด 
(3) พื้นที่ใชสําหรับการติวอยูที่อาคาร MII และการทําโปรเจคทอยูที่อาคาร MIIX 
(4) พื้นที่ใชสําหรับกิจกรรมตาง ๆ และเลนกีฬา ไดแก ลานกิจกรรมหนาอาคาร MII โรงยิม สนามฟุตบอล 

สนามฟุตซอล และสนามเทนนิส 
(5) โรงอาหารอาคาร E และอาคาร Q 
(6) หองพยาบาล 
(7) หอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ  
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดแบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 
(1) องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
(2) องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
(3) องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 
(4) องคประกอบที่ 4 อาจารย 
(5) องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(6) องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
3.1. องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดมีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตั้งแตป 2534 และไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องรอบละ 5 ปจนกระทั่งถึงปจจุบัน ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ. ซึ่งตอมาไดถายโอนหนาที่และความรับผิดชอบไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รวมทั้งมีมาตรฐานตามเกณฑของสภาวิศวกรดวย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนได
เสียเปนปจจัยพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตรสามารถผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรูใน
เชิงวิชาการ มีความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ มีความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ตลอดจนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม เปนประโยชนตอการพัฒนาและสรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติ 

หลักสูตรมีการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตร โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลงั 

(2) อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
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(3) อาจารยผูสอน 

 อาจารยประจํามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารยพิเศษ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณททํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 
6 ป  

(4) มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป  

 โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความกาวหนาทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

 
3.2. องคประกอบที ่2 บัณฑิต 

(1) หลักสูตรดําเนินการสํารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  5  ดาน  
คือ  

 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ดานความรู   

 ดานทักษะทางปญญา   

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล   

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) หลักสูตรสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง ในวันซอมรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ 
 

3.3. องคประกอบที ่3 นักศึกษา 
(1) การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ตามระบบ

และกลไกของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระเบียบปฏิบัติงานประชาสัมพันธ (P-PRO-001) และระเบียบปฏิบัติงานรับสมัคร
นักศึกษา (P-PRO-002) ซึ่งกําหนดใหสํานักประชาสัมพันธและบริการวิชาการ รับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักศึกษา
ใหมรวมกับสํานักทะเบียน โดยมีการประสานงานกับหลักสูตรฯ ในการจัดทําเอกสารเผยแพร คูมือนักศึกษา ประจําป
การศึกษา (หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงคูมือนักศึกษา ใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และขอบังคับของสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2558) มีคณะกรรมการวิชาการพิจารณาจํานวนรับนักศึกษาใหมแตละป โดยเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา
จะคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจําที่มีอยู (มีการควบคุมอัตราสวน
อาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑที่สภาวิศวกรกําหนดคือไมเกิน 1:20) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ใหความ
เห็นชอบ 

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตาม มคอ.2 หลักเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาเปนไปตามแต
ละหลักสูตร เชน การพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ ซึ่งในระดับ
ปริญญาตรีมีทั้งการรับสมัครสอบคัดเลือกตรง กับรับสมัครผานการสอบ Admissions 

(2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
สําหรับหลักสูตรฯ มีการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  คือทุกปการศึกษากอนเปดภาคการศึกษา

จะมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งจะมีวาระที่กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนนักศึกษาใหมของ
คณะฯ ในขั้นตอนการปฐมนิเทศจะเปนการชี้แจงนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรในเรื่องตาง ๆ 
ไดแก เรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน เรื่องอาจารยที่ปรึกษา ประสบการณการใชชีวิตและขอแนะนําจากรุนพี่บัณฑิต 
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(3) การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 

 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ตามระเบียบของ

ทางมหาวิทยาลัยฯ ที่กําหนดใหแตละหลักสูตรตองดําเนินการจัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ
แกนักศึกษาของแตละหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชาตองแจงวันที่ให
นักศึกษาสามารถเขาพบเพื่อรับคําปรึกษาทางดานวิชาการอยางนอยสัปดาหละ 1 ชั่วโมง และหนวยงาน
สนับสนุน ไดแก สํานักกิจการนักศึกษา มีหนาที่จัดแนะแนวและนัดพบแรงงานใหแกนักศึกษา ป
การศึกษาละ 2 ครั้ง 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหสํานักกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาดานตาง ๆ ในภาพรวมตลอดจนจัดแนะแนว และนัดพบแรงงานประจําปการศึกษาละ 2 
ครั้ง และไดกําหนดกรอบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไวใน
แผนการดําเนินงานประจําปของแตละหนวยงานตนสังกัดของหลักสูตรฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และผูบริหารที่เกี่ยวของเปนผูเสนอโครงการ 

(4) ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 การคงอยู 
หลักสูตรฯ สํารวจความการคงอยูของนักศึกษาเปนประจําทุกภาคการศึกษา 

 การสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ ได ตองปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ

หลักสูตร 
(5) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรเปน

ประจําทุกภาคการศึกษา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในคําถามปลายเปดได 
 

3.4. องคประกอบที ่4 อาจารย 
(1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งดําเนินการ

รวมกับสํานักทรัพยากรมนุษย มีวิธีปฏิบัติงานเรื่องการสรรหาบุคลากร เปนแนวทางในการคัดเลือก จัดจางและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรเปนผูกําหนดคุณสมบัติอาจารยและคุณวุฒิของอาจารยใหสอดคลองกับหลักสูตร 
ตลอดจนมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่มีความเหมาะสม โปรงใส ดังนี้ 

 กําหนดคุณสมบัติทั้ งดานคุณวุฒิทางการศึกษา ผลการศึกษา ความรู  ความสามารถ และ
ประสบการณท่ีสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 

 มีการคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยฯ กําหนด และ
ดําเนินการสอบคัดเลือก โดยมีกระบวนการสอบสอนและสอบสัมภาษณ ซึ่งจะตองมีคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ผูแทนจากหลักสูตร/ภาควิชา ผูแทนจากคณบดี 
และผูแทนจากสํานักทรัพยากรมนุษย 

 เมื่ออาจารยใหมผานกระบวนการคัดเลือกแลว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทําคําสั่งแตงตั้งเปนอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยฯ และแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

 มีการปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหทราบถึงนโยบายของหลักสูตร และชี้แจงจุดเนนที่
อาจารยประจําหลักสูตรควรทราบ 
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 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหทราบกฎระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิคการสอน การ
ออกขอสอบ จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานประเภทอาจารย การทําวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
ฯลฯ 

 มีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของอาจารยใหมเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และมกีารประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยใหมโดยคณะกรรมการฯ ของ
คณะ และนําผลการประเมินรายงานตอคณะกรรมการวิชาการ และการประชุมทบทวนของฝาย
บริหาร ระดับมหาวิทยาลัย (Management Review) 

 มีการนําผลการประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรมาปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 โดยใหแตละหลักสูตรเพิ่ม
การจัดปฐมนิเทศอาจารยประจําของแตละหลักสูตร เกี่ยวกับนโยบายของหลักสูตร จุดเนนของ
หลักสูตร การดําเนินงานของหลักสูตร ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตร ฯลฯ 

(2) ระบบการบริหารอาจารย 
หลักสูตรฯ มีระบบการบริหารอาจารยโดยดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติงาน ที่กําหนดโดยสํานักทรัพยากรมนุษย เรื่อง

การบริหารบุคลากร ซึ่งครอบคลุมเรื่องการบริหารอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร และการธํารงรักษาบุคลากร โดยหลักสูตรฯ 
รวมกับสํานักทรัพยากรมนุษยจัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากรในดานการเพิ่มคุณวุฒิ เพิ่มตําแหนงทางวิชาการ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการธํารงรักษาบุคลากรโดยการจัดสวัสดิการตางๆ และเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน ซึ่งสํานักทรัพยากรมนุษยจะจัดทํารายงานสรุปผลในประเด็นตางๆ เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ทุกปการศึกษา เพื่อพิจารณาทบทวนแผนฯ หรือเพื่อพิจารณาขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงานแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
ตอไป 

(3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
หลักสูตรฯ มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยดําเนินการตามระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งทางหลักสูตรฯ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเพื่อใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
พัฒนาอาจารยใหเขาสูหรือปรับเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนาทักษะความรูความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน โดยหลักสูตรประสานงานกับสํานักทรัพยากรมนุษยเพื่อจัดทํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ทุกป
การศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ ไดดําเนินการเสนอรายชื่ออาจารยที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และกระตุนใหอาจารยขอตําแหนงทาง
วิชาการ รวมถึงจัดสงอาจารยเขารับการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มทักษะความรูความสามารถ ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

(4) คุณภาพอาจารย 
หลักสูตรมีการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 ดังนี ้

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
o มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
o มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตร โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได 

o อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
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อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง 

 อาจารยผูสอน 
อาจารยประจํามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 
 

3.5. องคประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนดในระเบียบปฏิบัติงานการเปด ปรับปรุง รับรองมาตรฐานการศึกษา และปดหลักสูตร (P-QAO-013)  โดยหลังจาก
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการหลักสูตรแลว สาขาวิชาจะพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ  อยางนอยทุกๆ  5 ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  5  ป 
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. สาขาวิชาท่ีตองการปรับปรุงหลักสูตรใหดําเนินการเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด และพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ ตลอดจนความตองการ
กําลังคน ตลาดแรงงาน สังคม ความคิดเห็นของผูประกอบการ ความคิดเห็นของบัณฑิต และนักศึกษาปจจุบัน 

3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
โดยตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สอดคลองกับนโยบาย
และ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยใชแบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (F-QAO-071) โดยการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้ 

3.1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พิจารณาความพรอมและศักยภาพ ในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร 

3.2.  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการขออนุมัติอธิการบดี เกี่ยวกับการแตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อยางนอย  5  คน  ประกอบดวย  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย  2  คน  
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย  2  คน  หากมีองคกรวิชาชีพใหมี
ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย  1  คน  เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอย
ตามที่กําหนดไวในแบบ  มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร 

4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรใหเสร็จสมบูรณ 
5. คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาหลักสูตรที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแลว  

และสงเอกสารใหสํานักงานวิชาการ เพื่อตรวจสอบกอนเสนอคณะกรรมการวิชาการ 
6. สํานักงานวิชาการ  นํารางหลักสูตรปรับปรุงตามแบบ มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร  และเอกสารที่

เกี่ยวของ  เสนอคณะกรรมการวิชาการฯ 
7. สภาวิชาการฯ  พิจารณา 
8. เลขานุการสภาวิชาการฯ  แจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการวิชาการฯ  รับทราบ 
9. สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 
10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการวิชาการรับทราบ 
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11. สํานักงานวิชาการ  ดําเนินการนํา มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร  ที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ   เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน  
นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
มหาวิทยาลัยฯ ไดใชระบบกลไกตามที่กรอบมาตรฐาน TQF ไดวางไว โดยหลักสูตรตองมีการจัดทํา มคอ.

3 และ มคอ.4 ซึ่งเปนรายละเอียดวิชา และ มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งเปนรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ซึ่ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะวิเคราะหขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ที่ไดจาก 
มคอ.5 และ มคอ.6  และนํามาสรุปเพื่อจัดทํา มคอ.7 ซึ่งเปนผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ที่สามารถใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรได นอกจากนี้แตละหลักสูตรจะตองทําการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยผลสรุปในการ
ประเมิน จะตองสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหเกิดความกาวหนาในศาสตรนั้นๆ และสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิตดวย อีกทั้งหลักสูตรสามารถมีชองทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา
ในศาสตรสาขานั้น ๆ ไดโดยใช สมอ.08 

(2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การกําหนดผูสอน 
หลักสูตรฯ ใชระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการเรียนการสอน (P-QAO-012) ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งระบุถึงการกําหนดตัวผูสอน โดยใชแบบฟอรมการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา (F-QAO-
062) โดยจะตองสําเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกับวิชาที่สอนหรือสําเร็จในสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณการทํางานหรือ
ความชํานาญเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กรณีรายวิชาที่สอนเปนคณะ 
ผูสอนจะตองมีการประชุมกลุมยอยเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน 

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 

ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 นั้น 
มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบปฏิบัติฯ (P-QAO-012) ที่กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบแตละรายวิชาตองจัดทํา มคอ.3 และ/
หรือ มคอ.4 และ/หรือ ประมวลการสอน ใหเสร็จสิ้นกอนการเปดภาคการศึกษาที่สอน โดยมีผูบริหารสาขาวิชาพิจารณา
และลงนามในเอกสาร และอาจารยผูสอนตองแจก มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ฉบับยอและ/หรือ ประมวลการสอน แก
นักศึกษาทุกคนในคาบแรกของการสอน โดยตองเก็บหลักฐานการแจก และชี้แจงแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล ใหนักศึกษารับทราบ อาจารยผูสอนทุกคนตองดําเนินการสอนตามแผนการสอน โดยมีการสุม
ตรวจคุณภาพการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการของคณะฯ และสุมตรวจการเขาสอนโดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา และในคาบสุดทายของการสอน ธุรการประจําภาควิชาจะแจกแบบประเมินการสอนวิชาบรรยาย วิชา
ปฏิบัติการ และวิชาโครงงาน/วิทยานิพนธ/การคนควาดวยตนเอง/สัมมนา ใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย และนําผลการวิเคราะหความพึงพอใจปอนเขาระบบ E-Portfolio และนําผลเขาสูที่ประชุมทบทวนของฝาย
บริหาร (Management Review) ระดับภาควิชา  ที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ระดับคณะ 
และเขาสูที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการสอนใน
แตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนตองทบทวนการเรียนการสอน โดยการจัดทํา มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ซึ่งเปนรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา โดยจะสรุปผลการเรียนรูของนักศึกษา ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในรายวิชา รวมถึงขอเสนอแนะตอหลักสูตรดวย  

ในการกํากับติดตามและตรวจสอบ มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001 โดยกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในแตงตั้งโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทุกภาคการศึกษา และมีการ
แจงขอบกพรองใหแกอาจารยที่ไมไดดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง และรายงานในที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร 
(Management Review) ระดับหนวยงาน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ซึ่งมีผลตอการประเมินผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย 
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 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนใหทุกหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย รายวิชาที่สอนจะตองระบุรูปแบบการ 
บูรณาการการสอน ที่เกี่ยวของกับรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

(3) การประเมินผูเรียน 

 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
หลักสูตรใชระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกระบวนการควบคุมการ

เรียนการสอน (P-QAO-012) โดยมีการกําหนดการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ นอกจากนี้ ยังมีวิธี
ปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล (W-QAO-002) รวมไปถึงวิธีปฏิบัติงานการควบคุมกระบวนการสอบ (W-REO-003) ใน
การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งทุกรายวิชาที่เปดสอนในทุกปการศึกษา จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบขางตน 
กลาวคือ อาจารยผูสอนพิจารณาจากเอกสาร มคอ.3 และ 4 ของรายวิชาถึงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่
คาดหวังและวางแนวทางการประเมินระบุไวใน มคอ.3 และ 4 ในกรณีที่เปนการประเมินโดยการสอบ ผูบริหารสาขาวิชา
ตรวจสอบคุณภาพและความตรง (Validity) ของขอสอบ และลงนามอนุมัติขอสอบสงสํานักทะเบียน สํานักทะเบียนจัด
ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของแตละหลักสูตร เพื่อพิจารณาคุณภาพและความตรง 
(Validity) ของขอสอบ และเมื่ออาจารยจัดทําผลการสอบเสร็จสิ้น ผูบริหารสาขาวิชาตรวจสอบผลการสอบ และลงนาม
อนุมัติผลการสอบสงสํานักทะเบียน สํานักทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของ
แตละหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการสอบ เพื่อทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา และอนุมัติ จากนั้น สํานักทะเบียน
จัดสงผลการสอบเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา แลวจึงประกาศผลสอบ จากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา จะจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5 และ/หรือ 6) ซึ่งจะตองสรุปผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ระบุไว
ใน มคอ.3 และ/หรือ 4 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของแตละหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ (ซึ่งมีตัวแทนของหลักสูตรฯ 2 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 5 ทาน) ทําหนาที่ใน
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยพิจารณารวมกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ระบุไวใน มคอ.3 
และ 4 และแจงผลการพิจารณาใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาพิจารณาปรับแกไขตอไป 

 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6  และ 
มคอ.7) 

หลักสูตรฯ ใชกลไกของทางมหาวิทยาลัยฯ ในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) คือ ระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001 ดําเนินการโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกหนวยงานตนสังกัดของแตละหลักสูตร 
จะตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อรับการตรวจติดตามดังกลาวในทุกภาคการศึกษา เอกสารที่ตองจัดเตรียมจะ
ครอบคลุมถึงเอกสารตามระบบ TQF (มคอ.3-มคอ.7) ดวยระบบติดตามดังกลาวเนนการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ หาก
ขาดหลักฐานทั้งหมด หรือมีหลักฐานแตไมครบถวน หนวยงานนั้น หรือผูรับผิดชอบแตละสวนงานในหนวยงานหรือ
หลักสูตรนั้นๆ จะไดรับการแจงขอบกพรองเปนรายกรณี และจะรายงานขอบกพรองในที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร 
(Management Review) ระดับภาควิชาฯ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ซึ่งมีผลตอการประเมินผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
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3.6. องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(1) ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหหนวยงานจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล เปนสวนหนึ่งของหนวยงานจัดการเรียนการสอน) และหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จัดทํา
แผนการดําเนินงาน/ประจําป โดยระบุงบประมาณในการจัดทําโครงการหรือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหพอเพียงตอ
การจัดการศึกษา โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง กอนเปดภาคการศึกษาประมาณ 3 เดือน เสนอตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ 

ในแผนการดําเนินงาน จะมีโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่แตละหนวยงาน รวบรวมมาจากความ
ตองการของ สาขาวิชา/ภาควิชา ที่ดูแลหลักสูตร สาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมความตองการมาจากแตละหลักสูตร ซึ่งดูแล
โดยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร รวบรวมความตองการจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ซึ่งเปน
ผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5 & 6) ที่มีโครงการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน หรือมีคาใชจายใน
การดําเนินการจัดการสอน นอกจากนี้ การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูนอกเหนือจากที่เกี่ยวของกับรายวิชา ผูบริหาร
หนวยงานตนสังกัดของทุกหลักสูตร ทั้งระดับ สาขาวิชา/ภาควิชา และ คณะวิชา หรือหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของเปนผู
มีสวนรวมในการเสนอจัดทําโครงการและแผนงบประมาณในการจัดหาเปนสวนกลาง โดยคํานึงถึงความตองการของ
เกณฑจากสภาวิศวกร หลักสูตร นักศึกษา อาจารย และอื่นๆ 

(2) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีกลไกที่ทําใหมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

โดยกอนเปดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา จะรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ในการประเมินจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในปการศึกษานั้นๆ โดยพิจารณาเทียบเคียง
จากรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ในปการศึกษากอนหนา 

(3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

หลักสูตรฯ มีการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจจากนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยรวบรวมจากแบบ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการที่จัดทําทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังไดจัดเก็บขอมูลความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกปการศึกษาดวย ผลการประเมิน
ดังกลาวจะถูกนํามาชี้แจงใหผูบริหารรับทราบในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ระดับ
มหาวิทยาลัย ในแตละภาคการศึกษาเพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาวางแผนปรับปรุงในปการศึกษา
ตอไป 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย)ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปการศึกษา 2563 
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ผลการประเมิน 

 ไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผานการประเมิน 

 ไมไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 2 - - 4.34 4.34 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 3.57 - - 3.57 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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13 7 4 2  ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  3.25 3.50 4.34 3.49 ระดับคุณภาพดี 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปการศึกษา 2563) 

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคณุภาพ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน - ผานเกณฑ - 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 2 4.34 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.00 ปานกลาง 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 3.57 ด ี
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.50 ด ี
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 3.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงชี ้ 13 3.49 ดี 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ผลการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพของ สป.อว. 
คะแนนการตรวจประเมนิ 

องคประกอบคณุภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 
ผลการตรวจ- 

ประเมิน 

การผลิตบัณฑิต (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 4.38 5.00 3.28 4.40 ดี 
การวิจัย (2.1, 2.2, 2.3) 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ (3.1) - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1) - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ (5.1, 5.2) - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงชีทุ้กองคประกอบ 4.53 5.00 4.14 4.72 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก  

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร79 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ผลการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพของ สป.อว. 
คะแนนการตรวจประเมนิ 

องคประกอบคณุภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการตรวจ- 
ประเมิน 

การผลิตบัณฑิต (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 3.70 5.00 3.33 4.15 ดี 
การวิจัย (2.1, 2.2, 2.3) 4.76 5.00 4.70 4.82 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ (3.1) - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1) - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ (5.1, 5.2) - 5.00 4.54 4.85 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงชีข้องทกุองคประกอบ 4.05 5.00 4.19 4.59 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี ดีมาก  

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร80 



สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) วิชาท่ีขอเทียบองคความรู 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
  

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร81 



สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร  : 25520611103739 

 1.2 ช่ือหลักสูตร   

  ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 137 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป ี

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้ 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาบัตรเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 
2560 
  เปิดสอนในภาคการศึกษาที่    1    ปีการศึกษา    2565    
 
  คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
  ในการประชุมครั้งที่  11 /2564   เม่ือวันที่   15 พฤศจิกายน 2564    
 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
  ในการประชุมครั้งที่    2 /2564     เม่ือวันที่    2 ธันวาคม 2564        
 
  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
  ในการประชุมครั้งที่   6 /2564    เม่ือวันที่    21 ธันวาคม  2564        

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  ในปีการศึกษา 2567  (2 ปี หลังจากปรับปรุงหลักสูตร) 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประกอบอาชีพที่น่าสนใจได้หลากหลาย ทั้งในด้านของ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
และประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยบัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ได้ดังน้ี 

8.1 วิศวกรเครื่องกล (Mechanical engineer) ตามกรอบงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและ/หรืองานที่เก่ียวข้องดังที่
สภาวิศวกรก าหนด อาทิ วิศวกรออกแบบ (Design engineer) วิศวกรที่ปรึกษา (Consultanting engineer) วิศวกรสนาม 
(Site engineer) วิศวกรตรวจสอบ (Inspection engineer) วิศวกรซ่อมบ ารุง (Maintenance engineer) วิศวกรบริการ 
(Service engineer) วิศวกรการผลิต (Production engineer) และ/หรือวิศวกรคุณภาพ (Quality engineer) เป็นต้น 

8.2 นักวิชาการ (Academic scholar) หรือนักวิจัย (Researcher) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ/หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่

ส าเร็จ 
1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ดร.วาโย ช้างเจริญ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2555 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2548 

วศ.บ. วิศวกรรมการบิน
และอวกาศยาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์ 

 

Ph.D. Mechanical 
Engineering 

University of Sheffield, UK 
 

2546 

M.Sc. Engineering and 
Manufacturing 
Management 

Coventry University, UK 
 

2539 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2534 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.กฤษณ์  เรืองพยุงศักดิ์ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2561 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ปรัชญา  ส ารวยสินธ์ุ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2561 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

5 อาจารย์ ดร.นิวัติ  พิริยะรุ่งโรจน์ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สราวุฒิ  สังวรกาญจน์ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2559 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10510 

91 



4 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศมหาอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ยุโรป 

อินเดีย และญี่ปุุน ล้วนแล้วแต่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง ควบคุม และจัดการเก่ียวกับเศรษฐกิจของโลกแทบทั้งสิ้น ซ่ึง
ก่อให้เกิดการแข่งขันใน 7 รูปแบบ ได้แก่ 1. ด้านการค้าการลงทุน 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ด้านการเงินการธนาคาร 
4. ด้านการสื่อสาร 5. ด้านวัฒนธรรมการด ารงชีวิต 6. ด้านการเมืองการปกครอง และ 7. ด้านการทหาร ท าให้แทบทุกประเทศทั่ว
โลก ต้องมีการก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการแข่งขันทั้ง 7 รูปแบบข้างต้น และหากพิจารณาให้ดีในห้วงเวลา 5 ปีย้อนหลังจะ
พบว่า เปูาหมายที่นับได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหน่ึง ของปร ะเทศที่พัฒนาแล้ว คือ “การก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0” ซ่ึงมีการกล่าวถึงครั้งแรกในสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในปี ค.ศ. 2016 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้
ทั่วทุกภูมิภาคของโลกต้องตื่นตัว ปรับตัว และพยายามยกระดับขีดความสามารถของตัวเองให้สูงขึ้น เพื่อให้ก้าวทันกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ แบบพลิกโฉม (Disruptive Technology) และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเทคโนโลยี
แบบเดิม ก่อนที่จะสายเกินไปจนอาจถึงยุคที่ล้าหลังและแข่งขันเชิงเศรษฐกิจไม่ได้ในที่สุด นอกจากน้ีบนเวทีการแข่งขันทางการค้า
ของโลก ยังมีการท าความตกลงร่วมมือกันในทางการส่งสินค้า แรงงาน และบริการระหว่างประเทศสมาชิกหลายกลุ่ม อาทิ การ
ก่อตั้งกลุ่ม BRICS หรือกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อันประกอบด้วยบราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) 
อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) หรือการก่อตั้งกลุ่ม TTP หรือกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership) ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บรูไน 
แคนาดา ชิลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุุน หรือการก่อตั้ งกลุ่มทางการทหารที่ชื่อ AUKUS ที่มา
จาก 5 ชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากน้ียังมีอีกหลายกลุ่มที่มิได้กล่าวถึงในที่น้ี 
ท าให้ประเทศขนาดเล็กได้รับผลกระทบและถูกบีบบังคับทางอ้อมว่าต้องมีการก าหนดท่าทีที่ชัดเจนขึ้น ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

สถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง คือ ประเทศจีน โดยการน าของประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ได้มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหม หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง (One Belt One Road, OBOR) เพื่อเชื่อมประเทศจีนกับยุโรปทั้งทางบก (ผ่านทางเอเชีย
กลางและเอเชียตะวันตก) และทางทะเล (ผ่านทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา) จึงก่อให้รัฐบาลไทยมีด าริที่จะ
สร้าง “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)” ขึ้น และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” แต่ยังคงใช้ตัวย่อเป็น EEC          ซ่ึงโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุน ยกระดับนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านการติดต่อด าเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลาของโครงการและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าโครงการน้ันจะ
ประสบความส าเร็จ 

ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก โดยได้มีการประกาศใช้ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)” ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ในการน้ีรัฐบาลจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นใหม่และเรียกสั้นๆ ว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึงจะอาศัยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) แทนแบบเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และ 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  และเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ใน
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การก าหนดกรอบนโยบายต่างๆ ส าหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และรวมไปถึงภาคการศึกษาซ่ึงท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตปูอนสู่
ภาคอุตสาหกรรมด้วย รัฐบาลจึงได้ประกาศกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายทั้งสิ้น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 2. เป็นการเติม 7 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และ 3. เป็นการปฏิรูปใหม่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปในยุคของเทคโนโลยีในอนาคตทั้งน้ีสามารถแจกแจงอุตสาหกรรมทั้ง 3 ลักษณะได้ดังน้ี 

 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)  
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)  
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)  
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

 การเติม 7 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
6. อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ (Defense) 
7. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Education and Human Resource Development) 

 การปฏิรูปใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปในยุคของเทคโนโลยีในอนาคต มีลักษณะเด่นคือ 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต มีความสามารถในการเติบโตจ ากัด 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการปฏิรูปใหม่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
3. การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ 
4. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. เพิ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
นอกจากน้ียังมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน ในสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการ

พัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 ใน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1. สาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2. 
สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3. สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอน
เทนต์ 5. สาขาอาหารและเกษตร 6. สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7. สาขาแม่พิมพ์ มีการยกระดับ
การเรียนการสอนทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สร้างก าลังคนคุณภาพของประเทศให้
มีปริมาณเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย (S-curve) และรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่าง
ทันท่วงที (ในช่วงปี 2562-2565) ซ่ึงคาดว่าจะมีการขยายผลต่อยอดจากปี 2565 ไปอีกระยะเวลาหน่ึง หากอัตราการผลิตก าลังคน
ยังไม่ถึงเปูาหมาย 

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบส าหรับวิศวกรเครื่องกล จะมีความเก่ียวข้องกับทั้ง First S-
curve และ New S-curve หลายด้าน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ : การใช้เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE เพื่อช่วยในการออกแบบทั้งโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรม    า              อากาศยานไร้คนขับ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการออกแบบระบบประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงและใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
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 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบฟอกอากาศและ
ก าจัดฝุุน PM2.5 ระบบดูดกลิ่นและก าจัดควัน ห้องความดันลบ การพัฒนาอุปกรณ์บริหารร่างกายภูมิปัญญาชาวบ้าน การ
ผลิตถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) คุณภาพสูง ส าหรับใช้ในทางการแพทย์ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ใน
กระบวนการผลิตน้ ามันนวดสมุนไพรหรือน้ ามันหอมระเหยส าหรับงานสปาภูมิปัญญาไทย เป็นต้น 

 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ: การออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร การพัฒนาเครื่องฟักตัวอ่อนและอนุบาลสัตว์เชิง
เศรษฐกิจ การออกแบบระบบบริหารและจัดการน้ าเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ า
เพื่อการเกษตร การออกแบบอุปกรณ์ช่วยขยายพันธ์ุพืชของเกษตรกร เป็นต้น 

 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร: การออกแบบเครื่องอบและถนอมอาหาร สมุนไพร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านความร้อน
หรือความเย็นในการแปรรูปอาหารคุณภาพสูง เป็นต้น 

 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์: ใช้เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ หุ่นยนต์ที่ใช้ใน
แม่พิมพ์อัดหรือฉีดพลาสติก หุ่นยนต์ด าน้ า หรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น 

 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์: กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง เช่น Inland Container Depot (Icd) 
กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการขนส่งทางรางและสนามบินพาณิชย์ ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย 
เช่น การขนส่งทางอากาศ (Air Cargo) ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ( International Distribution 
Center: IDC) การขนส่งแบบ Cold Chain และการขนส่งที่ใช้ Big Data and Analytics ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) 
มุ่งเน้นการซ่อมบ ารุงโครงสร้างเครื่องบินล าตัวแคบ (Narrow-body Airframe Maintenance) ซ่ึงจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในแถบภาคพื้นเอเชีย การซ่อมบ ารุงชิ้นส่วน (Component MRO) และการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ (Engine MRO) โดย
การร่วมทุนกับสายการบิน ผู้ให้บริการซ่อมบ ารุง (Third Party MRO Provider) หรือผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM) 

 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ: การผลิตกรดแลกติกและกรดซักซินิกจากเอทานอล เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
อุตสาหกรรมต้นน้ า (ผลิตเอทานอล) และปลายน้ า (อุตสาหกรรมเคมี) ที่มีอยู่แล้ว  รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหาร เช่น ซังข้าวโพดและ
ชานอ้อย รวมไปถึงเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากสาหร่ายที่สามารถเพาะเลี้ยงได้  
เป็นต้น 

 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล (Remote Health Monitoring Devices) การออกแบบและพัฒนาเซ็นเซอร์ (Sensors) และอุปกรณ์การวัด
สมัยใหม่ โดยตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคสามกลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเก่ียวกับระบบหายใจ 
2. กลุ่ม ผู้สูงอายุ และ 3. กลุ่มผู้ที่ต้องการวินิฉัยโรคด้วยตนเอง เช่น วัดความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ เป็นต้น 

 อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา: ข่ายงานน้ีจ าเป็นต้องพึ่งหน่วยงานภาคการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาก าลังคนปูอนสู่อุตสาหกรรมเปูาหมาย ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน
คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะให้สามารถท างานรูปแบบเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม 
(Upskill) หรือการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะให้สามารถท างานรูปแบบใหม่ที่ต่างจากเดิมหรือคล้ายคลึงกับงานเดิมเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (Reskill) หรือการพัฒนาทักษะให้สามารถท างานรูปแบบใหม่ให้มีผลลัพธ์ในระดับที่ยอมรับได้ (Newskill) 
นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เน้นงานศึกษาเชิงลึกเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า และเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิตสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นนักวิจัยหรือเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
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นอกจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของโลก ดังได้กล่าวเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันแทบทุกประเทศก็ยังได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ทั้ งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) ด้วย ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลได้ตระหนักเป็นอย่างดีส าหรับปัญหาดังกล่าว และมิอาจเพิกเฉยหรือละทิ้งความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยในครั้งน้ีได้ แม้จะทราบดีว่า ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาหลายทศวรรษแล้วน้ัน ไม่ว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นก่ีครั้งในโลกก็ตาม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ก็ยังเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการอยู่เสมอก็ตาม 
ดังน้ันภาควิชาฯ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซ่ึงนับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและต่อเน่ือง ทั้งน้ีจะได้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) และฉบับที่ 13 (2566-2570) รวมทั้งการบรรลุสู่วิสัยทัศน์ 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เป็นล าดับต่อไป 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในยุคที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน ข้อมูลที่หลากหลายแบบ Big data ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและระบบโซเชียลมีเดีย ได้ถา

โถมมาสู่แทบทุกคนบนโลกใบน้ี ท าให้เกิดทั้งการแลกเปลี่ยนและซึมซับวัฒนธรรมระหว่างชาติได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง
ชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน กีฬา สุขภาพ การแต่งกาย การศึกษา การท างาน การเมือง การศาสนา ค่ านิยม รวมไปถึงการมี
ชีวิตครอบครัว และอ่ืนๆ จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่วัยรุ่น วัยเรียน สามารถปรับเปลี่ยนเลียนแบบวิถีชีวิตของตัวเองให้คล้ายคลึงกลุ่ม
คนในอีกซีกโลกหน่ึงได้อย่างไม่ยากนัก 

ด้วยความเจริญรุดหน้าทางด้านการแพทย์ในยุคปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้อายุโดยเฉลี่ยของมนุษย์สูงขึ้น ท าให้สังคมของผู้สูงอายุ
นับวันจะเริ่มมีมากขึ้นด้วยในแทบทุกประเทศ แต่ในทางตรงกันข้าม กลับมีจ านวนของเด็กวัยแรกเกิดน้อยลง น่ันจึงเป็นเหตุให้กลุ่ม
คนผู้ที่อยู่ในวัยท างานจึงต้องแบกรับภาระในการดูแลคนสองวัย คือ ผู้สูงอายุและบุตรหลานวัยรุ่น แต่ด้วยปัญหาของคนวัยท างาน 
เช่น ค่าครองชีพและคุณภาพชีวิตต่างรุมเร้าหนักหน่วง จึงท าให้เวลาส่วนใหญ่น้ัน หมดไปกับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ยิ่งส่งผลให้
ช่องว่างระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานวัยรุ่นนับวันจะมีมากขึ้น ความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเด็กวัยรุ่นโดยล าพัง 
ด้วยการปรึกษาเพื่อนหรือพึ่งทางออกด้วยโซเชียลมีเดีย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการมีบุตรก่อนวัยอันควร รวมทั้งปัญหาค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ ความแตกต่างกันระหว่างความรู้สึกนึกคิด
ของคนในแต่ละวัยหรือแต่ละเจนเนอเรชัน (Generation) ท าให้มีมุมมองและหลักคิดในการแก้ไขปัญหาได้แตกต่างกันไปด้วย 
ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันสะสมมากมายในระดับครอบครัว และขยายตัวออกไปเป็นปัญหาในระดับสังคมและ
ประเทศชาติโดยล าดับ และล่าสุดยังมีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด -19 (COVID-19) อีก ยิ่งเป็นการซ้ าเติมปัญหาทางสังคมให้ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะพยายามปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่ 
ที่มิใช่เน้นแต่เพียงหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่ส า เร็จการศึกษาไป มี
ทักษะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย เน่ืองจากภาควิชาฯ เชื่อว่าการที่บัณฑิตมีเกราะ
ปูองกันภัยที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบบูรณาการ คือ มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม สามัญส านึก ทักษะ และความรู้ที่ดีแล้ว  ย่อม
สามารถที่จะเผชิญปัญหาที่หนักหน่วง เข้มข้น หลากหลาย และซับซ้อนได้ ซ่ึงจะเป็นการเติมพลังของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไป 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นล้วนแสดงให้
เห็นได้ชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนแปลงบริบทของความก้าวหน้าอย่างมากมาย นับตั้งแต่ประเทศมหาอ านาจ ลงมาถึงประเทศขนาด
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เล็กในแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จนในที่สุดได้ส่งผลต่อ
ภาวะของความต้องการในการใช้บัณฑิตด้วย 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ 
สามารถปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ทันตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการผลิตบุคลากร
ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความรู้ มีทักษะที่ดี สามารถปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ส าหรับประยุกต์ใช้ในการท างาน 
รวมไปถึงการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน รู้จักใช้วิจารณญาณในการแยกแยะความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับ รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่ว่า “มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีระดับพรีเม่ียมส าหรับทุกคน (Premium Technological 
University for All)” และยังสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในอันที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตชั้นเลิศทั้ง
ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมไปถึงการท าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จึงต้องมีความสัมพันธ์กับคณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน นอกจากน้ียังต้องสัมพันธ์กับภาควิชาวิศวกรรมอ่ืนๆ ที่ช่วยสนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการผลิต โดย
แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบโดยภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาภาษา รับผิดชอบโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่วิชาวัสดุวิศวกรรม รับผิดชอบโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี และวิชากลศาสตร์

วิศวกรรม รับผิดชอบโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
6) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ได้แก่วิชาการเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร รับผิดชอบโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตอ้งมาเรียน 
 1)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เปิดสอนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 2)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิชาพื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม เปิดสอนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุก
สาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการรายวิชาที่เปิดให้บริการ และรายวิชาที่รับบริการให้กับคณะหรือภาควิชาอ่ืน จะบริหารจัดการโดย 

(1) ก าหนดอาจารย์ของภาควิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาและคณะอ่ืน ๆ 
ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) การบริหารจัดการของหลักสูตรทั้งในกรณีที่นักศึกษาของหลักสูตรอ่ืนมารับบริการการสอนของหลักสูตร  หรือ 
นักศึกษาของหลักสูตรไปรับบริการการสอนจากหลักสูตรอ่ืน มีหลักเกณฑ์ที่จะท าให้ม่ันใจได้ว่าการรับบริการการสอนและการ
ให้บริการการสอนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชา หรือสหวิชาน้ัน ๆ   
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพท์การเรียนรู้ 

1.1 ปรัชญา 
พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความล้ าหน้าไปกว่าในอดีตมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แบบพลิกโฉมและส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั้งในแง่ที่ดีและมีจุดบกพร่องคละเคล้ากันไป นอกจากน้ียังประจักษ์ได้ว่า โลกที่
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งคนเมืองและคนชนบท รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและซึมซับทั้ง
วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ๆ มากมายของคนในสังคม บนบริบทของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะเป็นทั้งข้อได้เปรียบและ
เสียเปรียบในเวลาเดียวกัน จึงเป็นสาเหตุท าให้สถาบันการศึกษาทุกภาคส่วน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วยหลักคิด
ที่ละเอียดลึกซ้ึง ทันสมัย ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ 

นับจากที่มีการก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขึ้นมา จนถึงปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคต ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ก็ยังคงมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอย่างต่อเน่ืองมาโดย
ล าดับ ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับทั้งปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้คือพลัง” และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีระดับพรีเม่ียมส าหรับทุกคน (Premium Technological University for All)” ซ่ึงที่ผ่านมา
หลักสูตรน้ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงปัจจุบัน คือ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาวิศวกร
อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตระหนักดีกว่า การ
พัฒนาประเทศจะประสบผลส าเร็จได้ต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคน ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการ
เรียนรู้วิทยากรพื้นฐานและวิทยาการสมัยใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังน้ันเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงเปิดการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตครั้งแรกในปี 2534 และได้รับการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน โดยหลักสูตรต้องผ่านการรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รวมทั้งสภาวิศวกรด้วย ทั้งน้ีต้องค านึงถึงผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยพิจารณาในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ม่ันใจว่าหลักสูตรสามารถผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ในเชิงวิชาการ มีความสามารถและทักษะ
เชิงวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม มีเจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ  
 1.2.1 การส ารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาเกือบ 
5 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ  
ปีละประมาณ 100 คน ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามแผน แต่ยังมีอีกหลาย
ประเด็นที่ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจากความต้องการจากหลายปัจจัยดังต่อไปน้ี  

(1) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน    
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(2) ความต้องการตามกรอบประกันคุณภาพของหลักสูตรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ที่ต้อ งการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันได้มีการก าหนดผลลัพธ์ของหลักสูตรที่บ่งชี้ถึงการผลิตบัณฑิตตาม
ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม 

(3) การปรับเปลี่ยน ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2564  

(4) ความไม่ทันสมัย และ/หรือ ความไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ปัจจุบันในบางส่วนของหลักสูตร   
จากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อ

วางแผนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลักสูตร (Program’s Stakeholders) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนด ผลลัพธ์ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes หรือ 
PLO’s) และใช้เป็นแนวทางการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ันคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ข้อสรุปจากข้อมูลที่
ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของหลักสูตร เป็นประเด็นส าคัญดังน้ี 

1) เกณฑ์ มคอ.1 

หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้มีกลุ่มองค์ความรู้ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

2) เกณฑ์ของสภาวิศวกร 
  หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้มีกลุ่มองค์ความรู้ และเป็นไปตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
เทียบเท่าตามข้อตกลงทางการศึกษา (Washington Accord) ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

3) วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่กล่าวว่า “บัณฑิตและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะต้อง

เป็นที่ยอมรับและต้องการของอุตสาหกรรม” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคือ “มหาวิทยาลัยทางด้าน
เทคโนโลยีระดับดีเยี่ยมส าหรับทุกคน” นอกจากน้ีวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีข้อความว่า “บัณฑิตและ
นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะต้องเป็นที่ยอมรับและต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม” และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตบัณฑิตที่กล่าวว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการ
ท างาน และสามารถน าความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ” และรวมถึงอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคือ “คิดเป็น ท าจริง” ซ่ึง
ข้อความเหล่าน้ีล้วนช่วยก าหนดทิศทางของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีทิศทาง
เดียวกัน 

4) จากผลการส ารวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ/หน่วยงาน  
ทั้งน้ีก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทางภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกลได้จัดท า “แบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต” ขึ้นเพื่อน าข้อมูลที่
ส ารวจได้ มาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรน้ี ให้สอดคล้องกับทั้งความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
แบบพลิกโฉมของโลกและความต้องการการใช้บัณฑิตจากหลายภาคส่วนจ านวนทั้งสิ้น 48 ตัวอย่าง ได้แก่  จากหน่วยงาน
ภาคเอกชน (72.9%) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ (18.8%) และหน่วยงานส่วนราชการ (8.3%) ทั้งน้ีจากข้อมูลส ารวจ
เก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ได้ผลดังน้ี 
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ด้านที่ส ารวจ คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. ด้านความรู้ 4.50 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานและสามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงาน 
2. ด้านทักษะทางปัญญา 4.54 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีสามารถในการคิดแก้ปัญหา มี

ความสามารถในการวางแผนและจัดระบบการท าง าน รวมทั้งมี
ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.47 มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน สามารถท างานเป็นทีม มี
มนุษยสัมพันธ์ และมีสามารถในการปรับตัว 

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.42 มีความสามารถในการน าเสนอผลงาน สามารถวิเคราะห์และสรุปผล
เชิงตรรกะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้ รวมทั้งมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.57 มีความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยันหม่ันเพียร 
อดทน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หน่วยงาน ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับงาน 

 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าแต่ละด้านมีคะแนนใกล้เคียงกัน โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ 

ด้านทักษะทางปัญญา สรุปโดยรวมคือ ต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  

ความเห็นอ่ืนๆ จากผลส ารวจที่ต้องการให้มีเพิ่มเติมใน 3 ด้านคือ 
ด้านความรู้  ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน วิศวกรรมระบบท่อ สายงานระบบปรับอากาศ ภาระการท าความเย็นและ

ระบบเครื่องเย็น งานระบบประกอบอาคารและแบบก่อสร้าง กรรมวิธีการผลิต การออกแบบเครื่องจักรกล การใช้งานโปรแกรม 
CAD ในการออกแบบและเขียนแบบ กลไกเครื่องจักร/เทคโนโลยี Automation, Internet of Things, AI  ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการทั่วไป/การบริการงานภาพรวม โดยต้องเน้นความรู้พื้นฐานมากขึ้นจะสามารถประยุกต์การท างานที่มีพลวัตได้ทัน 
และมีความรู้เฉพาะทางเครื่องกล 

ด้านทักษะ ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน มีความรู้เฉพาะทางเครื่องกล เช่นการออกแบบ การ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา การค านวณ การประยุกต์และการปรับปรุงงาน การปรับใช้วิชาความรู้ให้สัมพันธ์กันกับความรู้ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า ทักษะการใช้ Software ทางวิศวกรรมในการท างาน การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ มีไหวพริบ มี EQ การรู้จักคนและการใช้คนให้ถูกกับงาน ความสามารถในการค้นคว้าและคิดสร้างงานวิจัย 

ทักษะในการสื่อสารและน าเสนอผลงาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านทัศนคติ ต้องการบัณฑิตที่มีทัศนคติทางด้าน มีวิสัยทัศน์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การอ่อนน้อมถ่อมตน มีความตั้งใจ

สนใจที่จะรับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดสิ่งใหม่ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เรื่องการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มีจิตใจบริการ และมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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5) จากผลการส ารวจความเห็นของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
ด าเนินการโดยใช้วิธีกรอกแบบสอบถามโดยไม่ระบุตัวตนจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาได้แสดงความ

คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรโดยเน้นให้มีทักษะด้านการปฏิบัติ และเพิ่มวิชาภาคปฏิบัติให้มากขึ้น เช่นปฏิบัติการด้าน
การเขียนแบบขั้นสูง และเพิ่มเรื่องการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง 

6)  จากการรวบรวมความเห็นจากอาจารย์ผู้สอน 
ใช้วิธีการติดตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่เปิด

สอนในหลักสูตรฯ ในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ สรุปเป็นข้อมูลการติดตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรฯ เพื่อน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคือ เน้นความรู้พื้นฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ อาจเพิ่ม
ให้เห็นภาพของการน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นปีที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า สืบค้น ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจได้ด้วย
ตัวเอง ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ส่วนการ
ปฏิบัติหรือการทดลองต่างๆ ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
เม่ือประมวลผลจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว ท าให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้หลักคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังน้ีคือ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยให้มีความโดดเด่น
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม และยกระดับศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้
ในวิชาชีพทั้งแนวกว้างและเชิงลึก สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมทั้งวิธีคิดด้วยมือรวมไป
ถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วสรุปผลเชิงตรรกะด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากน้ันสามารถสื่อสารและน าเสนอผลงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนในองค์กร เน้นการเสริมสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ตลอดจน
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ในองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม โดยสามารถประยุกต์ วิเคราะห์ และพัฒนาหาค าตอบของปัญหาใน
อุตสาหกรรมได้ 

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้าน การสืบค้น การใช้เครื่องมือทันสมัย การท างานเดี่ยวและท างานเป็นทีม และมี
ความสามารถในการสื่อสาร 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการเรียนรู้ตลอดชีพ 

4) เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรฯ สามารถประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม 
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)  

PLO1: มีความรู้และความเข้าใจกลุ่มองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขและหาค าตอบของ
ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม 

PLO2: ระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มี
นัยส าคัญ โดยใช้กลุ่มองค์ความรู้วิศวกรรมเครื่องกล 

PLO3: พัฒนาหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมเชิงวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO4: มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
บริหารงานของตน ทั้งในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่สภาพแวดล้อมการ
ท างานมีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

PLO5: ด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมเครื่องกล
จากงานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล 
การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลสรุปที่เชื่อถือได้ 

PLO6: สร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ด้วยความเข้าใจถึงข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

PLO7: ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการท างานเดี่ยว และการท างานเป็นทีมซ่ึงมีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชีพ 

PLO8: สื่อสารงานวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรม กับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน เตรียมเอกสารการออกแบบ น าเสนอ ให้และรับค าแนะน างาน
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างชัดเจน 

PLO9: ใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ได้รับทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มาประเมินประเด็นและผลกระทบ
ต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO10: เข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางานทางวิศวกรรมเครื่องกลในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม บนฐาน
ของความรู้และความจ าเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

PLO11: ใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึกรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO12: ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยล าพังและสามารถการเรียนรู้ตลอดชีพ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO) SLO 
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ก าหนดในหัวข้อ 1.4 หลักสูตรได้จัดล าดับของการพัฒนาผู้เรียนไว้ดังต่อไปน้ี  

ล าดับที่ 1  ปรับกรอบการคิด ทัศนคติ การสร้างฐานความรู้ การแสดงออก และทักษะทั่วไป โดย
ครอบคลุมทั้งด้านภาษา สังคม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

ปีการศึกษาที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1  

ล าดับที่ 2  พัฒนากรอบการคิด ทัศนคติ การสร้างฐานความรู้ การแสดงออก และทักษะทั่วไป ทั้งด้าน
ภาษา สังคม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเพิ่มทักษะการอ่านและเขียนแบบทาง
วิศวกรรมเบื้องต้น 

ปีการศึกษาที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 2  

ล าดับที่ 3  วางฐานความรู้ และฝึกทักษะที่ใช้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อจะน าไปประยุกต์ใช้จัดการ
กับปัญหาด้านกลศาสตร์ประยุกต์และความร้อนของไหล 

ปีการศึกษาที่ 2 

ล าดับที่ 4  ประยุกต์ความรู้ และทักษะที่ใช้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าสู่การออกแบบและการ
วิเคราะห์ปัญหาด้านกลศาสตร์ประยุกต์และความร้อนของไหลต่อไป 

ปีการศึกษาที่ 3 
  

ล าดับที่ 5  สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเครื่องกลทั้งด้านกลศาสตร์ประยุกต์และ
ความร้อนของไหลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค Disruption 

ปีการศึกษาที่ 4  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ส านักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด 

- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานต่างๆ  

- ปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ 
สป.อว. 

- ระเบียบการจัดท าหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 

- ผลการตรวจรับทราบหลักสูตรจาก 
สป.อว. 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ให้
มีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะ
ทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2562 

- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานต่างๆ 

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ความทันสมัยสอดคล้องกับโลกเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

- เตรียมเน้ือหาของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ขั้นต่ าที่สภาวิศวกรก าหนด 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

- ระเบียบการจัดท าหลักสูตร 
- การประชุมพัฒนาหลักสูตร 
- ผลการตรวจรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ตรงตามความต้องการบัณฑิต
ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
อย่างแท้จริง 

- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานต่างๆ  

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
เครื่องกลในปัจจุบัน 

- ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น และสามารถปฏิบัติ 
งานได้จริง 

- รายงานการส ารวจความเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต จากหน่วงานต่างๆ 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชา 
รายวิชา เน้ือหาวิชา และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับรายวิชา เพื่อให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้และวัตถุประสงค์ที่หลักสูตร
ก าหนด 

 

- พิจารณารายวิชาต่างๆ ที่มีเน้ือหาซ้ าซ้อน
กัน ให้มีการบูรณาการด้านการจัดเรียน
การสอน ให้สามารถเรียนและยกตัวอย่าง
ให้เห็นภาพการน าไปใช้งาน 

- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาที่ยังคงเปิดสอน
อยู่ ให้ เป็นไปตามความมุ่ งหมายของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่ก าหนด 

- เปิดสอนรายวิชาใหม่ที่เพิ่มศักยภาพของ
บัณฑิตให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

- ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและการจัด
กลุ่มวิชา ในหลักสูตรเดิม 2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง 2565  
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาค
การศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีสัดส่วนระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์ 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  
ภาคการศึกษาที่  2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาบางรายวิชา หรือได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(2) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้างแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และแพทย์มี
ความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้ 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี มีเหตุมีผลและพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย และสังคมทั่วไป 

(4) มีผู้ให้การรับรองความประพฤติ และผู้รับรองจะต้องเป็นผู้ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ดี 
(2) นักศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดี 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ รวมทั้งจัดให้มีการเรียนเพิ่มเติม เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสม พร้อมกับกระตุ้นให้เห็นความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนต่อยอดทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

(2) จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะทางวิศวกรรม และการใช้งานเครื่องมือช่างเบื้องต้น 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปีที่ 2  120 120 120 120 

ชั้นปีที่ 3   120 120 120 

ชั้นปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 120 120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรต่อหัวนักศึกษา 76,500.00 บาทต่อปี 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนรู้โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศกึษา 
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ

เรียน  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551  (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       
  137  หน่วยกิต 

3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร   
  ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30    หน่วยกิต    
  (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                    6     หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชาภาษา                                                 12  หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
  ข . หมวดวิชาเฉพาะ                                                      101   หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16  หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ - แบบปกต ิ 52 หน่วยกิต 
    - แบบสหกิจศึกษา 58 หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก - แบบปกต ิ                          6  หน่วยกิต 
    - แบบสหกิจศึกษา                  –  หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     6     หน่วยกิต 
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 3.1.3. รายวิชา   
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                            30  หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์             6  หน่วยกิต 
                

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      
 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 

SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
 (Innovation and Creativity)  
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) 
 (Social Skills Development for Career) 

(2) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (English in the Digital World) 
ENGL0002 ภาษาอังกฤษส าหรับสเต็มศึกษา 3 (3-0-6) 
 (English for STEM Education) 
ENGL0003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (English for Engineering and Technology) 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 (Business English for the Workplace) 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Engineering Innovation) 
STAT0115 สถิติทั่วไป 3 (3-0-6) 
 (General Statistics) 
MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน 3 (2-2-5) 
 (Python Computer Programming) 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3 (0-6-3) 
 (Basic Tool Skills Practice) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                 101 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
CHEM0120 เคมี 3 (3-0-6) 
 (Chemistry) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 1 (0-2-1) 
 (Chemistry Laboratory) 
ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 3 (6-0-6) 
 (Physical Mathematics) 
ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 3 (6-0-6) 
 (Calculus for Mechanics and Electromagnetism) 
MATH2101 คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 3 (6-0-6) 
 (Essential Engineering Mathematics) 
PHYS0101 ฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
 (Physics) 

 (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์  27 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3 (2-2-5) 
 (Fundamental Engineering Drafting) 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 
MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Engineering Dynamics) 
MECH0201  เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment) 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics) 
MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6) 
 (Mechanics of Materials) 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
 (Numerical Methods for Mechanical Engineering) 
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 (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ - แบบปกต ิ 52 หน่วยกิต 
  - แบบสหกิจศึกษา 58 หน่วยกิต 
3.1) แขนงวิชาพลวัตและระบบ 9 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3 (3-0-6) 
 (Mechanical Vibration) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 3 (3-0-6) 
 (Mechatronics and Control systems) 

3.2) แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ 9 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 (Machine Parts Design) 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3 (2-2-5) 

  (Computer Aided Mechanical Design) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
 (Computer-Aided Mechanical Engineering) 

3.3) แขนงวิชาของไหล 6 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3 (3-0-6) 
 (Fluid Machinery)  
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 3 (3-0-6) 
 (Design of Piping Systems) 

3.4) แขนงวิชาความร้อน 12 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6) 
 (Heat Transfer) 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3 (3-0-6) 
 (Power Plant Engineering) 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
 (Refrigeration and Air-Conditioning) 
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MECH0465  การออกแบบระบบทางความร้อน 3 (3-0-6) 
  (Thermal System Design) 

3.5) แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล - แบบปกต ิ 16 หน่วยกิต 
  - แบบสหกิจศึกษา 22 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 3 (2-2-5) 
 (Fundamental Electrical Engineering) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6) 
 (Robotic Control System and Artificial Intelligent) 
MECH0402 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
 (Entrepreneurship for Engineers) 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (0-6-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory) 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0 (9 ชั่วโมง) 
 (Preliminary Project Design) 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห ์ 0 (9 ชั่วโมง) 
 (Critical Project Design) 
 

ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เรียน 4 หน่วยกิต ตาม 3 รายวิชาต่อไปน้ี 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2 (0-6-3) 
 (Mechanical Engineering Project I) 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2 (0-6-3) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0 (240 ชั่วโมง) 
 (Industrial Internship) 
 

ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ให้เรียน 10 หน่วยกิต ตาม 2 รายวิชาต่อไปน้ี 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 8 (360 ชั่วโมง) 
 (Co-Operative Educations in Mechanical Engineering) 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 2 (0-6-3) 
 (Co-operative Mechanical Engineering Project) 
 

 (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต 

เฉพาะแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตในแขนงวิชาพลวัตและระบบ หรือแขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ  
จากรายวิชาต่อไปน้ี 
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4.1) แขนงวิชาพลวัตและระบบ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 3 (3-0-6) 
 (Measurement and Instrumentations) 
MECH0415 การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Engineering Optimization) 
4.2) แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0335 กลศาสตร์วัสดุประยุกต์ 3 (3-0-6) 
 (Applied Mechanics of Materials) 
MECH0440  การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 

          (Introduction to Finite Element Analysis) 
MECH0445        การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด 3 (3-0-6) 

 (Design of Parts and Injection Molds) 
 

เฉพาะแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตในแขนงวิชาของไหล หรือแขนงวิชาความร้อน จากรายวิชาต่อไปน้ี 
4.3) แขนงวิชาของไหล 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0450 อากาศพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Aerodynamics) 
MECH0455 กังหันแก๊ส 3 (3-0-6) 

  (Gas Turbine)  

4.4) แขนงวิชาความร้อน 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 (3-0-6) 

 (Internal Combustion Engine)  
MECH0466 การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 3 (3-0-6) 
 (Solid Fuels and Biomass Combustion) 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3 (3-0-6) 

 (Design of Heat Exchangers) 

อน่ึง เฉพาะแผนการศึกษาแบบปกติ สามารถเลือกจากรายวิชาอ่ืนๆ ที่ร่วมอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกแต่ไม่สามารถจัดให้สังกัด
แขนงวิชาข้างต้นทั้งสี่แขนงใดแขนงหน่ึงได้ โดยให้เรียน 3 หน่วยกิตได้จากรายวิชาในแขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกลต่อไปน้ี 
แทน 3 หน่วยกิตจาก 1 รายวิขาในแขนงวิชาพลวัตและระบบ แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ แขนงวิชาของไหล หรือแขนง
วิชาความร้อน ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วเท่าน้ัน 
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4.5) แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา                                                            จ านวนหน่วยกิต      

 (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง) 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนต์ 3 (3-0-6) 
 (Automotive Engineering) 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 3 (3-0-6) 
 (Quality Control and Risk Management) 
MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 3 (3-0-6) 
 (Design of Hydraulic and Pneumatic Systems) 
MECH0499 หัวข้อศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Mechanical Engineering) 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
วิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนจากวิชาใดที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และต้องไม่ใช่

รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ หรือรายวิชาที่ได้ก าหนดว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบโอนได้มาก่อน
แล้ว 
 
 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา   

นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเลือกศึกษาได้จากแผนการศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดของแผนการศึกษาดังต่อไปน้ี 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์  3 (6-0-6) 
ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล  3 (3-0-6) 
PHYS0101 ฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
STAT0115 สถิติส าหรับการแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0 ( 9 ชั่วโมง) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 15 (17-2-29) 
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ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CHEM0120 เคมี 3 (3-0-6) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี  1 (0-2-1) 
ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 3 (6-0-6) 
ENGL0002 ภาษาอังกฤษส าหรับสเต็มศึกษา 3 (3-0-6) 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3 (2-2-5) 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3 (0-6-3) 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์  0 (9 ชั่วโมง) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 19 (17-10-33) 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 3 (2-2-5) 
ENGL0003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
MATH2101 คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 3 (6-0-6) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 18 (20-2-35) 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
MECH0201  เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6) 
MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน 3 (2-2-5) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 18 (17-2-35) 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3 (3-0-6) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3 (3-0-6) 
MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6) 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 18 (17-2-35) 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3 (3-0-6) 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (0-6-3) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 3 (3-0-6) 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3 (2-2-5) 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 18 (14-8-32) 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0 (240 ชั่วโมง) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 0 (240 ชั่วโมง) 
ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 3 (3-0-6) 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 6 (6-0-12) 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 3 (3-0-6) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 3 (3-0-6) 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2 (0-2-4) 
MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)  
 รวมจ านวนหน่วยกิต 17 (14-4-33) 

ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6) 
MECH0402 ผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 3 (3-0-6) 
MECH0465  การออกแบบระบบทางความร้อน 3 (3-0-6) 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 2 (0-6-3) 
 รวมจ านวนหน่วยกิต 17 (14-8-32) 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MECH0402 ผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
MECH0465  การออกแบบระบบทางความร้อน 3 (3-0-6) 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2 (0-2-4) 
MECHxxxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)  
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) 
 รวมจ านวนหน่วยกิต 14 (12-2-28) 

ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 8 (360 ชั่วโมง) 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 8 (360 ชั่วโมง) 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์                3(3-0-6) 
(Innovation and Creativity) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะกับงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์ความรู้และเทคนิคในการออกแบบเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น การพัฒนาความสามารถในการ
น าเสนอ และเลือกสื่อที่เหมาะสม 

Creative thinking theory; using creativity to turn a crisis into an opportunity; artistic creative thinking for 
science and technology works; application of technical knowledge for basic engineering design; presentation 
skills development including the ability to choose appropriate media. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes)  
(1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการออกแบบเชิงวิศวกรรมเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในกลุ่ม 
(3) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล สามารถก าหนดเปูาหมาย วางแผนงาน และด าเนินการให้บรรลุ

เปูาหมายร่วมกัน 
(4) มีความสามารถในการอธิบายเหตุผลถึงความจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้น้ันในการสร้างสรรค์ผลงาน 
(5) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน              3(3-0-6) 
(Social Skills Development for Careers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ  ความส าคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทในการเข้าสังคมและ
วัฒนธรรมไทย มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการท างาน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การต่อต้านการทุจริต 
ความเป็นผู้น า การพัฒนาความสามารถในการคิด แผนธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 กฎหมาย
แรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร  เทคนิคการสัมภาษณ์
งาน  ประสบการณ์การท างานของรุ่นพี่ 

Most wanted personnel in modern organizations; Importance of personality and personality 
development; Etiquette and Thai culture; Human relation and organizational communication; Morality, ethics 
and professional ethics; distinguish between personal interests and public interests; intolerant to corruption; 
know the duties of good citizens and be responsible for their society in resisting corruption; subdue 
corruption with sufficient minds; Leadership; Thinking ability development; Business plan; Quality 
management system ISO9000; Labour law; Job application: writing cover letter, résumé and filling job 
application form; Job interview; Working experiences of the graduate.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 
(2) นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้และเห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอยู่ในกรอบที่ดีของวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมสากล 
(3) นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่อาชีพและการท างาน 

(2) กลุ่มวิชาภาษา 

ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล                 3(3-0-6) 
(English in the Digital World) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เน้ือหาบนสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ บนอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งการฝึกการเขียนและอ่านข้อความภาษาอังกฤษสั้น ๆ โดยการสื่อสารแบบออนไลน์ 

Develop English listening and speaking skills using contents on social media and other Internet platforms; 
Practice short English message writing and reading via online communication. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาสามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษในบริบททั่วไปได้ 
(2) นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษในบริบททั่วไปที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้  
(3) นักศึกษาสามารถเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตได้ 
(4) นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 
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ENGL0002  ภาษาอังกฤษส าหรับสเต็มศึกษา                3(3-0-6) 
(English for STEM Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

บูรณาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการศึกษาเน้ือหาพื้นฐานด้าน STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics)  

Integrate English skill development and basic STEM education (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาเข้าใจศัพท์เก่ียวกับเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(2) นักศึกษาสามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ 
(3) นักศึกษาสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ 
(4) นักศึกษาสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ 

 
ENGL0003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี            3(3-0-6) 

(English for Engineering and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เน้ือหาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นฐาน เช่น การฝึกอ่านท าความเข้าใจและน าเสนอ
เก่ียวกับเดต้าชีทหรือคู่มือทางเทคนิค/ผู้ใช้งาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากการเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆจากอินเตอร์เน็ต 

Develop English skills based on contents from basic engineering discipline such as data sheet or 
technical/user manual reading comprehension and presentation; Develop English reading and listening skills 
from learning of new technology and innovation from the Internet. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาเข้าใจศัพท์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2) นักศึกษาสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
(3) นักศึกษาสามารถเขียนเอกสารภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยีได้ 

 
ENGL0004  ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน               3(3-0-6) 

(Business English for the Workplace) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการค้นหางาน การเขียนประวัติและผลงานเพื่อสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียน
รายงาน การสื่อสารทาง e-mail และอ่ืนๆ รวมทั้งฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจทั่วๆ ไปในที่ท างาน 
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Developing English skills for job search, resume writing, job interview, e-mail Communications and etc.; 
Practicing English skills for general business communication in the workplace. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes)  
(1) นักศึกษาสามารถจัดเตรียมเอกสารสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้ 
(2) นักศึกษาสามารถสัมภาษณ์งานและสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างานได้ 
(3) นักศึกษาสามารถเขียนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์                3(3-0-6) 
(Engineering Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ประยุกต์ทฤษฎีเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสภาพการท างานจริงด้วยนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และสามารถใช้งานได้จริง และไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกร ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการจัดการข้อโต้แย้งในการท างานเป็นทีม และการพัฒนานวัตกรรมในการ
วิจัยและพัฒนา การบริหารเวลา บริหารคนและบริหารต้นทุนในการสร้างนวัตกรรม การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 

Applications of engineering principle for creating innovation; analysis and solution of real-world problems 
with innovation; creativity in the design of innovations based on feasibility, practicality, and in accordance 
with professional ethics; followership and leadership skills including management of team work conflict; 
Innovation through research and development; time, people, and cost managements in creating innovation; 
the ability to choose appropriate media for presentation. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการออกแบบงานเชิงวิศวกรรมและนวัตกรรม 
(2) มีความสามารถในการอธิบายเหตุผลถึงความจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้น้ันในการสร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรม 
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในกลุ่ม 
(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล สามารถก าหนดเปูาหมาย วางแผนงาน และด าเนินการให้บรรลุ

เปูาหมายร่วมกัน 
(5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยค านึงถึงผลกระทบในบริบทของโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
(6) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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STAT0115 สถิติส าหรับการแก้ปัญหา                 3(3-0-6) 
(Statistics for Problem Solving) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์  การ
ประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้งานด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of variance; regression and correlation; 
applications of statistical methods in engineering, social and economic researches. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes)  
(1) อธิบายความส าคัญและบทบาทของสถิติ  ระเบียบวิธีทางสถิติ  และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ทางสถิติ   
(2) ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ และ จัดการข้อมูลได้ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการจัดท าข้อสรุปเก่ียวกับประชากรได้ 
(4) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติส าหรับงานด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคม และเศรษฐกิจ 

 
MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน           3(2-2-5) 

(Python Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  None 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริธึมและการแก้ปัญหา การออกแบบแบบบนลงล่างและขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาซับซ้อน ชนิดข้อมูล ตัวแปร กลุ่มตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุ่มตัวอักษร ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์และลอจิก การอ่าน
และเขียนข้อมูล ค าสั่งควบคุมทิศทาง ทางเลือกและการท าซ้ า ฟังก์ชั่น โมดูล เมธอด การจัดการแฟูมข้อมูล การเขียนโปรแกรมกับ
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์และการติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง 

Computer Programming Process; Algorithm and Problem-solving; Top-down design and programming to 
solve complex problem; Data type; variable; variable group; String; Expression Operation; comparation; Inputs 
and outputs; Control statement; Selection and loop statement; Function; Module; Method; File handing; 
Computer programing for control devices 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) คิดวิเคราะห์ปัญหาและจ าแนกการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน 
(2) พัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 
(3) สร้างโปรแกรมย่อย ฟังก์ชั่น โมดูล ส าหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้อย่างมีระบบ 
(4) ค้นหาและเรียกใช้ ฟังก์ชั่น โมดูล จากภายนอกมาเพื่อแก้ปัญหาได้ 
(5) พัฒนาโปแกรมในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 
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MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน               3(0-6-3) 
(Basic Tool Skills Practice) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

 ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานงานเครื่องกล งานโยธา และงานไฟฟูา การแนะน าการฝึกอบรมความปลอดภัยและพื้นฐานทาง
วิศวกรรม เช่น ระเบียบวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ และการท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
 Basic tool skills for mechanical work, civil work and electrical work; introduction to safety and basic 
engineering practice e.g. discipline, patience, responsibility and teamwork, etc. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
(2) สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานในงานเครื่องกล งานโยธา และงานไฟฟูาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
(3) ปลูกฝังการท างานร่ามกันเป็นกลุ่ม ความมีวินัย และการรับผิดชอบต่อการท างาน 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

CHEM0120 เคมี                    3 (3-0-6) 
(Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล การค านวณมวล
สารสัมพันธ์ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมีและ
เคมีอินทรีย์ 

Introduction to the fundamentals of basic chemistry covers the electronic structure of atoms and 
molecules; stoichiometry; the properties of solids, liquids and gases; chemical kinetics; chemical equilibrium; 
acid-base; thermochemistry; electrochemistry; nuclear chemistry and organic chemistry 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) บอกจ านวนอนุภาคมูลฐานในอะตอมและไอออน 
(2) เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนได้ 
(3) รู้จักชนิดและลักษณะของพันธะต่างๆ ในโมเลกุลและท านายรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
(4) ค านวณความสัมพันธ์ระหว่างมวล จ านวนโมเลกุลและโมลของสารในสมการเคมี 
(5) ทราบสมบัติของของแข็ง ของเหลว แก๊ส และแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล 
(6) เข้าใจการหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี และผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อปฏิกิริยา 
(7) หาค่าคงที่สมดุลแบบต่างๆ และท านายทิศทางของสมดุลใหม่จากการรบกวนสมดุลแบบต่างๆ 
(8) ค านวณค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส เกลือ และบัฟเฟอร์ 
(9) ประยุกต์ใช้เทอร์โมเคมี และเทอร์โมไดนามิกมาใช้ค านวณปริมาณความร้อนในสมการเคมี 
(10) น าความรู้เก่ียวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ เพื่อนามาค านวณค่าศักย์ไฟฟูาของเซลล์ไฟฟูาเคมี 
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(11) รู้จักชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร์ และค านวณหาพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ 
(12) รู้จักชนิดของสารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน 

 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี                   1 (0-3-1) 

(Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None  

เปเปอร์โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอร์กรด -เบส ไทเทรชัน ความร้อนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา 
สมดุลเคมี เคมีไฟฟูา เซลล์กัลวานิก การทาคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

Paper chromatography; displacement reactions; acid-base indicators; titration; heat of reactions; rate of 
reactions; chemical equilibrium; electrochemistry; galvanic cells and semi-micro qualitative analysis 
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) บอกหลักการโครมาโทกราฟีได้ 
(2) เขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้ 
(3) หาค่าพีเอชของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ได้ 
(4) หาปริมาณหาสารโดยใช้เทคนิคไทรเทชัน 
(5) บอกวิธีหาความร้อนของการละลายได้ 
(6) เข้าใจวิธีการหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี 
(7) ท านายทิศทางของสมดุลใหม่จากการรบกวนสมดุลแบบต่างๆ 
(8) เข้าใจการน าไฟฟูาของสารละลายและการหาค่าศักย์ไฟฟูาของเซลล์ไฟฟูาเคมี 
(9) หาแอนไอออนตัวอย่างแบบเซมิไมโครได้ 

 
ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์                  3 (6-0-6) 

(Physical Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

วิชาน้ีเป็นการบูรณาการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยการแนะน าแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ในบริบทของความเป็นจริงทาง

กายภาพเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่าคณิตศาสตร์คือภาษาของฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์ ทบทวนตรีโกณมิติ; ฟังก์ชันและกราฟ; ลิมิต; อนุพันธ์และการน าไปใช้; ปริพันธ์และการน าไปใช้: พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่

ผิว งาน เซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส; เทคนิคการหาปริพันธ์; พีชคณิตของเวคเตอร์สามมิติ 

ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน; การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง; การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตล์; โมเมนตัม; แรงและงาน; ทฤษฎีบท

งาน-พลังงาน; กฎทรงพลังงาน;  โมเมนต์ของแรง; การแพร่กระจายและปรากฏการณ์ของคลื่น; การสะท้อน หักเหและการกระจาย

ของแสง; กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน; กฎของคูลอมบ์; สนามไฟฟูาและแม่เหล็ก; แรงลอเร็นซ์; โมเมนตัมเชิงมุม 

This course integrates mathematics and physics by introducing mathematical concepts in the context of 

physical reality so that students learn to appreciate that mathematics is the language of physics.  
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Mathematics Revision of Trigonometry; Functions and graphs; Limit; Derivatives and applications; Integrals 

and applications: area, volume, surface area, work, centroid, moment of inertia; The fundamental theorem of 

calculus; Integration techniques; Vector algebra in three dimensions. 

Physics Newton’s laws of motion; Rectilinear motion; Projectile motion; Momentum; Force and Work; Work-

Energy Principle; Law of conservation of energy; Moment of force; Wave propagation and phenomena; 

Reflection, refraction and dispersion of light; Newton’s law of gravitation; Coulomb’s law; Electric and 

magnetic fields; Lorentz’s force; Angular momentum. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) ใช้อนุพันธ์หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
(2) ใช้ปริพันธ์เพื่อหาปริมาณต่างๆ อาทิ พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์

ความเฉื่อย 
(3) อธิบายทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
(4) อธิบายปรากฏการณ์ของคลื่นและแสง 
(5) ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและโปรเจ็คไตล์ 
(6) หาความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง 
(7) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมเชิงมุมและโมเมนต์ของแรง 
(8) แสดงแรงดึงดูดระหว่างมวลและแรงระหว่างประจุไฟฟูาในรูปเวกเตอร์  

 
ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า            3 (6-0-6) 

(Calculus for Mechanics and Electromagnetism)  
วิชาบังคับก่อน : ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 
Prerequisite : ENCC1001 Physical Mathematics 

วิชาน้ีเป็นการบูรณาการความรู้ด้านแคลคูลัสหลายตัวแปรเข้ากับกลศาสตร์  และด้านแคลคูลัสเชิงเวกเตอร์เข้ากับ

แม่เหล็กไฟฟูา  ในการสอน หัวข้อทางด้านแคลคูลัสจะถูกน ามาตีความเชิงกายภาพเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวความคิดทาง

คณิตศาสตร์ได้แจ่มชัดขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูาได้อย่างเหมาะสม 

คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ; อนุพันธ์ย่อย; อนุพันธ์ระบุทิศทาง; เกรเดียนต์; ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว

แปรและการน าไปใช้; เส้นพาราเมตริก; ฟังก์ชันของเวกเตอร์; สนามเวกเตอร์; ปริพันธ์ตามเส้น; ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ฟลักซ์; 

เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอร์เจนซ์ 

กลศาสตร์  การหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วงด้วยปริพันธ์หลายชั้น; โมเมนต์ที่สองของพื้นที่; การหาโมเมนต์ความ

เฉื่อยด้วยปริพันธ์หลายชั้น 

แม่เหล็กไฟฟ้า  การเคลื่อนที่ในระนาบและปริภูมิ; การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่ศูนย์กลาง; สนามเวกเตอร์ของไฟฟูาและ

แม่เหล็ก; ความต่างศักย์ไฟฟูา; อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร์; ฟลักซ์ไฟฟูาและแม่เหล็ก; กฎเหน่ียวน าของฟาราเดย์; กฎของเกาส์

ส าหรับไฟฟูาและแม่เหล็ก; สมการแมกซ์เวล; ฟลักซ์ของการเคลื่อนที่ของของไหล 
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This course aims to integrate multivariable calculus with mechanics and vector calculus with 

electromagnetism. In the lectures, calculus operations will be physically interpreted such that students gain 

deeper understanding of mathematical concepts and will be able to apply them appropriately for problems 

in mechanics and electromagnetism. 

Mathematics Line, plane and surface in three dimensional space; Partial derivatives; Directional derivatives; 

Gradient; Multiple integrals and applications; Parametric curves; Vector functions; Vector fields; Line integrals; 

Surface and flux integrals; Curl and Divergence; Green’s, Stoke’s and Divergence Theorems. 

Mechanics Finding centroid, center of mass and center of gravity using multiple integrals; Second moment of 

area; Finding moment of inertia using triple integrals.  

Electromagnetism Motion in plane and space; Circular motion and centripetal force; Electric and magnetic 

vector fields; Electric potential difference; EMF; Ampere’s law; Electric and magnetic flux; Faraday’s law of 

induction; Gauss’s law for electricity and magnetism; Maxwell’s equations; Fluid flux. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes)  

(1) แสดงสมการของเส้นตรง ระนาบและผิว 

(2) หาอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์ 

(3) ใช้ปริพันธ์หลายชั้นในการหาเซ็นทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ที่สองของพื้นที่ และโมเมนต์  

ความเฉื่อย 

(4) หาเวกเตอร์ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ในระนาบและปริภูมิ 

(5) อธิบายสนามเวกเตอร์อนุรักษ์ 

(6) ใช้ปริพันธ์ตามเส้นในการหางานที่ต้องท าในการเคลื่อนย้ายอนุภาคในสนามแรง 

(7) ใช้ปริพันธ์ตามเส้นในการหางานที่ต้องท าในการเคลื่อนย้ายประจุในสนามไฟฟูา 

(8) ใช้ปริพันธ์ตามเส้นในการหาความต่างศักย์ไฟฟูาระหว่างจุดสองจุด 

(9) หาความต่างศักย์ในสนามไฟฟูาสถิตย์จากฟังก์ชันศักย์ไฟฟูา 

(10) หาฟลักซ์ในกรณีพิเศษที่ไม่ต้องใช้ปริพันธ์และกรณีทั่วไปที่ต้องใช้ปริพันธ์ 

(11) ใช้ปริพันธ์ตามผิวในการหาฟลักซ์ของของไหล ไฟฟูาและแม่เหล็ก 

(12) อธิบายกฎของแอมแปร์และฟาราเดย์ 

(13)  ใช้กฎของเกาส์เพื่อหาสนามไฟฟูา 

(14) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงระหว่างประจุไฟฟูา สนามไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูา อีเอ็มเอฟ และฟลักซ์ไฟฟูา 

 
 
 
 

123 



36 
 

MATH2101 คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม               3(6-0-6) 
(Essential Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 
Prerequisite : ENCC1001 Physical Mathematics 

ล าดับ อนุกรมจ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการน าไปใช้ ผลการแปลงลาปลาซ เมท
ริกซ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส าหรับปัญหาค่าขอบ 

Sequences; Real number series; Power series; Fourier series; Ordinary differential equations and their 
applications; Laplace transforms; Matrices; Systems of differential equations; Finite Difference Method for 
Boundary Value Problem 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes)  
 (1) รู้จักลักษณะของล าดับ และอนุกรม สัญลักษณ์ของอนุกรม การหาผลบวกย่อย และผลบวกของอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลข 
      คณิต อนุกรมเรขาคณิต และการประยุกต์ 
 (2) กระจายอนุกรมก าลัง และเขียนอนุกรมก าลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทย์เลอร์ เพื่อแทนฟังก์ชัน 

 (3) รู้จัก คาบของฟังก์ชัน ฟังก์ชันคาบและหาอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันคาบได้ 
 (4) หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง  สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง  น าไปแก้ปัญหาทาง  
          วิศวกรรมเช่น ปัญหาการผสม (mixing problem) การสั่นของสปริง (spring oscillation) 
 (5) หาผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผันลาปลาซ และน าไปใช้แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ 
 (6) หาผลการด าเนินการพื้นฐานเช่นการบวก การคูณ การแปลง (transformation)  รู้จักและสามารถหาค่าฟังก์ชันของ 
          เมทริกซ์เช่น ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน และน าไปใช้หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  รู้ จักค่าเฉพาะ 
          (eigenvalue) และ เวกเตอร์เฉพาะ (eigenvector) 
 (7) หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์และน าไปแก้ปัญหาเช่น ปัญหาการผสมและการสั่นของสปริง 
 (8) แก้ปัญหาค่าขอบเช่น ระบบสปริง (mass-spring system) โดยใช้ผลต่างอันตะ 
 
PHYS0101 ฟิสิกส ์                     3(2-2-5) 

(Physics) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  None 

บรรยาย 

ปริมาณฐานและหน่วย แรง การเคลื่อนที่ในหน่ึงมิติ การเคลื่อนที่ในสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎการอนุรักษ์พลังงาน การ

เคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นและสมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์

ของไหล ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ฟิสิกส์ยุคใหม่   

Base quantities and units; force; motion in one dimension; motion in two dimension; laws of motion; law 

of conservation of energy; rotational motion; the conservation law of angular momentum; oscillatory motion; 

wave and properties of waves; mechanical properties of matter; fluid mechanics; heat and thermodynamics; 

wave optics; geometric optics; modern physics 
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ปฏิบัติการ 

ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการในหัวข้อ ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ความ

เฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว การสั่นพ้อง ความร้อน และหัวข้อที่สอดคล้องกับหลักการต่างๆที่ได้เรียนในภาค

บรรยาย  

Perform experiments in the laboratory: gravitational acceleration; Newton’s law of motion; moment of 

inertia; simple harmonic motion; resonance; heat; and experiments according to principles learned in lecture. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจแนวความคิดของหลักการต่างๆทางฟิสิกส์ 
(2) มีความรู้เก่ียวกับ การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆและสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ได้ โดยอาศัยกฎการเคลื่อนที่  
(3) มีความรู้เก่ียวกับ การแพร่กระจายของคลื่น และสมบัติและพฤติกรรมต่างๆของคลื่น 
(4) มีความรู้เก่ียวกับ สมบัติเชิงกลของสสาร 
(5) มีความรู้เก่ียวกับ ปรากฏการณ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นกับของไหล  
(6) มีความรู้เก่ียวกับ ความร้อน การถ่ายเทพลังงานในรูปของความร้อน และกฎเทอร์มอไดนามิก 
(7) มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของคลื่นแสง และการเกิดภาพโดยใช้ทัศนอุปกรณ์ 
(8) มีความเข้าใจการเกิดขึ้นของฟิสิกส์ยุคใหม่ ผ่านปรากฏการณ์ที่ฟิสิกส์ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายได้ 
(9) มีทักษะปฏิบัติในการท าการทดลองทางฟิสิกส์โดยใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ รวมถึง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการสรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
  

 (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 

MATS0310 วัสดุวิศวกรรม                    3(3-0-6) 
(Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  None  

ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุก่ึงตัวน า และวัสดุผสม เฟส
ไดอะแกรมและการแปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ  การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
การเสื่อมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม 
 Importance and application of the main group of engineering materials such as metals, polymers, 
ceramics, semiconductor, and composite materials; phase diagrams and their interpretation; study of 
relationship between structures and properties; properties testing; materials degradation; production 
processes of engineering materials and their applications in engineering work. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) สามารถแบ่งประเภทและอธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างที่มีต่อคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
(2)  สามารถประยุกต์เลือกใช้วัสดุได้เหมาะสมกับงานทางวิศวกรรม รวมทั้งรู้จักและเลือกใช้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ 

          ให้ได้ชิ้นงานรูปร่างต่างๆ  
(3) สามารถระบุสาเหตุ วิธีการทดสอบ และหาวิธีแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุได้  
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(4) สามารถแปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากเฟสไดอะแกรม 
 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม               3(2-2-5) 

(Fundamental Engineering Drafting) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  None  

การเขียนตัวอักษร กฎและข้อก าหนดต่างๆ ของการเขียนแบบ การร่างแบบมือเปล่าและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียน
แบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในหลายมุมมองตั้งฉาก การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพ
ในมุมมองสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนแบบสั่งงาน แบบงานท่อ แบบงานก่อสร้าง และ
แบบงานไฟฟูา 

Lettering; Drawing conventions and formats; Freehand sketching and Geometric constructions; Computer-
aided drafting; Visualization and construction of orthographic multiviews; Visualization and construction of 
pictorial views; Dimensioning and tolerancing; Sectional views; Auxiliary views; Working drawings; Piping 
drawings; Construction drawings; Electrical diagrams 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ ากฎและข้อก าหนดของพื้นฐานการเขียนแบบเทคนิค 
(2) เข้าใจการฉายภาพวัตถุในมุมมองต่างๆ 
(3) อ่านและตีความแบบเทคนิคพื้นฐานตามกฎและข้อก าหนดต่างๆ 
(4) ร่างแบบมือเปล่าและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานตามกฎและข้อก าหนดต่างๆ 
(5) ระบุขนาดและพิกัดความเผื่อในแบบเทคนิคพื้นฐาน 
(6) จดจ ากฎและข้อก าหนดของพื้นฐานการเขียนแบบงานเครื่องกล 
(7) อ่านและตีความแบบงานเครื่องกลพื้นฐาน 
(8) ร่างแบบมือเปล่าและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบงานเครื่องกลพื้นฐาน 
(9) อ่านและตีความงานท่อเบื้องต้น 
(10) รู้จักแบบงานก่อสร้างและงานไฟฟูาเบื้องต้น 
(11) เข้าใจความแตกต่างของแบบงานก่อสร้างและงานไฟฟูาเบื้องต้นต่างๆ 
(12) อ่านและตีความแบบงานก่อสร้างและงานไฟฟูาเบื้องต้น 

 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(2-2-5) 
 (Engineering Mechanics) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite :  None  

 ระบบของแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ โมเมนต์ลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการวิเคราะห์
โครงสร้าง โครงข้อหมุน โครงข้อแข็งและกลไก ความฝืด จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พื้นฐานงานเสมือน 
เสถียรภาพโครงสร้าง พลศาสตร์ 
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 Force systems, resultant force, moments; resultant moment; equilibrium of particle and rigid body in 2 
and 3 dimensions; basic structural analysis, truss, frame and machine; friction; center of gravity; moment of 
inertia of area and mass; basic of virtual work; stability of structure; dynamics 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจระบบของแรง และโมเมนต์ 
(2) เข้าใจสมดุลของระบบแรงและโมเมนต์ของทั้งอนุภาคและวัตถุแกร่ง 
(3) สามารถค านวณค่าแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่รองรับ และความเสถียรของที่รองรับ 
(4) ประเมินและค านวณแรงภายในโครงสร้างเบื้องต้น 
(5) ค านวณปัจจัยเสริมที่เก่ียวข้องกับระบบแรงและวัตถุที่รับแรง  
(6) สามารถประมวลระบบแรงที่กระท า เพื่อการใช้งานด้วยความปลอดภัย 

 
MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ กระบวนการขึ้นรูปโดยการท าให้แข็งตัว: งานหล่อโลหะ งาน
ขึ้นรูปแก้ว งานขึ้นรูปยางและพลาสติกด้วยแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเน้ือ
ออก: การกลึง การไส การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย กระบวนการประกอบ: สกรู หมุดย้ า และการสวม การเชื่อมต่อวัสดุ: 
การเชื่อม การบัดกรีแข็ง การบัดกรีอ่อน และการใช้สารยึดติด การปรับแต่งสมบัติทางกลของวัสดุ: กระบวนการทางความร้อน , 
การเคลือบผิว กระบวนการผลิตสมัยใหม่: เหล็กกล้าความต้านทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ์ 3 มิติ กระบวนการผลิตที่
สอดคล้องกับเทรนด์ของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Theory and concept of classical and modern manufacturing processes; Solidification processes: Metal 
casting, Glass working, Rubber and plastic molding; Metal forming and sheet metal working; Material Removal 
Processes: lathe, planing, milling, cutting, drilling and grinding; Assembly processes: screw, rivet and fitting; 
Joining processes: welding, brazing, soldering and adhesive bonding; Mechanical properties enhancing: heat 
treatment and coating; Modern manufacturing processes: Advance high strength steels (AHSS), bioplastics, 3D 
printing and manufacturing processes with the trend of Bio-Circular-Green Economic (BCG); Safety, 
occupational health and working environment 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) บอกแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ 
(2) อธิบายหลักการของการปรับแต่งสมบัติทางกลของวัสดุ 
(3) อธิบายหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโดยการท าให้แข็งตัว: งานหล่อโลหะ งานขึ้นรูปแก้ว งานขึ้นรูปยางและพลาสติก

ด้วยแม่พิมพ์ 
(4) อธิบายหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผ่น 
(5) อธิบายหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเน้ือออก 
(6) อธิบายหลักการของการปรับแต่งสมบัติทางกลของวัสดุ 
(7) จัดแบ่งประเภทและเข้าใจหลักการขึ้นรูปเหล็กกล้าความต้านทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก และการพิมพ์ 3 มิติ 
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(8) อธิบายความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ 
(9) เข้าใจและประยุกต์การใช้งานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 
MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม                          3(3-0-6) 
 (Engineering Dynamics) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 Prerequisite : MECH0110 Engineering Mechanics 

จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน หลักการของงานและ
พลังงาน การดลและโมเมนตัม บทน าสู่การประยุกต์ทางพลศาสตร์ 

Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; the Newton’s second law of motion; principle of 
work and energy; impulse and momentum; introduction to dynamics applications 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) สามารถวิเคราะห์ ระยะทาง ความเร็ว และความเร่งของอนุภาค 
(2) เข้าใจการเคลื่อนที่แบบสม่ าเสมอ และไม่สม่ าเสมอ 
(3) อธิบายระยะขจัดของการเคลื่อนที่ได้ 
(4) เข้าใจความเร็วและความเร่งสัมพัธท์ของระบบชิ้นต่อโยงได้ 
(5) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวล และความเร่ง 
(6) อธิบายผลการเคลื่อนที่ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวล และความเร่ง 
(7) อธิบายโมเมนตัมและแรงดลเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ได้  
(8) อธิบายการเคลื่อนที่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของงานและพลังงานได้ 
(9) ประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนรู้เข้ากับปัญหาทางด้านการเคลื่อนที่ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล                           3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 Prerequisite : MECH0110 Engineering Mechanics 

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการของความต่อเน่ืองและการเคลื่อนที่   
การวิเคราะห์มิติและความคล้าย การไหลคงตัวและอัดไม่ได้ 

Properties of fluid; fluid statics; momentum and energy equations; equation of continuity and motion; 
similitude and dimensional analysis; steady incompressible flow 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายคุณสมบัติของของไหลและของไหลสถิตได้  
(2) ค านวณแรงที่กระท าต่อวัตถุที่จมอยู่ในของไหลสถิตได้ 
(3) มีความรู้และเข้าใจ สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการความต่อเน่ือง และการเคลื่อนที่ของของไหล 
(4) ค านวณ แรง ความดัน ความเร็ว และอัตราการไหลด้วยสมการโมเมนตัม พลังงาน และสมการความต่อเน่ืองได้ 
(5) อธิบายการออกแบบระบบการวัดความเร็วในช่องทางการไหลด้วยสมการพลังงานและความต่อเน่ืองได้ 
(6) อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์มิติ จัดกลุ่มตัวแปรไร้มิติ และพื้นฐานของความคล้าย 
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(7) ค านวณตัวต้นแบบและตัวจ าลองโดยใช้พื้นฐานของความคล้ายได้ 
(8) อธิบายรูปแบบของการไหลคงตัวและอัดไม่ได้ภายในท่อ เลขเรย์โนลด์ และค่าการสูญเสีย 
(9) ค านวณเลขเรย์โนลด์ และค่าการสูญเสียจากการไหลคงตัวและอัดไม่ได้ภายในท่อ 
(10) ตระหนักถึงผลของค่าการสูญเสียจากการไหลคงตัวและอัดไม่ได้ภายในท่อต่อการเลือกใช้ปั้มน้ า 

 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics) 
 วิชาบังคับก่อน : ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 
 Prerequisite : ENCC1001 Physical Mathematics 

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับอุณหพลศาสตร์ พลังงาน ความร้อนและงาน สมบัติของสารบริสุทธ์ิ แก๊สอุดมคติ กฎข้อที่หน่ึงของ
อุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฎจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี การแปลงผันของพลังงานเบื้องต้น บทน าสู่กลไกการ
ถ่ายเทความร้อน 

Basic of thermodynamics; energy; heat and work; properties of pure substance; ideal gas; first law of 
thermodynamics; second law of thermodynamics; Carnot cycle; entropy; basic energy conversion; 
introduction to heat transfer mechanisms 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) ใช้ตารางไอน้ าและตารางคุณสมบัติต่างๆของสารบริสุทธ์ิเป็น 
(2) บอกนิยามกฏข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์ 
(3) อธิบายหลักการของอุปกรณ์ในระบบเปิดและปิด 
(4) ค านวณหางานและความร้อนในระบบปิดและเปิดจากหลักการสมดุลพลังงาน 
(5) บอกนิยามกฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
(6) อธิบายหลักการของเครื่องยนต์ความร้อน เครื่องท าความเย็นและเครื่องสูบความร้อน 
(7) ค านวณประสิทธิภาพหรือสมรรถนะเครื่องจักรเทียบกับแบบคาร์โนต์ และประสิทธิภาพไอเซนทรอปิค  
(8) บอกคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมทางความร้อนได้ 
(9) อธิบายเรื่องของพลังงานได้ รูปแบบและการใช้กับการเกิดภาวะโลกร้อน 
(10) ค านวณหน่วยวัดพื้นฐานเช่น อุณหภูมิ ความดัน 
 

MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 Prerequisite : MECH0110 Engineering Mechanics 

ความเค้น ความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ การรับภาระตามแนวแกน การบิด สมดุลของคาน ความเค้นตั้งฉากในคาน 
ความเค้นเฉือนในคาน การโก่งของคาน การแปลงความเค้น วงกลมมอหร์ของความเค้นในระนาบ การรับภาระร่วม เกณฑ์
ก าหนดการวิบัติ และการโก่งเดาะของเสา  

Stresses; Strains; Mechanical Properties of materials; Axial loading; Torsion; Equilibrium of beams; Normal 
stresses in beams; Shear stress in beams; Deflection of beams; Stress transformations; Mohr’s circle of plane 
stresses; Combined loading; Failure criteria; and Buckling of columns 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ านิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับความเค้น ความเครียด และสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
(2) เข้าใจการแก้ปัญหาพื้นฐานทางความเค้น ความเครียด และสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
(3) ตระหนักถึงการพิจารณาก าลังวัสดุในเชิงความเค้น ความเครียด และสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
(4) จดจ านิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับการรับภาระของวัสดุตามแนวแกน รอบแนวแกน และคาน 
(5) เข้าใจการแก้ปัญหาพื้นฐานที่เก่ียวกับการรับภาระของวัสดุตามแนวแกน รอบแนวแกน และคาน 
(6) ตระหนักถึงการพิจารณาก าลังวัสดุภายใต้การรับภาระตามแนวแกน รอบแนวแกน และคาน 
(7) เข้าใจนิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับการแปลงความเค้น วงกลมมอหร์ของความเค้นในระนาบ การรับภาระร่วม เกณฑ์

ก าหนดการวิบัติ และการโก่งเดาะของเสา 
(8) แสดงการแก้ปัญหาพื้นฐานที่เก่ียวกับการแปลงความเค้น วงกลมมอหร์ของความเค้นในระนาบ การรับภาระร่วม เกณฑ์

ก าหนดการวิบัติ และการโก่งเดาะของเสา 
(9) ตระหนักถึงการพิจารณาก าลังวัสดุในเชิงการแปลงความเค้น วงกลมมอหร์ของความเค้นในระนาบ การรับภาระร่วม 

เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ และการโก่งเดาะของเสา 
 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
 (Numerical Methods for Mechanical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : MATH2101 คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นทางวิศวกรรม 
 Prerequisite : MATH2101 Essential Engineering Mathematics 

การด าเนินการของเมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น เมตริกซ์มูลฐาน การก าจัดแบบเกาส์ วิธีแบบเกาส์-จอร์แดน การแยกแบบ
แอลยู การกระท าซ้ าแบบจาโคบี้ และวิธีแบบเกาส์-ไซเดล; รากของสมการไม่เชิงเส้น พหุนามส าหรับประมาณค่าในช่วง การ
ประมาณค่าในช่วงเชิงฟงกชันเสมือนพหุนาม; การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ปัญหาขอบเขต และปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ ; สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (การหาค าตอบของสมการความ
ร้อนและสมการคลื่น) ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Matrix Operations, System of Linear Equations, Elementary Matrices, Gaussian Elimination, Gauss-Jordan 
Method, LU Decomposition, Jacobi Iteration and Gauss-Seidel Method; Roots of Nonlinear Equations, 
Interpolating Polynomials and Spline Interpolation; Numerical Differentiation, Numerical Integration, Numerical 
Methods for Ordinary Differential Equations, Boundary Value and Eigenvalue Problems; Partial Differential 
Equations (Solutions of the Heat Equation and the Wave Equation), Finite Difference Method and Finite 
Element Method 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ านิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับระบบสมการเชิงเส้น 
(2) เข้าใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
(3) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
(4) จดจ านิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับระบบสมการไม่เชิงเส้น 
(5) เข้าใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้น 
(6) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้น 
(7) จดจ านิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
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(8) เข้าใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
(9) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
(10) จดจ านิยามและข้อก าหนดที่เก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
(11) เข้าใจวิธีหาค าตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
(12) ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

 

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

3.1) แขนงวิชาพลวัตและระบบ 
MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 Prerequisite : MECH0111 Engineering Dynamics  

ระบบชิ้นต่อโยง แผนผังจลนศาสตร์ อันดับของความอิสระในการเคลื่อนที่ ระบบชิ้นต่อโยงสมมูล การวิเคราะห์ความเร็ว     
ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์ขบวนเฟือง การวิเคราะห์ความเร่ง แผนผังความเร่ง การวิเคราะห์แรงในระบบกลไก แรงใน
ระบบชิ้นต่อโยง การวิเคราะห์แรงสถิต การวิเคราะห์แรงพลวัต สมดุลในเครื่องจักรกล สมดุลสถิต สมดุลพลวัต 
 Linkage, kinematic diagram; Degrees of freedom in motion; Equivalent linkages; Velocity analysis; Cam; 
Gear train; Gear train analysis; Acceleration analysis; Acceleration diagram; Force analysis of mechanism 
system; Linkage force; Static force analysis; Dynamic force analysis; Balance of machines; Static balance; 
Dynamic balance 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ าข้อก าหนดการสร้างแผนผังจลนศาสตร์ 
(2) เข้าใจกฎพื้นฐานทางเรขาคณิตวิเคราะห์ และเวกเตอร์  
(3) ระบุระดับขั้นอิสระในการเคลื่อนที่ของระบบกลไก   
(4) ระบุต าแหน่งใหม่ของชิ้นต่อโยงต่าง ๆ   
(5) เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ของระบบกลไก   
(6) ใช้หลักการทางเรขาคณิต และเวกเตอร์วิเคราะห์จลนศาสตร์ของระบบกลไก 
(7) เข้าใจการท างานของระบบลูกเบี้ยวและเฟือง 
(8) สร้างแผนผังการขจัดในระบบลูกเบี้ยว 
(9) ค านวณหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในระบบลูกเบี้ยวและเฟือง 
(10) เข้าใจประเภทของแรงต่าง ๆ ในระบบกลไก  
(11) ค านวณหาแรงภายในที่จุดเชื่อมต่อและแรงลัพธ์ในระบบกลไก 
(12) ตระหนักถึงแรงต่าง ๆ ต่อระบบสมดุลในระบบกลไก 
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MECH0360 การส่ันสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Vibration 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 Prerequisite : MECH0111 Engineering Dynamics  

ระบบที่มีหน่ึงอันดับอิสระ: การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค การสั่นสะเทือนแบบบิดตัว วิธีของระบบสมมูล การสั่นสะเทือนแบบ
อิสระ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ วิธีงานเสมือน การสั่นสะเทือนของระบบที่มีการหน่วง การวัดการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือน
แบบอิสระ และแบบบังคับของระบบการสั่นหลายอันดับอิสระ การลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน 

System with one degree of freedom: harmonic motion; Torsional vibration; Method of equivalent 
systems; Free vibration; Forced vibration; Virtual work methods; Vibration of damped systems; Vibration 
measurement, Free and force vibration of systems with multi-degree of freedom, Vibration suppression and 
control 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์ (Newtonian and Virtual work method) 
(2) เข้าใจแนวคิดของวิธีระบบสมมูล 
(3) เข้าใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนอย่างอิสระ 
(4) เข้าใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนการสั่นแบบบังคับ 
(5) การประยุกต์ใช้งานทฤษฎีการสั่นสะเทือนทางกล 
(6) วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองทางพลศาสตร์ของระบบหลายอันดับอิสระ 
(7) เข้าใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนอย่างอิสระ 
(8) เข้าใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนการสั่นแบบบังคับ 
(9) ประยุกต์ใช้งานทฤษฎีการสั่นสะเทือนทางกล 

 
MECH0410 แมคคาทรอนิกสแ์ละระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 (Mechatronics and Control systems) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
 Prerequisite : MECH0360 Mechanical Vibration  

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น: ตัวรับรู้สัญญาณและเครื่องมือวัด อุปกรณ์กระตุ้นเชิงกลและไฟฟูา  สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล, 
ไมโครคอนโทรลเลอร์, การควบคุมอัตโนมัติ แบบจ าลองของระบบพลศาสตร์ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน การตอบสนองของระบบพลวัต การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงเวลา เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปูอนกลับ การวิเคราะห์เชิงความถี่  

Introducing Mechatronics; Sensors and transducers; Mechanical and electrical actuating devices; Analogue 
and digital signals; Introducing microcontrollers; Automatic control: modeling of dynamic systems; Transfer 
functions; Response of dynamic systems; Analysis and design of time domain systems; Stability of linear 
feedback systems; Frequency response analysis 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจระบบแมคคาทรอนิคส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 
(2) เข้าใจอุปกรณ์การวัด การกระตุ้นในระบบแมคคาทรอนิกส์ 
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(3) เข้าใจลักษณะ และประเภทของสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล 
(4) เข้าใจระบบไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน 
(5) เข้าใจแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลศาสตร์ 
(6) สร้างฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบพลศาสตร์ 
(7) เข้าใจการตอบสนองของระบบพลศาสตร์และการออกแบบเชิงเวลา 
(8) เข้าใจหลักการเสถียรภาพเชิงพลศาสตร์ 
(9) เข้าใจการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงพลศาสตร์โดยวิธี Routh-Hurwitz 
(10) เข้าใจการวิเคราะห์เชิงความถี่  
(11) วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม PID เบื้องต้น 

 
  3.2) แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 (Machine Parts Design) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
 Prerequisite : MECH0230 Mechanics of Materials 

ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใต้ภาระสถิต ความล้าและทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใต้ภาระแปรเปลี่ยน หลักการ
ออกแบบและการเลือกชิ้นส่วนเครื่องกลมาตรฐาน อาทิ เพลาและส่วนประกอบของเพลา สกรูยึด หมุดย้ า รอยเชื่อม สปริง โรลลิ่ง
แบริ่ง การส่งก าลังรูปแบบต่างๆ และโครงงานการออกแบบเชิงกล 

Materials failure theories under static loads; Fatigue and materials failure theories under variable loads; 
Design principles and selection of standard mechanical parts: shafts and shaft components, fastener screws, 
rivets, welds, springs, rolling bearings; Various forms of power transmission and mechanical design project 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายทั้งข้อดีและข้อจ ากัดของทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใต้ภาระสถิต 
(2) ออกแบบทางกลตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหายส าหรับภาระสถิตได้อย่างเหมาะสม 
(3) เข้าใจนิยามค าศัพท์พื้นฐานและตัวแปรที่เก่ียวกับการทดสอบความล้า ภาระแปรเปลี่ยน และเขียน S-N diagrams พร้อม

กับอธิบายจุดส าคัญ 
(4) ค านวณหา Modifying factor และ Fatigue stress-concentration factor 
(5) ออกแบบทางกลตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหายส าหรับภาระแปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม  
(6) อธิบายหลักการและระบุข้อควรพิจารณาในการออกแบบเครื่องจักรกลค านึงผลกระทบต่อการออกแบบทางกล มาตรฐาน 

โค้ด ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกร 
(7) ออกแบบและการเลือกชิ้นส่วนเครื่องกลมาตรฐานและการส่งก าลังรูปแบบต่างๆ 
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MECH0443  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
  (Computer Aided Mechanical Design) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
 Prerequisite : MECH0340 Machine Parts Design 
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล แนวคิดกระบวนการออกแบบเครื่องกล รายละเอียของแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกล การ
แสดงฉายภาพมุมมองต่างๆ มาตรฐานของแบบและการก าหนดขนาด การก าหนดพิกัดงานสวม การก าหนดคุณลักษณะผิว การ
ก าหนดขนาด และพิกัดความเผื่อเชิงมิติ (GD&T); การอ่านและเขียนแบบงานท่อ และการก าหนดสัญลักษณ์งานเชื่อม การเขียน
แบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (ชิ้นส่วน 3D, การเขียนภาพประกอบ และก าหนดรายละเอียดแบบสั่งงาน) 

Computer Aided Mechanical Design; Mechanical Design Process Concepts; Components of a mechanical 
part; Representation of projection View; Standard drawing & Basic Dimension;  Representation of Tolerancing 
and Fit; Representation Surface Roughness; Geometric Dimension & Tolerancing (GD&T); Piping drawing and 
Welding drawing; Computer Aided drawing (3D part, Assembly drawing and Detail drawing)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ ากฎและข้อก าหนดพื้นฐานของการเขียนแบบเครื่องกล 
(2) เข้าใจการฉายภาพชิ้นส่วนในรูปแบบต่างๆ 
(3) ระบุขนาดและพิกัดความเผื่อในแบบเครื่องกล 
(4) อ่านและตีความองค์ประกอบของแบบเครื่องกล 
(5) ระบุขนาดและพิกัดความเผื่อในเชิงมิติ (GD&T) 
(6) ตระหนักถึงข้อก าหนดของแบบตามมาตรฐานสากล 
(7) เข้าใจหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานเครื่องกล 
(8) เข้าใจการใช้ค าสั่งในการเขียนชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
(9) ก าหนดการประกอบชิ้นส่วนและการใช้ชิ้นส่วนมาตฐาน  
(10) ระบุขนาดและพิกัดความเผื่อในเชิงมิติ (GD&T) ในแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
(11) ทักษะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเขียนแบบที่ใช้ส าหรับการสั่งผลิต 
 

MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมเครื่องกล                   3(2-2-5) 
 (Computer Aided Mechanical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน  : MECH0443 Computer Aided Mechanical Design 
 Prerequisite : MECH0443 Computer Aided Mechanical Engineering 

การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล หลักการของโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถน ามา
ช่วยในสร้างและจ าลองเชิงเพื่อหาค าตอบและวิเคระห์ปัญหาต่างๆ ทางด้านความยืดหยุ่น พลวัต การไหล และการถ่ายเทความร้อน 

Use of computer to aid analyze in mechanical engineering problems; Principle of available software 
package used for modeling and simulating in order to solve and analyze those problems in fields of strength 
of materials, dynamics, fluid flow and heat transfer 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายสมการพื้นฐานของความยืดหยุ่นและพลวัต 
(2) อธิบายระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับปัญหาความยืดหยุ่นและพลวัต 
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(3) ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาความยืดหยุ่นและพลวัต 
(4) ตระหนักถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาความยืดหยุ่นและพลวัต 
(5) อธิบายสมการพื้นฐานของการไหลและการถ่ายเทความร้อน 
(6) อธิบายระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับปัญหาการไหลและการถ่ายเทความร้อน 
(7) ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาการไหลและการถ่ายเทความร้อน 
(8) ตระหนักถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาการไหลและการถ่ายเทความร้อน 

 
3.3) แขนงวิชาของไหล 

MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Machinery) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
 Prerequisite : MECH0210 Fluid Mechanics 

ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหล เครื่องสูบชนิดแรงเหว่ียง เครื่องสูบชนิดลูกสูบ  กังหันไฮดรอลิก เครื่องอัดอากาศ เครื่องเปุา
อากาศ และกังหันแก๊ส  

Theory of fluid machinery; centrifugal pumps; reciprocating pump; hydraulic turbines; compressors; 
blowers; gas turbines.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลได้ 
(2) ประยุกต์ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลกับเครื่องสูบชนิดแรงเหว่ียงได้ 
(3) อธิบายเครื่องสูบชนิดลูกสูบได้ 
(4) ประยุกต์ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลกับกังหันไฮดรอลิกได้ 
(5) วิเคราะห์และค านวณเบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องอัดอากาศได้ 
(6) วิเคราะห์และค านวณเบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องเปุาอากาศได้ 
(7) วิเคราะห์และค านวณเบื้องต้นเก่ียวกับกังหันแก๊สได้ 

 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 3(3-0-6) 
 (Design of Piping System) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
 Prerequisite : MECH0210 Fluid Mechanics 

ระบบประปา ระบบท่อในอาคาร การหาขนาดท่อ การออกแบบระบบปั๊ม ระบบท่อก๊าซ การเพิ่มความดันของน้ าในท่อ ระบบ
ระบายน้ าฝน ระบบท่อดับเพลิง ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อไอน้ า 

Water supply system; Piping system in building; Pipe sizing; Pump system design; Gas duct system;  
Increasing the pressure of the water in the pipe; Rainwater drainage system; Fire hose system; Hot water 
piping; Steam pipe system 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) ประยุกต์ใช้กฏเกณฑ์และมาตรฐานระบบท่อและหลักการการออกแบบระบบท่อ  
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(2) วิเคราะห์ระบบท่อประปาส าหรับอาคาร การหาอัตราความต้องการใช้น้ า 
(3) ออกแบบระบบท่อประปา โดยมีความรู้ความเข้าใจระบบการเพิ่มความดันของน้ าในท่อ 
(4) ออกแบบระบบท่อระบายน้ าและระบายก๊าซ  
(5) ออกแบบระบบระบายน้ าฝน 
(6) หาขนาดของเครื่องสูบน้ าหมุนเวียน การออกแบบระบบท่อน้ าร้อน 
(7) มีความรู้ความเข้าใจกฏเกณฑ์แนวทางออกแบบระบบดับเพลิงตามเกณฑ์มาตรฐานของ NFPA  การจ าแนกระบบ

ดับเพลิง 
(8) ออกแบบระบบดับเพลิงชนิดสานสูบ ระบบโปรยน้ าฝอย  
(9) ออกแบบระบบพ่นน้ าฝอย ระบบน้ ายาสร้างฟองอากาศ ระบบดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(10) ออกแบบระบบท่อไอน้ า ระบบท่อไอกลั่นตัว  
(11) สามารถหาความรู้เพิ่มเติมและน าเสนอระบบที่เก่ียวข้องกับหม้อไอน้ าได้ 

 
3.4) แขนงวิชาความร้อน 

MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)  
 วิชาบังคับก่อน :   MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
 Prerequisite :   MECH0220 Thermodynamics 

หลักการพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน หลักการความต้านทานความร้อน สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม การน า
ความร้อนสภาวะคงตัว สมการทั่วไปของการน าความร้อนในพิกัดต่างๆ ที่มีและไม่มีแหล่งก าเนิดความร้อนภายใน การถ่ายเทความ
ร้อนผ่านครีบ การน าความร้อนสภาวะไม่คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การไหลภายนอก
ด้วยการไหลแบบราบเรียบและปั่นปุวน การไหลภายในด้วยการไหลแบบราบเรียบและปั่นปุวน การถ่ายเทความร้อนของกลุ่มท่อ 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การเดือดและการควบแน่น ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การค านวณเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน กระบวนการและสมบัติการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิว การพาความร้อนร่วมกับการแผ่รังสี
ความร้อน 

Basic principles of heat transfer; Thermal resistance concept; Overall heat transfer coefficient; Steady 
state heat conduction, general equation of heat conduction in various coordinates with and without internal 
heat generation; Heat transfer from extended surfaces; Transient heat conduction; Principle of heat 
convection, free and forced convection; External flow, laminar and turbulent flows; Internal flows, laminar 
and turbulent flows; heat transfer of tube banks; Boiling and condensation; Heat exchangers, types of heat 
exchanger, heat exchanger calculation; Processes and properties of thermal radiation; Thermal radiation 
exchange between surfaces; Combined convection and radiation 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจพื้นฐานการของถ่ายเทความร้อนด้วยกลไกต่างๆ  
(2) เข้าใจหลักการวงจรความต้านทานความร้อน 
(3) รู้จักสมการทั่วไปของการน าความร้อนในพิกัดต่างๆ   
(4) ประยุกต์ใช้ความรู้ของการถ่ายเทความร้อนเพื่อหาอัตราการน าความร้อนภายใต้สภาวะคงตัว 
(5) ประยุกต์ใช้ความรู้ของการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบระบายความร้อน 
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(6) เข้าใจหลักการน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัว 
(7)  เข้าใจหลักการและความแตกต่างของการพาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบังคับรวมถึงการเดือดและการควบแน่น 
(8) เข้าใจความแตกต่างของการถ่ายเทความร้อนในช่วงการไหลแบบราบเรียบและปั่นปุวน 
(9) รู้จักชนิดและหลักการของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
(10) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
(11)  เข้าใจพื้นฐานของการแผ่รังสีความร้อน  
(12) ประยุกต์ใช้ความรู้ของการแผ่รังสีความร้อนในการแก้ปัญหาอย่างง่าย 
(13) เข้าใจหลักการของการพาความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีความร้อน 

 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :   MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
 Prerequisite :   MECH0220 Thermodynamics 

ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่ 1 และ 2 ทางอุณหพลศาสตร์ หลักการแปลงรูปพลังงาน ตัวประกอบที่ส าคัญ
ของโรงไฟฟูา โรงจักรต้นก าลังพลังไอน้ า การวิเคราะห์พลังงานของวัฏจักรพลังไอน้ า อุณหภูมิเฉลี่ยของการให้ความร้อน การให้
ความร้อนซ้ ากับไอน้ า รีเจเนอเรชัน การอุ่นน้ าปูอนและเครื่องอุ่นน้ าปูอน เครื่องอุ่นน้ าปูอนแบบเปิด เครื่องอุ่นน้ าปูอนแบบปิด โค
เจนเนอเรชัน กังหันไอน้ า โรงจักรต้นก าลังกังหันแก๊ส การวิเคราะห์พลังงานของวัฏจักรกังหันแก๊ส การปรับปรุงสมรรถนะของวัฏ
จักรกังหันแก๊ส โรงไฟฟูาวัฏจักรร่วม วัฏจักรไอคู่ วัฏจักรควบสาม โรงไฟฟูากังหันแก๊ส -กังหันไอน้ า โรงไฟฟูาวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ โรงไฟฟูาจากแก๊สชีวภาพ  

A Thermodynamics reviews, the first and second laws of thermodynamics; Energy conversion principles; 
Important factors of power plant; Steam power plants, energy analysis of steam power cycles, mean 
temperature of heat addition, steam reheating, regeneration, feedwater heating and feedwater heaters, open-
type feedwater heater, closed-type feedwater heater, steam turbines, cogeneration; Gas turbine power 
plants, energy analysis of gas turbine power cycles, performance improvements of gas turbine cycles; 
Combined cycle, binary vapor cycle, tertiary cycle, gas and steam turbine power plant; Organic Rankine cycle 
power plant; Biogas power plants 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวัฏจักรของโรงไฟฟูาและหลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
(2) อธิบายความส าคัญของตัวประกอบต่างๆ ของโรงไฟฟูา 
(3) อธิบายหลักการท างานของโรงไฟฟูาพลังไอน้ า และอุณหภูมิเฉลี่ยในการให้ความร้อน 
(4) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์กับเครื่องอุ่นน้ าปูอนของโรงไฟฟูาพลังงานไอน้ า 
(5) รู้จักประเภทของกังหันไอน้ าและระบบโคเจเนอเรชัน 
(6) อธิบายวิธีการเพิ่มสมรรถนะของวัฏจักรโรงไฟฟูาแต่ละประเภท 
(7) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรโรงไฟฟูาพลังงานไอน้ า 
(8) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณปัญหาเก่ียวกับโรงไฟฟูาพลังงานไอน้ า 
(9) อธิบายหลักการท างานของโรงไฟฟูากังหันแก๊ส 
(10) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรโรงไฟฟูากังหันแก๊ส 
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(11) รู้จักการท างานของโรงไฟฟูาวัฏจักรร่วมและโรงไฟฟูากังหันแก๊ส-กังหันไอน้ า 
(12) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรโรงไฟฟูากังหันแก๊ส-กังหันไอน้ า 
(13) เข้าใจหลักการท างานโรงไฟฟูาวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์และโรงไฟฟูาจากแก๊สชีวภาพ 

 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0220 พลศาสตร์ความร้อน 
 Prerequisite : MECH0220 Thermodynamics 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการท าความเย็นและสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ ระบบอัดไอที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น วัฏจักรท าความเย็น 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของระบบ สารท าความเย็นและคุณสมบัติ การท าความเย็นแบบระเหยและหอระบายความร้อน การท า
ความเย็นแบบดูดกลืน การค านวณภาระท าความเย็นของระบบท าความเย็น การท าเยือกแข็งอาหาร การปรับอากาศ การประเมิน
ภาระท าความเย็นในระบบปรับอากาศ การกระจายลมและการออกแบบระบบท่อลม 

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 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบท าความเย็น 
(2) อธิบายการท างานของอุปกรณ์ในระบบท าความเย็น 
(3) ค านวณสมรรถนะของระบบท าความเย็น 
(4) ความปลอดภัยในการใช้งานระบบท าความเย็น 
(5) บอกคุณสมบัติของอากาศชื้นในกระบวนการทางอากาศพื้นฐาน 
(6) อธิบายกระบวนการปรับอากาศ 
(7) ประเมินภาระท าความเย็นในระบบปรับอากาศ 
(8) ออกแบบระบบปรับอากาศโดยใช้แผนภาพไซโครเมตริก 
(9) บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบกระจายลม 
(10) อธิบายหลักการในการออกแบบท่อลมในระบบปรับอากาศ 
(11) เลือกขนาดท่อลมและก าลังของพัดลมในระบบกระจายลม 

 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) 
 (Thermal System Design)  
 วิชาบังคับก่อน :   MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
 Prerequisite :   MECH0220 Thermodynamics 

ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หน่ึงทางอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์พลังงานกับอุปกรณ์ทางความร้อนในบาง
อุตสาหกรรม แก๊สอุดมคติและแก๊สผสม ไซโครเมตรี กระบวนการปรับอากาศ การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการปรับอากาศ 
การถ่ายเทความร้อนโดยการเดือดและการควบแน่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบชุดทดลองการปรับอากาศที่มีการ
ปรับคืนพลังงาน การหาพิกัดของอุปกรณ์ต่างๆ ขดลวดความร้อน ชุดเพิ่มความชื้น คอยล์เย็น  การออกแบบเครื่องควบแน่นของ
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โรงไฟฟูาพลังไอน้ า การหาอัตราการระบายความร้อน การเลือกจ านวนท่อและการจัดวางท่อในเครื่องควบแน่น การหาขนาดปั๊มน้ า
หล่อเย็น การออกแบบเครื่องท าความร้อนในที่พักอาศัย การออกแบบขดลวดความร้อน การเลือกพัดลม การออกแบบโรงไฟฟูาที่
ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การก าหนดจ านวนเครื่องยนต์ การหาขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบน้ าหล่อเย็น การหาขนาดปั๊ม
น้ าในระบบหล่อเย็น การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงไฟฟูาพลังไอน้ า 

A review of thermodynamics, the 1st law of thermodynamics; Energy analysis of thermal equipment in 
some industries; Ideal gas and gas mixture; Psychrometry; Psychrometric processes; Energy analysis of 
psychrometric processes; Boiling and condensation heat transfer; Heat exchangers; Design of an air-
conditioning with energy recovery apparatus, determination of parts: heating element, dehumidifier, cooling 
coil; Design of a condenser for a steam power plant, heat transfer rate estimation, selections of number and 
arrangement of tubes in condenser, sizing of cooling-water pump; Design of air space heater, heater element 
design, fan selection; Design of diesel engine power plant, determination of number of engine, estimation 
cooling-water heat exchanger, cooling water pump sizing; Energy analysis of steam power plant 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจหลักการทางอุณหพลศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบระบบทางความร้อน 
(2) วิเคราะห์พลังงานของอุปกรณ์ในระบบทางความร้อนของอุตสาหกรรมบางประเภท 
(3) เข้าใจหลักการของแก๊สอุดมคติ แก๊สผสมอุคติและกระบวนการปรับอากาศต่างๆ 
(4) ประยุกต์ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์กับกระบวนการปรับอากาศต่างๆ 
(5) เข้าใจหลักการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อใช้ในระบบทางความร้อน 
(6) ประยุกต์ความรู้เพื่อออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบปรับอากาศ 
(7) ประยุกต์ความรู้เพื่อออกแบบเครื่องควบแน่นของโรงไฟฟูาพลังงานไอน้ า 
(8) ประยุกต์ความรู้เพื่อออกแบบเครื่องท าความร้อนในที่พักอาศัย 
(9) ประยุกต์ความรู้เพื่อออกแบบส่วนประกอบต่างๆ โรงไฟฟูาที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 
(10) วิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อนของโรงไฟฟูาพลังงานไอน้ า 

 
3.5) แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                  3(2-2-5) 
(Fundamental Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None  

วงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น: พื้นฐานและกฎทางไฟฟูา ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ 
อุปกรณ์สะสมพลังงาน การวิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟูากระแสสลับหน่ึงเฟสและสามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ 
เครื่องจักรกลไฟฟูาและระบบไฟฟูาก าลัง: ก าลังไฟฟูากระแสสลับ สายไฟฟูาและระบบการเดินสายไฟฟูา อุปกรณ์และระบบ
ปูองกันทางไฟฟูา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟูาเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูาเบื้องต้น ระบบการส่งจ่าย
ก าลังไฟฟูา ระบบควบคุมทางไฟฟูาก าลัง ยานยนต์ไฟฟูาและแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน แนะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, AI 
และอ่ืนๆ  ส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 

Electrical Circuits and Basic Electronic Circuits:  Basic electrical laws and concepts, electrical circuit theory 
and analysis, alternating current, energy storage elements, phasor analysis, single-phase and three-phase AC 
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circuits, diodes, transistors, operational amplifiers; Electrical machines and power systems: AC power, cables 
and wiring systems, electrical protection elements and systems, basic electrical safety standards, 
transformers, basic electrical machines, electric power transmission and distribution systems, power system 
control, electric vehicles and battery, renewable energy; Introduce modern technologies such as IoT, AI, etc. 
for various applications. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์วงจรไฟฟูาเบื้องต้น 
(2) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในระบบไฟฟูากระแสสลับที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(3) นักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับระบบไฟฟูากระแสสลับแบบหน่ึงเฟสและสามเฟส 
(4) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(5) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสายไฟฟูาและการเดินสายไฟฟูาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(6) นักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟูาและระบบปูองกันทางไฟฟูา 
(7) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและสามารถวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟูาด้วยทฤษฎีวงจรไฟฟูา 
(8) นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจระบบการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟูาแบบต่างๆ 
(9) นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจระบบการส่งจ่ายก าลังไฟฟูาและระบบควบคุมทางไฟฟูาก าลัง 
(10) นักศึกษาได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานไฟฟูาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 

 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์                     3(3-0-6) 
 (Robotic Control System and Artificial Intelligence) 
 วิชาบังคับก่อน : MATH2101 คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 
 Prerequisite : MATH2101 Essential Engineering Mathematics 

การออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบดิจิทัล การค านวณกรอบอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนคณิตศาสตร์แขนกล
แบบไปข้างหน้าและแบบย้อนกลับ การควบคุมต าแหน่งแขนหุ่นยนต์ และระบบปัญญาประดิษฐ์ 

PID controller design; Digital control; Robot reference frames; Forward and invert kinematic; Robot 
position control; Internet of thing; AI systems 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจผลตอบสนองของระบบพลวัต 
(2) สามารถออกแบบระบบควบคุมพีไอดีแบบระบบต่อเน่ืองทางเวลา 
(3) สามารถแปลงระบบระบบต่อเน่ืองทางเวลาเป็นระบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา 
(4) ค านวณหากรอบอ้างอิงของหุ่นยนต์ได้ 
(5) ค านวณหาต าแหน่งของหุ่นยนต์ด้วยวิธีจลนคณิตศาสตร์แขนกลแบบไปข้างหน้าและแบบย้อนกลับ 
(6) ออกแบบระบบควบคุมต าแหน่งของหุ่นยนต์  
(7) สามารถควบคุมระบบควบคุมผ่านระบบเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เน็ตได้ 
(8) สามารถโปรแกรมระบบควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์ 
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MECH0402   การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร               3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
  ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นสตาร์ทอัพ (Start-up) หัวหน้างาน การท างานร่วมกันเป็นทีม 
การจัดการกับคน ทรัพยากร และการจัดการองค์กรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กร 
รวมถึงการบริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ การหาแหล่งทุน พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทา ง
วิศวกรรม การเงินและการตลาดโดยใช้ทฤษฎีและเครื่องมือสมัยใหม่ การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
อุตสาหกรรม รวมถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกับการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
  Principles and theories in modern management; Entrepreneurship, startup, manager and relate, team 
work, human relationship management, resource and organization management system consisted by 
production service and innovation. factory management, traditional and modern business model and 
strategy, capital funding and marketing via modern theories and tools; Improve productivity; Laws of labor, 
industrial and other related in domestic and international 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจที่มาความหมายและความส าคัญของการจัดการวิศวกรรมสมัยใหม่ 

(2) เข้าใจลักษณะของธุรกิจประเภทต่าง รวมถึงสามารถก าหนดกลยุทย์ธุรกิจให้เหมาะสม 

(3) เข้าใจหลักการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า การจัดการกับคน และทรัพยากร 

(4) เข้าใจ การเป็นหัวหน้างาน การเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

(5) เข้าใจและสามารถอธิบาย รูปแบบองค์กร โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน การจัดการนวัตกรรมในองค์กร 

(6) เข้าใจ และอธิบาย รูปแบบทางธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ เศษฐศาสตร์ การเงินและการหาแหล่งทุนเบื้องต้น 

(7) เข้าใจและอธิบายเทคนิคการเพิ่มผลผลิต ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เทคนิคในการบริหารงานวิศวกรรม ด้วย lean  6sigma   

(8) เข้าใจและอธิบายกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านการค้าที่เก่ียวข้องกับธุรกิจด้านการผลิตและบริการ กฎหมาย

อุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม เบื้องต้น   

   
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล                     3(0-6-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการผ่านการทดลองที่เก่ียวกับ พลศาสตร์ กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์ของไหล และอุณหพลศาสตร์  
 Experimental studies via laboratory practice on dynamics, mechanics of materials, fluid mechanics and 
thermodynamics 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจ และประยุกต์ทฤษฏีพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(2) เข้าใจหลักการและข้อก าหนดพารามิเตอร์ในการปฏิบัติ 
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(3) มีทักษะการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
(4) ตระหนักถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และความปลอดภัยในการทดลอง 

 
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น              0(9 ชั่วโมง) 

(Preliminary Project Design)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None  

กิจกรรมน้ีซ่ึงเรียกว่าโครงการ “กล้าพัฒน์” จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้เชิงเทคนิค ส าหรับโครงงานออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้น พัฒนาความสามารถในการน าเสนอผลงาน รวมทั้งการ
เลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงานของ 

 This activity, known as “Kla-pat”, emphasizes the enhancement of student’ creative thinking skills as 
well as ability to apply technical knowledge for a basic engineering design project. Furthermore, it aims to 
develop student’ presentation skills including the ability to choose appropriate media in presenting their 
projects.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการออกแบบเชิงวิศวกรรมเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในกลุ่ม 
(3) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล สามารถก าหนดเปูาหมาย วางแผนงาน และด าเนินการให้บรรลุ

เปูาหมายร่วมกัน 
(4) มีความสามารถในการอธิบายเหตุผลถึงความจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้น้ันในการสร้างสรรค์ผลงาน 
(5) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์            0(9 ชั่วโมง) 

(Critical Project Design)  
วิชาบังคับก่อน : MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
Prerequisite : MUTA0001 Preliminary Project Design 

กิจกรรมน้ีซ่ึงเรียกว่าโครงการ “พัฒน์พลัส” จะมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมบนพื้นฐานของ
ความเปูนไปได้และสามารถใช้งานได้จริง ตลอดจนไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากน้ีนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการบริหาร
เวลา การบริหารคน การบริหารต้นทุน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การท างานเป็นทีม การจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ และมี
ความสามารถในการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการส าเสนอผลงาน นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา MUTA0002 จึงจะสามารถลงทะเบียน
วิชา MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่อง 1 หรือวิชา COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล ในชั้นปีสุดท้ายต่อไปได้ 

This activity, known as “Pat-plus” Project, emphasizes the enhancement of student’ creativity in the 
utilization of engineering knowledge for practical real-world application in accordance with professional 
ethics. Furthermore, this project aims to develop management skills: time management, people 
management, cost management, followership and leadership skills, teamwork skills, argumentative skills and 
presentation skills including the ability to choose appropriate media in their presentation. The student must 

142 



55 
 

pass this course before registering for MECH0490 Mechanical Engineering Project I or COOP0011 Co-Operative 
Educations in Mechanical Engineering in their final year of study. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการออกแบบงานเชิงวิศวกรรมและนวัตกรรม 
(2) มีความสามารถในการอธิบายเหตุผลถึงความจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้น้ันในการสร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรม 
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในกลุ่ม 
(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล สามารถก าหนดเปูาหมาย วางแผนงาน และด าเนินการให้บรรลุ

เปูาหมายร่วมกัน 
(5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยค านึงถึงผลกระทบในบริบทของโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
(6) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
MECH0490  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1   2(0-6-3) 
  (Mechanical Engineering Project I) 
 วิชาบังคับก่อน : MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
 ข้อก าหนด : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.95 
 Prerequisite : MUTA0002 Critical Project Design 
 Requirement : Accumulative credit must not be less than 103 credits with GPA not lower than 

1.95. 
เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การรวบรวมผลงาน

ตีพิมพ์ หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา และเ ก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะท าต่อไปในอนาคต นอกจากน้ันให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงงานเพื่อ 

ก.  ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
ข.  ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเก่ียวกับโครงงาน 
ค.  วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
ง.  พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เม่ือโครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 
จ.  เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการทดลอง หรือ

พัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
Techniques of writing proposal; Bachelor thesis; Data collection; Bibliography research; Discussion relating 

theories and information from selected scientific articles. Research works related to the areas of mechanical 
engineering under the guidance of department members; The student has to perform; as follows: 

a.  Study the feasibility of the project 
b.  Study and investigate basic knowledge and background related to the project 
c.  Research planning and project development both in theory and practice side 
d.  Consideration of advantage of doing the project including technology; economics; and social 

aspects 

143 



56 
 

e.  Final report submission and oral presentation exam are required as part of the evaluation; the 
preliminary experimental results in the report should be preferred 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีกลุ่มองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขและหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ 
(2)  สืบค้น วิเคราะห์ และตั้งสมการ หรือสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ 
(3) ออกแบบกระบวนการ ระบบ หรือชิ้นงาน เพื่อน าไปสู่แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ 
(4) มีทักษะในการวางแผนเพื่อจัดการก าลังคน ก าหนดบทบาทหน้าที่ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้น รวบรวม จัดเรียงหมวดหมู่และจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งใช้หลักของเหตุและผล
ในการคัดกรองข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ 

(5) มีทักษะการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ โดยค านึงถึงผลกระทบทางด้านอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม 

(6) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดท ารายงานหรือเขียนรูปเล่มปริญญานิพนธ์ โดยมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับที่ภาควิชาก าหนดและมีเน้ือหาที่ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และมีล าดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ด้วยการคัดสรรค์รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการตอบค าถามที่ถูกต้องชัดเจน 

(7) ใช้หลักของเหตุและผล เพื่อประเมินผลกระทบต่างๆ ทั้งทางสังคม ความปลอดภัย ชีวอนามัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

(8) มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนส าหรับปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจ 
(9) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองหรือของกลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2                  2(0-6-3) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่าน MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 Prerequisite :  MECH0490 Mechanical Engineering Project I 

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้วในโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 โดยจะต้องส่งปริญญานิพนธ์
พร้อมทั้งสอบปากเปล่าเม่ือจบภาคการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 

ก.  ภูมิหลังอันเก่ียวข้องกับโครงงาน 
ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ค. วิธีออกแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลอง 
ง.   สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
จ.  พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเน่ือง 

Study; investigate; Experiment and develop the project that the student has proposed in Mechanical 
Engineering Project I. Final bachelor thesis submission and oral presentation exam at the end of the semester 
are required as part of the evaluation; The thesis outline consists of  

a. General background related to the project 
b. Theory and related research  
c. Project design and experimental procedures 
d. Summary of the project results and discussions 
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e. Error consideration and recommendation for further research 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีกลุ่มองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขและหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อ

จากโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
(2) สืบค้น วิเคราะห์ และตั้งสมการ หรือสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจาก

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
(3) ออกแบบกระบวนการ ระบบ หรือชิ้นงาน เพื่อน าไปสู่แ ก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจากโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
(4) มีทักษะในการวางแผนเพื่อจัดการก าลังคน ก าหนดบทบาทหน้าที่ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้น รวบรวม จัดเรียงหมวดหมู่และจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งใช้หลักของเหตุและผล
ในการคัดกรองข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจากโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 

(5) มีทักษะการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจากโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 โดยค านึงถึงผลกระทบทางด้านอ่ืนๆ 
ประกอบ เช่น ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม 

(6) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดท ารายงานหรือเขียนรูปเล่มปริญญานิพนธ์ โดยมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับที่ภาควิชาก าหนดและมีเน้ือหาที่ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และมีล าดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ด้วยการคัดสรรค์รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการตอบค าถามที่ถูกต้องชัดเจน 

(7) ใช้หลักของเหตุและผล เพื่อประเมินผลกระทบต่างๆ ทั้งทางสังคม ความปลอดภัย ชีวอนามัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

(8) มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนส าหรับปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจากโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 1 

(9) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองหรือของกลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
 
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม                0(240 ชั่วโมง) 
 (Industrial Internship) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พื้นความรู้ : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.95 
 Prerequisite : None  
 Requirement : Accumulative credit must not be less than 103 credits with GPA not lower than 

1.95. 
 นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วง
ภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ทั้งน้ีเพื่อให้มีประสบการณ์พื้นฐานเก่ียวกับ
การท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

The student has to do a practical training in industries as arranged and supervised by the department; 
The student must do industrial training at least 6 weeks continuously during a summer term of the third or 
fourth year of her/his study. A written report must be submitted to the department. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีความสามารถในการระบุปัญหา สร้างแนวทางในการแก้ปัญหา และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในสาขาที่ตนเองเรียนใน

สถานที่ฝึกงาน 
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิศวกรรมสาขาที่ตนเองเรียน เพื่อให้ได้มาซ่ึงค าตอบที่ตอบสนองความ

ต้องการของสถานที่ฝึกงาน 
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มเปูาหมายในสถานที่ฝึกงาน 
(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการฝึกงาน 
(5) มีความสามารถในการบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมและความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในระหว่างการฝึกงาน 
(6) สามารถเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์พื้นฐานเก่ียวกับการท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล                2(0-6-3) 

(Co-operative Mechanical Engineering Project)  
วิชาบังคับก่อน : MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.95 
Prerequisite : MUTA0002 Critical Project Design 
Requirement : Accumulative credit must not be less than 109 credits with GPA not lower than 

1.95. 
ศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะเข้าร่วมในวิชาสหกิจศึ กษาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลในภาคการศึกษาถัดไป โดยจะต้องส่งรายงานโครงงานสหกิจและน าเสนอผลงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อ
การประเมินผลเม่ือจบภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา โดย
ส่วนประกอบของรายงานโครงงานสหกิจ ประกอบด้วย 

ก.  ภูมิหลังอันเก่ียวข้องกับโครงงาน เปูาหมายและขอบเขตในการแก้ปัญหา 
ข.  การส ารวจงาน หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ค. วิธีออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรม 
ง.   เกณฑ์ วิธีวัด และการประเมินผล 

Study, investigate, and introduce the problem-solving guideline for the collaborated workplace where 
the student is going to work as a temporary staff member during co-operative education in mechanical 
engineering programme in the next semester. The student has to submit a co-operative project report and 
present his/her performance results to the department committee for the assessment which is evaluated by 
student’s supervisor, the supervising faculties and job supervisor(s) based on student’s performance on the 
assigned work. The co-operative project report consists of  

a. General background related to the project, target(s) and limits of problem solving 
b. Survey of related works, principles and theories  
c. Engineering design of problem-solving guideline 
d. Criteria, measurement methods and evaluation 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีกลุ่มองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขและหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อ

จากวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(2) สืบค้น วิเคราะห์ และตั้งสมการ หรือสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจาก

วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(3) ออกแบบกระบวนการ ระบบ หรือชิ้นงาน เพื่อน าไปสู่แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจาก วิชาสหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
(4) มีทักษะในการวางแผนเพื่อจัดการก าลังคน ก าหนดบทบาทหน้าที่ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้น รวบรวม จัดเรียงหมวดหมู่และจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งใช้หลักของเหตุและผล
ในการคัดกรองข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจากวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

(5) มีทักษะการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจากวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยค านึงถึงผลกระทบ
ทางด้านอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม 

(6) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดท ารายงานหรือเขียนรูปเล่มปริญญานิพนธ์ โดยมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับที่ภาควิชาก าหนดและมีเน้ือหาที่ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และมีล าดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ด้วยการคัดสรรค์รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการตอบค าถามที่ถูกต้องชัดเจน 

(7) ใช้หลักของเหตุและผล เพื่อประเมินผลกระทบต่างๆ ทั้งทางสังคม ความปลอดภัย ชีวอนามัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

(8) มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนส าหรับปัญหาทางวิศวกรรมที่สนใจต่อจาก วิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

(9) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองหรือของกลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล              8(360 ชั่วโมง) 
(Co-Operative Educations in Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
Prerequisite : MECH0492 Co-operative Mechanical Engineering Project 

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างานจริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปสู่
แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้อง 
การของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือเทียบเท่า ใน
ลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  เม่ือเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อการประเมินผล การวัดผลจะ
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 

The co-operative education, under the direction and supervision of the university and the participating 
workplaces, is aimed to integrate classroom learning with real working experience to enable students to 
apply the experience gained to improve themselves to be professional engineers. This approach equips 
students with conceptual ideas and practical skills that lead them to apply the knowledge to develop 

147 



60 
 

innovations which are in accordance with the needs of the industrial sectors. Students have to work full time 
in the workplaces in the position of assistant engineers or equivalent as temporary employees. They work 
under the closed supervision of engineers or workplace supervisors. Upon the completion of the work, 
students have to submit a co-operative report to the department committee to evaluate the student’s work 
performance. The performance is also evaluated, based on the assigned work and the quality of co-operative 
report, by their advisors, department supervisors and workplace supervisors. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายลักษณะของงานในความรับผิดชอบ และขบวนการของการทางาน โดยไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(2) อธิบายองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการทางาน โดยไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(3) อธิบายถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องาน และการจัดการงานที่ดี 
(5) แสดงออกถึงความมีจริยธรรมและคุณธรรมในการทางานทีดีได้แก่ การรักษาเวลา ความเคารพต่อผู้อ่ืน และการมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น 

(4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

  4.1) แขนงวิชาพลวัตและระบบ 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 
 (Measurement and Instrumentations) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

หลักการพื้นฐานของระบบเครื่องมือวัด หลักการวัดปริมาณที่ใช้ในทางวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ แรง ความดัน อุณหภูมิ การ
กระจัดและอัตราไหล ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัด อุปกรณ์แสดงผลการวัด ตัวรับรู้สัญญาณ การตอบสนองเชิง
พลวัตของระบบเครื่องมือวัด การวัดทางกลด้วยวิธีทางดิจิทัล การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด 

Basic principles of instrumentation system; Principles of measurement used in mechanical engineering:  
force, pressure, temperature, displacement and flow rate; accuracy and reliability of measurement; Display 
devices for the measured output; Sensors; Dynamic response of measuring systems; Digital techniques in 
mechanical measurements; Statistical analysis of errors; Instrument calibration 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายระบบการวัดพื้นฐาน 
(2) สามารถวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ 
(3) เข้าใจคุณลักษณะของสัญญาณที่ขึ้นกับเวลา 
(4) เข้าใจการตอบสนองของระบบการวัด 
(5) สามารถวิเคราะห์ระบบปรับแต่งสัญญาณ 
(6) เข้าใจระบบการวัดทางกลด้วยวิธีทางดิจิทัล 
(7) อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือวัดทางกล เช่น แรง ความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น 
(8) วิเคราะห์เครื่องมือวัดทางกล เช่น แรง ความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น 
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(9) อธิบายความหมายของมาตรวิทยาได้ 
(10) อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้นและความสามารถสอบกลับได้ 
(11) ประเมินความไม่แน่นอนของการวัดได้ 
(12) ตระหนักถึงความจ าเป็นการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 
MECH0415 การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Optimization) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

ก าหนดสมการหลักของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด แนวคิดพื้นฐานการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิคในการหาค่าเหมาะที่สุด การ
หาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันตัวแปรเดียว และหลายตัวแปรที่ไม่มีสมการบังคับและมีสมการบังคับ การแก้ปัญหาในโปรแกรมเชิง
เส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดที่มีสมการแสดงความต้องการหลายสมการ การหาค่าเหมาะที่สุดที่มีระดับความ
เหมาะสมหลายระดับ การประยุกต์การหาค่าเหมาะที่สุดกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

Optimum design problem formulation; Basic optimization concepts; Optimization techniques; Classical 
optimization techniques; Single variable optimization; Multivariable optimization with no constraint and with 
constraints; Linear programming; Nonlinear programming; Multi-objective optimization; Multi-level 
optimization; Applications of optimization to mechanical engineering problems 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายแนวคิดพื้นฐานการหาค่าเหมาะที่สุด 
(2) ก าหนดสมการหลักของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด 
(3) สามารถหาค่าเหมาะที่สุดโดยใช้วิธีกราฟ 
(4) วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาค่าจุดต่ าสุดทั้งมีแบบเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขในการออกแบบ 
(5) สามารถหาจุดต่ าที่สุดของฟังก์ชั่นตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร 
(6) สามารถหาจุดต่ าที่สุดของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร ส าหรับสมการบังคับและไม่บังคับ 
(7) ตระหนักถึงความจ าเป็นในเรื่องการค านวณด้วยวิธีการเชิงตัวเลข 

 

  4.2) แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ 
MECH0335 Applied Mechanics of Materials     3(3-0-6) 
 กลศาสตร์วัสดุประยุกต์ 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
 Prerequisite : MECH0230 Mechanics of Materials 

ความเค้นหนาแน่น ความเค้นดัดในคานประกอบและคานโค้ง การดัดแบบไม่สมมาตร การแปลงรูปความเครียดในระนาบ 
วงกลมของมอหร์ ความเค้นหลักใน 3 มิติ การโก่งตัวของคานด้วยวิธีซิงกูลาร์ริตี้ วิธีพลังงานความเครียด และทฤษฎีของแคสทิเกลีย
โนส์ การแก้ปัญหาภาระกระแทกด้วยวิธีพลังงาน 

Stress concentrations; Bending stress in composite beam and curved beam; Unsymmetrical bending; 
transformation of plane strain; Mohr's circle; principal stresses in 3 dimension; Deflection of beam by 
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singularity method, strain energy method, and Castigliano’s theorem; Impact problem solving by energy 
method 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) จ าแนกและบอกลักษณะเด่นของความเค้นแต่ละประเภท รวมทั้งอธิบายผลกระทบของความเค้นหนาแน่น 
(2) เขียนสมการและค านวณหาความเค้นบนคานประกอบ คานโค้ง และหาความเค้นดัดแบบไม่สมมาตร 
(3) อธิบายการแปลงรูปความเครียดในระนาบ และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาความเค้นหลักจาก Mohr's circle พร้อมกับ

ประยุกต์ผลลัพธ์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยค านึงถึงความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อข้อพิจารณาอ่ืนๆ น้อยที่สุด 
(4) แสดงวิธีท าเพื่อแก้ปัญหาการโก่งตัวของคานด้วยวิธีซิงกูลาร์ริตี้ วิธีพลังงานความเครียด และทฤษฎีของแคสทิเกลียโนส์ 

พร้อมทั้งแปลความหมายของผลการค านวณ 
(5) ออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาภาระกระแทกด้วยวิธีพลังงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อ

ข้อพิจารณาอ่ืนๆ น้อยที่สุด 
(6) สรุปข้อดีและข้อเสียของการหาการโก่งตัวด้วยวิธีซิงกูลาร์ริตี้ วิธีพลังงานความเครียด และทฤษฎีของแคสทิเกลียโนส์ 

 
MECH0440 การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Finite Element Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
 Prerequisite : MECH0301 Numerical Methods for Mechanical Engineering 

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น; สมการ 1 มิติของ เอลิเมนต์สปริงคงที่ เอลิเมนต์ชิ้นต่อโยงคงที่ การจ าลองระบบของเอ
ลิเมนต์คงที่ 1 มิติ และการหาค าตอบของระบบของเอลิเมนต์คงที่ 1 มิติ; สมการ 2 มิติของเอลิเมนต์คงที่ การจ าลองระบบของเอลิ
เมนต์คงที่ 2 มิติ และการหาค าตอบของระบบของเอลิเมนต์คงที่ 2 มิติ; Spread sheet ในการด าเนินการกับเมตริก กระบวนการ
จัดเตรียม การหาค าตอบ กระบวนการขั้นปลาย 

Basics of finite element analysis; 1D formulation of constant spring element and truss element, modelling 
with 1D constant element systems, and solving of 1D constant element systems;  2D formulation of constant 
element, modelling with 2D constant element systems, and solving of 2D constant element systems; Using of 
spread sheet on basics matrix operations, pre-processing, solving and post-processing 
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) เข้าใจทฤษฎีและข้อก าหนดที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน 1 มิติ และ 2 มิติ 
(2) น าทฤษฎีและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องมาใช้วิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน 1 มิติ และ 2 มิติ 
(3) เข้าใจการท างานบน Spread sheet ที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน 
(4) น าทักษะและข้อก าหนดของ Spread sheet ที่เก่ียวข้องมาใช้วิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน 
(5) ตระหนักถึงการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ใช้วิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 

 
MECH0445 การออกแบบผลิตภัณฑแ์ละแม่พิมพ์ฉีด                                                 3(3-0-6) 
 (Design of Parts and Injection Molds) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมบัติส าคัญของวัสดุส าหรับการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีด ปัญหาที่มักเกิดในการ
ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรม วัฏจักรการฉีด
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รูปด้วยแม่พิมพ์ เครื่องฉีดขึ้นรูป โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนมาตรฐาน การทดสอบ
แม่พิมพ์ และการวิเคราะห์ต้นทุน 

Process of industrial product design; Material properties for injection molding; A common problem in the 
injection-molded products; Performance test of prototype; Process of industrial mold design; Injection 
molding cycle; Injection machine; Structure and function of mold component; Mold parts and standard parts; 
Mold tryout and cost analysis 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายหัวใจการผลิตและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทางอุตสาหกรรม 
(2) แจกแจงชนิดของยางและพลาสติก อธิบายสมบัติที่จ าเป็นต่อการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก พร้อมทั้งเขียนวัฏ

จักรการฉีดขึ้นรูป 
(3) ออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอย่างง่ายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ 
(4) อธิบายสาเหตุและวิธีแก้ไขข้อบกพร่องหรือต าหนิบนผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
(5) อธิบายกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ในทางอุตสาหกรรม 
(6) อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบที่ส าคัญของแม่พิมพ์ฉีด 
(7) ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดอย่างง่ายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ 
(8) อธิบายกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ โดยค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็ว ความประหยัด ความปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ 
(9) อธิบายวิธีการค านวณต้นทุนและเทคนิคการลดต้นทุนแม่พิมพ์ 

 

  4.3) แขนงวิชาของไหล 
MECH0450 Aerodynamics 3(3-0-6) 
 อากาศพลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
 Prerequisite : MECH0210 Fluid Mechanics 

แรงและโมเมนต์ทางอากาศพลศาสตร์ ศูนย์กลางความดัน การไหลเชิงศักย์ แรงยกจากการไหลผ่านทรงกระบอก การไหลอัด
ตัวไม่ได้ผ่านแพนอากาศ การไหลอัดตัวไม่ได้ผ่านปีกที่มีความยาวจ ากัด 

Aerodynamic forces and moments, center of pressure; Potential flow, lifting flow over a cylinder; 
Incompressible flow over airfoils; Incompressible flow over finite wings 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายความรู้พื้นฐานของ แรงยก แรงต้าน และแรงขับ ได้ 
(2) อธิบายแรงและโมเมนต์ทางอากาศพลศาสตร์ได้ 
(3) อธิบายจุดศูนย์กลางความดันได้ 
(4) อธิบาย Stream function และ Velocity potential ได ้
(5) ประยุกต์ใช้การไหลพื้นฐานและการน าเอาการไหลพื้นฐานมาซ้อนกันได้ 
(6) อธิบายการไหลอัดตัวไม่ได้ผ่านแพนอากาศได้ 
(7) อธิบายการไหลอัดตัวไม่ได้ผ่านปีกที่มีความยาวจ ากัดได้ 
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MECH0455 กังหันแก๊ส 3(3-0-6) 
 (Gas Turbine) 
 วิชาบังคับก่อน : MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
 Prerequisite : MECH0210 Fluid Mechanics 

ชนิดของเครื่องยนต์และการท างาน วัฏจักรของกังหันแก๊ส การปรับปรุงสมรรถนะของกังหันแก๊ส เครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ใช้
กับเครื่องบิน อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกังหันแก๊ส 

Types of engine and working; gas turbine cycle; Improvement of gas turbine performance; Gas turbine for 
airplane; Gas turbine accessory 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) บอกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์กังหันแก๊สพื้นฐาน 
(2) อธิบายการท างานของเครื่องยนต์กังหันแก๊สส่งก าลัง 
(3) ค านวณหาก าลังและประสิทธิภาพของกังหันแก๊สส่งก าลัง 
(4) บอกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์กังหันแก๊สส าหรับอากาศยาน 
(5) อธิบายการท างานของเครื่องยนต์กังหันแก๊สส าหรับอากาศยาน 
(6) ค านวณหาก าลังและประสิทธิภาพของกังหันแก๊สส าหรับอากาศยาน 
(7) ตระหนักผลกระทบทางเสียงของเครื่องยนต์ 

 

  4.4) แขนงวิชาความร้อน 
MECH0461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน                         3(3-0-6) 

(Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน : MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
Prerequisite : MECH0220 Thermodynamics 

บทน าสูป่ฏิกิริยาเคมีอย่างง่าย การจุดระเบิดเองและการสันดาปด้วยแรงการแพร่ของเปลวไฟแบบการไหลราบเรียบและแบบ
การไหลปั่นปุวน วัฏจักรอากาศมาตรฐานและวัฏจักรจริง เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย
ประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยก าลังอัด วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศในอุดมคติ การเพิ่มปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้โดย
การเพิ่มความดันในท่อร่วมไอดี การขับดันไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ด้วยไอดี การทดสอบสมรรถนะ การหล่อลื่น 

Introduction to simple chemical reactions; Self-ignition and combustion with flame propagation in 
laminar and turbulent flow; Air standard cycles and real cycles; Fuels for internal combustion engines; Spark-
ignition and compression-ignition engines; Ideal fuel air cycle; Supercharging and scavenging; Performance 
testing; Lubrication 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ าหลักการท างานของเครื่องยนต์ สมรรถนะและการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์  
(2) ค านวณสมรรถนะต่างๆของเครื่องยนต์ได้ 
(3) มีความรู้และเข้าใจในการประยุกต์เพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ 
(4) มีความรู้และเข้าใจวัฎจักรอากาศมาตรฐาน วัฎฐจักรออโต้ ดีเซล และวัฎจักรผสม 
(5) ค านวณ ความดัน อุณหภูมิ และปริมาตรภายในกระบอกสูบ ในแต่ละสภาวะของวัฎจักรได้ 
(6) เข้าใจหลักการดุลสมการปฎิกิริยาทางเคมี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับเชื้อเพลิงชนิดต่างๆได้ 
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(7) อธิบายการจุดระเบิดด้วยตัวเองของเชื้อเพลิงได้ 
(8) ค านวณอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ และอัตราส่วนสมมูลของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดได้ 
(9) ตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
(10) เข้าใจหลักการของระบบหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ 
(11) มีความรู้และสามารถดัดแปลงคุณสมบัติของน้ ามันหล่อลื่นเพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ได้ 
(12) ค านวณ แรงกระท า และแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ได้ 

 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน              3(3-0-6) 
   (Design of Heat Exchanger) 
   วิชาบังคับก่อน:   MECH0210 กลศาสตร์ของไหล, MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 

Prerequisite:   MECH0210 Fluid Mechanics, MECH0220 Thermodynamics 
 กลไกการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม การวิเคราะห์เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกท่อและแบบท่อซ้อนกัน การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ย

แบบลอการิทึม (LMTD) และวิธีประสิทธิผล NTU (-NTU) การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน  สมรรถนะเชิงความร้อน 
 Mechanisms of heat transfer in heat exchanger; Overall heat transfer coefficient; Analysis of shell and 
tube and double pipe heat exchangers; Design of heat exchanger with log mean temperature difference 

(LMTD) and effectiveness NTU (-NTU) method; Heat transfer enhancement; Thermal performance 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีความรู้ความเข้าใจประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และองค์ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่เก่ียวข้อง 
(2) ประยุกต์ใช้กฎอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน และเอนทาลปี คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล การไหล

ของของไหล สมการต่อเน่ือง การสูญเสียภายในท่อ ก าลังของไหล สมการเบอร์นูลลีกับเครื่องจักรกลของไหลได้ 
(3) รู้วิธีการออกแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและสมการพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
(4) การวิเคราะห์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อซ้อนและเปลือก สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน 
(5) การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ยแบบลอการิทึม และประสิทธิผล NTU 
(6) การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนกัน   
(7) การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ 
(8) การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตัดกัน 
(9) สามารถหาความรู้เพิ่มเติมและน าเสนอระบบที่เก่ียวข้องกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ 

 
MECH0466 การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 3(3-0-6) 
 (Solid Fuels and Biomass Combustion) 
 วิชาบังคับก่อน :   MECH0260 อุณหพลศาสตร์ 
 Prerequisite :   MECH0260 Thermodynamics 

อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ กฎข้อที่หน่ึงทางอุณหพลศาสตร์ การเผาไหม้ตามปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาการเผาไหม้
พื้นฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชื้อเพลิง อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้จริง สมดุลมวลและพลังงานส าหรับหม้อไอน้ า 
เอนทัลปีของการก่อเกิดและเอนทัลปีสัมบูรณ์ เอนทัลปีของการเผาไหม้ อุณหภูมิเปลวแอเดียเบติก สมดุลทางเคมี ฟังก์ชัน Gibbs 
ผลิตภัณฑ์สมดุลของการเผาไหม้ การหมุนเวียนแก๊สเผาไหม้ จลนพลศาสตร์เคมีของการเผาไหม้ ปฏิกิริยาโดยรวมและปฏิกิริยาขั้น

153 



66 
 

พื้นฐาน ปฏิกิริยาโดยรวมของการเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน สเกลเวลาทางเคมี ออกซิเดชันของคาร์บอนมอนออกไซด์ กลไก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้แบบเบดอยู่กับที่ การเผาไหม้แบบแขวนลอย การเผา
ไหม้ฟลูอิไดซ์เบด การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

Thermodynamics of combustion, the 1st law of thermodynamics; Stoichiometric combustion; Basic 
combustion reaction; Fuel analysis; Actual air-fuel ratio; Energy and mass balance for steam generator; 
Enthalpy of formation and absolute enthalpy; Enthalpy of combustion; Adiabatic flame temperature; 
Chemical equilibrium; Gibbs function; Equilibrium composition of combustion products; Flue gas recirculation; 
Chemical kinetics of combustion, global and elementary reactions; Global reaction of hydrocarbon 
combustion; Chemical time scale; Oxidation of carbon monoxide; Solid fuel combustion mechanisms; 
Combustion technologies for solid fuel, fixed-bed combustion, suspension combustion; Fluidized-bed 
combustion; Control of pollution from combustion 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจหลักการทางอุณหพลศาสตร์ที่เก่ียวกับการเผาไหม้ 
(2) เข้าใจหลักการเผาไหม้ตามปริมาณสารสัมพันธ์และปฏิกิริยาการเผาไหม้พื้นฐาน  
(3) รู้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชื้อเพลิง 
(4) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงในการเผาไหม้จริง 
(5) วิเคราะห์เชิงพลังงานของหม้อไอน้ า 
(6) เข้าใจหลักการของเอนทัลปีของการก่อเกิดและเอนทัลปีสัมบูรณ์ 
(7) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาเอนทัลปีของการเผาไหม้และอุณหภูมิเปลวแอเดียเบติก 
(8) เข้าใจหลักการของสมดุลทางเคมี ฟังค์ชัน Gibb และการหมุนเวียนแก๊สเผาไหม้ 
(9) ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหาองค์ประกอบที่สภาวะสมดุลในปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างง่าย 
(10) เข้าใจจลนพลศาสตร์เคมีของการเผาไหม้ ปฏิกิริยาโดยรวมและปฏิกิริยาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงสเกลเวลาทางเคมี 
(11) รู้จักออกซิเดชันของคาร์บอนมอนออกไซด์และกลไกการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 
(12) อธิบายลักษณะของเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบต่างๆ 
(13) รู้วิธีการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

 
  4.5) แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนต์                             3(3-0-6) 
 (Introduction to Automotive Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None  

วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น ระบบส่งถ่ายก าลัง ยาง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ยานยนต์ไฟฟูา รถยนต์
ไร้คนขับ 
 Introduction to automotive engineering; transmission system; tires; suspension system; braking system; 
steering system; electric vehicles; autonomous cars. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจ านิยามและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบส่งถ่ายก าลัง 
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(2) เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ของระบบส่งถ่ายก าลัง 
(3) จดจ านิยามและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบกันสะเทือน 
(4) เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ของระบบกันสะเทือน 
(5) ตะหนักถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับระบบกันสะเทือนรถยนต์และสามารถประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ที่มีผล

ต่อความปลอดภัยในการขับขี่ 
(6) จดจ านิยามและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบเบรกรถยนต์ 
(7) เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ของระบบเบรกรถยนต์ 
(8) ตะหนักถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับระบบเบรกรถยนต์และสามารถประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อ

ความปลอดภัยในการขับขี่ 
(9) จดจ านิยามและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบบังคับเลี้ยว 
(10) เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ของระบบบังคับเลี้ยว 
(11) จดจ านิยามและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟูาและรถยนต์ไร้คนขับ 
(12) เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ของยานยนต์ไฟฟูาและรถยนต์ไร้คนขับ 

 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเส่ียง 3(3-0-6) 
 (Quality Control and Risk Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

แนวความคิดการจัดการคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม ไตรศาสตร์ของจูราน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
ควบคุมคุณภาพกระบวนการ 7-เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการ
ยอมรับส าหรับข้อมูลข้อมูลแอตทริบิวต์ และการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับส าหรับข้อมูลผันแปร การบริหารความเสี่ยงด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยส าหรับอุตสาหกรรม 

Concept of quality control; Total quality management; Juran's quality trilogy; Product quality control; 
Process quality control; 7-QC tools; Process capability indices; Acceptance sampling plan for attribute data; 
Acceptance sampling plan for variable data; Risk management for quality control and safety for industrial 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) ให้ค านิยามของคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพโดยรวม รวมทั้งเขียนไตรศาสตร์ของจูราน 
(2) อธิบายหลักการของวิธีการควบคุมคุณภาพ (QC Methodology) แบบต่างๆ 
(3) อธิบายหลักการของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหลักการของการควบคุมคุณภาพกระบวนการ  
(4) ประยุกต์ใช้ 7-เครื่องมือควบคุมคุณภาพกับโจทย์ตัวอย่างสมมุติจากอุตสาหกรรมได้เหมาะสม 
(5) ค านวณหาดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ พร้อมกับแปลความหมาย 
(6) ออกแบบแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับส าหรับข้อมูลข้อมูลแอตทริบิวต์และข้อมูลผันแปร ส าหรับโจทย์ตัวอย่าง

สมมุติได้เหมาะสม พร้อมทั้งแปลความหมาย 
(7) อธิบายและประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม 
(8) อธิบายและประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส าหรับอุตสาหกรรม 
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MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(3-0-6) 
 (Design of Hydraulic and Pneumatic Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

หลักการท างานพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก เงื่อนไขของการประยุกต์ใช้งาน ข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิก
และนิวเมติก คุณลักษณะการท างานของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกในแนวหยุดน่ิงและเคลื่อนที่ อุปกรณ์ ของระบบไฮดรอลิก
และนิวเมติก ประสิทธิภาพการท างานและการบ ารุงรักษา  

Basic principles of hydraulic and pneumatic systems; Conditions of application, advantages and 
disadvantages of hydraulic and pneumatic systems; characteristics for operation of hydraulic and pneumatic 
systems in stationary and movement lines; Devices of hydraulic and pneumatic systems; Efficiency of 
operation and maintenance 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจถึงหลักการท างานนิวแมติก 
(2) เข้าใจถึงหลักการท างานไฮดรอลิก 
(3) เข้าใจข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
(4) เข้าใจถึงหลักการท างานของอปุกรณ์นิวแมติก 
(5) เข้าใจถึงหลักการท างานของอปุกรณ์ไฮดรอลิก 
(6) อ่านวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิก 
(7) เข้าใจถึงการเขียนวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิก 
(8) เข้าใจถึงความแตกต่างของระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก 
(9) เข้าใจถึงการเขียนวงจรนิวแมติกไฟฟูาและไฮดรอลิกไฟฟูา 

 
MECH0499 หัวข้อศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล                   3(3-0-6) 
 (Special Topics in Mechanical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน:ไม่มี 
 Prerequisite: None 

การบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 
Lecture in various topics in focus of mechanical engineering 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) เข้าใจถึงความส าคัญและหลักการเทคโนโลยีวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล 
(2) สามารถน าเสนอหลักการท างานของเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลได้  
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3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

ล าดับที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 ศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์ ปร.ด.  เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
2544 

วศ.ม.  เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2541 

วศ.บ.  วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528 
2 รอง

ศาสตราจารย์ 
ดร.สมิทธ์ เอ่ียมสอาด วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2549 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2543 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2538 
3 รอง

ศาสตราจารย์ 
ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ ปร.ด.  เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
2553 

วศ.ม.  เทคโนโลยี 
 การจัดการพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2547 

อส.บ.  เทคโนโลยี 
 เครื่องต้นก าลัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2545 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์ Ph.D. Mechanical 
Engineering 

University of Sheffield, UK 2546 

M.Sc. Engineering and 
Manufacturing 
Management 

Coventry University, UK 
 

2539 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2534 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์ วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2544 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
6 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2555 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 
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ล าดับที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 
7 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 
 
 
 

ดร.วาโย ช้างเจริญ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2548 

วศ.บ. วิศวกรรมการบินและ
อวกาศยาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

 ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์ วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2561 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540 

9 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 
 

ดร.ปรัชญา ส ารวยสินธ์ุ วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2561 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.อาณัติ พิลา 
 

วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2562 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2554 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

11 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์  ปร.ด.  เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2547 

วศ.ม.  เทคโนโลยี 
 การจัดการพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2542 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2533 

12 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

สราวุฒิ สังวรกาญจน์ วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2559 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 

13 อาจารย์ ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์ Ph.D. Mechanical 
Engineering 

University of Sheffield, UK 2551 

M.Sc. Engineering and 
Manufacturing 
Management 

Coventry University, UK 2541 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2535 
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ล าดับที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 
14 อาจารย์ ดร.นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2560 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2544 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542 
15 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 

วศ.ม.  วิศวกรรมการจัดการ 
 อุตสาหกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2547 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2543 
16 อาจารย์ ดร.ประพจน์ ทศภานนท์ วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2562 

วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2558 
วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

17 อาจารย์ วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์ วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544 
18 อาจารย์ คันธพจน์ ศรีสถิตย์ วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2546 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 
19 อาจารย์ รัตติกาล สมัน วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2564 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2560 
 

3.2.2  อาจารย์พิเศษ   
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่
ส าเร็จ 

สถานที่ปฏิบัติงาน/
สังกัด 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.จารุวัตร 
เจริญสุข 

Ph.D. Mechanical 
Engineering 

University of London, UK 2540 ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2534 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังน้ันในหลักสูตรจึงมี
รายวิชาการฝึกงานอุตสาหกรรม และบังคับให้นักศึกษาทุกคนในแผนปกติลงทะเบียนรายวิชาน้ี โดยไม่นับหน่วยกิต นอกจากน้ี
หลักสูตรยังได้เตรียมทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลแทน จ านวน 8 หน่วยกิต 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3  ส าหรับการฝึกงาน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  ส าหรับสหกิจศึกษา 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1  ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลเป็นการน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลทั้งหมดที่ได้ศึกษา มาใช้ในการวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมีการน าเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการ 
คุมสอบเพื่อพิจารณาผลงาน ซ่ึงนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.95 โดยหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
ส าหรับแผนปกติ และไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิตส าหรับแผนสหกิจศึกษา หรือได้รับการอนุมัติจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีทักษะในการท าโครงงานหรืองานวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส าหรับแผนปกติ ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 และแผนสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  ส าหรับแผนปกติจ านวนหน่วยกิตรวม 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 รายวิชา วิชาละ 2 หน่วยกิต ได้แก่วิชา MECH0490 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 และวิชา MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2  
  แผนสหกิจศึกษา ได้แก่รายวิชา MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 2 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

ส าหรับแผนปกติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจะประกาศหัวข้อโครงงานวิศวกรรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแนะน าอาจารย์ประจ า 
ที่สามารถให้ค าปรึกษาในการท าโครงงานแก่นักศึกษา หรือนักศึกษาเสนอหัวข้อโครงงานที่อยู่ในความสนใจของตนต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในปีที่ 4 และแผนสหกิจศึกษา นักศึกษาเสนอหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ
ที่นักศึกษาจะเข้าร่วม ในวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลในภาคการศึกษาถัดไป 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลจะพิจารณาจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน การน าเสนอ

โครงงาน ความรู้ความเข้าใจในการท าโครงงานทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษา
จะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน 
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
พื้นฐาน 

-  ก าหนดให้มีการเรียนพื้นฐานต่างๆ ในชั้นปีที่ 1และ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานน ามาประยุกต์ใช้กับรายวิชา
เฉพาะทางในชั้นปีที่สูงขึ้น  

- มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตามลักษณะการประยุกต์ใช้ในแต่ละวิชา เช่น การ
ใช้กรณีศึกษาเป็นพื้นฐาน (Case-based learning) การใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน (Project-based 
learning) การใช้แนวทางของปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based learning) 

มีทักษะและความสามารถ
การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 

-  มีการปลูกฝังให้เป็นผู้มีความสนใจในการสืบค้น ค้นหาข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับสิ่งที่สนใจอย่าง
ถูกต้อง ด้วยตัวเอง  

  - มีการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีต่างๆ 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์

สุจริต 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
   (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความ 

ส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
   (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง

บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   สอดแทรกประเด็นและตัวอย่างที่เก่ียวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน 

อาจารย์เป็นตัวอย่างในเรื่องความมีวินัย และความตรงต่อเวลา  
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  
   (2)  การส่งงานที่มอบหมายตามก าหนดเวลา 
   (3) การกระท าทุจริตในการสอบ  
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

   (2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

   (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชา
น้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

อน่ึง ในรายวิชาพื้นฐานที่บูรณาการความรู้พื้นฐานหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน จะใช้กลยุทธ์การสอนแนวใหม่ ที่
ผู้สอนจะใช้โจทย์จริงในทางวิศวกรรมเป็นตัวตั้งต้น จากน้ันจะใช้การสอนให้นักศึกษาน าทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตนเอง อันจะท าให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของทฤษฎีพื้นฐานและ
การน าไปใช้งานจริงพร้อมกันในคราวเดียวกันได้เลย อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ าซ้อนของเน้ือหาจากรูปแบบการสอนเดิมที่
แยกเน้ือหาเป็นรายวิชาที่แตกต่างกันได้อีกด้วย 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และการฝึกงานทางวิชาชีพ 
(5) ประเมินจากการท าโครงการวิศวกรรม 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
    (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

   (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

   (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การให้นักศึกษาจัดท ารายงานในวิชาต่างๆ และการท าโครงงานวิศวกรรม 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
(4) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะและแนวคิดสนับสนุนการเรียน 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา น้ีสามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมา
ค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบั ติของ
นักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
   (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

   (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

   (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

   (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร 

หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

   (1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
   (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่

เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์ 
   (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียว 

ข้องได้ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื่อสารน้ีอาจท าได้ในระหว่าง

การสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ 
ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 

   (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
 
ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต 
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2. ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่ส าคัญในเน้ือหาของสาขาวิชา 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
 (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีระบบ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
 (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพเพื่อสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือใน

บทบาทของผู้ร่วมกลุ่มท างาน 
 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และองค์กร 
 (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ก.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
SOHU0019 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

                         

SOHU0027 
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 

                         

(ก.2) กลุ่มวิชาภาษา  

ENGL0001 
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 

                         

ENGL0002 
ภาษาอังกฤษส าหรับสเต็มศึกษา 

                         

ENGL0003 
ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ENGL0004 
ภภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับที่ท างาน 

                         

(ก.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ENCC0005 
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 

                         

STAT0115 
สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 

                         

MICC0202 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา 
ไพธอน 

                         

MECH0190 
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
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ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต 
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิ

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
2. ความรู ้
 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ

ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง

วิศวกรรม 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด

องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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 (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

 (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง ได้

อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ 

 

CHEM0120 
เคมี 

                         

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคมี 

                         

ENCC1001 
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 

                         

ENCC1002 
แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 

                         

MATH2101 
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 

                         

PHYS0101 
ฟิสิกส์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์  

MATS0310 
วัสดุวิศวกรรม 

                         

MECH0105 
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 

                         

MECH0110 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

                         

MECH0111 
พลศาสตร์วิศวกรรม 

                         

MECH0201   
เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 

                         

MECH0210 
กลศาสตร์ของไหล  

                         

MECH0220 
อุณหพลศาสตร์ 

                         

MECH0230  
กลศาสตร์วัสดุ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
MECH0301 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

                         

                          

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  

3.1 แขนงวิชาพลวัตและระบบ  

MECH0240  
กลศาสตร์เครื่องจักรกล 

                         

MECH0360  
การสั่นสะเทือนทางกล 

                         

MECH0410  
แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 

                         

3.2 แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ  

MECH0340  
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

                         

MECH0443  
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 

                         

MECH0444  
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.3 แขนงวิชาของไหล  

MECH0352  
เครื่องจักรกลของไหล 

                         

MECH0456  
การออกแบบระบบท่อ 

                         

3.4 แขนงวิชาความร้อน  

MECH0362  
การถ่ายเทความร้อน 

                         

MECH0363  
วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 

                         

MECH0463  
การท าความเย็นและการปรับอากาศ 

                         

MECH0465   
การออกแบบระบบทางความร้อน 

                         

3.5 แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  

EECC0232 
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 

                         

MECH0401  
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
MECH0402  
การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร 

                         

MUTA0001 
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 

                         

MUTA0002 
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 

                         

MECH0390  
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

                         

INDT0390  
การฝึกงานอุตสาหกรรม 

                         

MECH0490  
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 

                         

MECH0491  
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 

                         

MECH0492  
โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 

                         

COOP0011  
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
(4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

4.1 แขนงวิชาพลวัตและระบบ  

MECH0315  
การวัดและเครื่องมือวัด 

                         

MECH0415  
การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 

                         

                          

4.2 แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ  

MECH0335  
กลศาสตร์วัสดุประยุกต์ 

                         

MECH0440   
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 

                         

MECH0445         
การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด 

                         

4.3 แขนงวิชาของไหล  

MECH0450  
อากาศพลศาสตร์ 

                         

MECH0455  
กังหันแก๊ส 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4.4 แขนงวิชาความร้อน  

MECH0461  
เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

                         

MECH0466  
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 

                         

MECH0467  
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

                         

                          

    4.5 แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  

MECH0481  
วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น 

                         

MECH0482  
การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 

                         

MECH0483  
การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 

                         

MECH0499  
หัวข้อศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา (TQF)  
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

 

                                 TQF 
 

PLO 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

PLO: 1 มีความรู้และความเข้าใจกลุ่มองค์ความรู้

ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไข
และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรม 

                         

PLO: 2 ระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 

ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้
ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้กลุ่มองค์
ความรู้วิศวกรรมเครื่องกล 

                         

PLO: 3 พัฒนาหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม

ในอุตสาหกรรม และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเชิง
วิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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                                 TQF 
 

PLO 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

PLO: 4 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
เป็นหลักในการบริหารงานของตน ทั้งในฐานะผู้ร่วม
ทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่สภาพแวดล้อมการท างานมีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

                         

PLO: 5 ด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ 

ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้
เชิงวิศวกรรมเครื่องกลจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 
รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และ
การแปลความหมายของข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้ผลสรุปที่เชื่อถือได้ 

                         

PLO: 6 สร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 

ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม 
ด้วยความเข้าใจถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 
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                                 TQF 
 

PLO 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

PLO: 7 ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน

การท างานเดี่ยว และการท างานเป็นทีมซ่ึงมีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

                         

PLO: 8 สื่อสารงานวิศวกรรมเครื่องกลใน

อุตสาหกรรม กับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ สามารถ
อ่านและเขียนรายงาน เตรียมเอกสารการออกแบบ 
น าเสนอ ให้และรับค าแนะน างานวิศวกรรมเครื่องกล
ได้อย่างชัดเจน 

                         

PLO: 9 ใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่

ได้รับทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มาประเ มิน
ประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เก่ียวพัน
กับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

                         

PLO: 10 เข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหา

งานทางวิศวกรรมเครื่องกลในบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บนฐานของความรู้และความจ าเป็นของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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                                 TQF 
 

PLO 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

PLO: 11 ใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก

รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 
                         

PLO: 12 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมตัว 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยล าพังและสามารถ
การเรียนรู้ตลอดชีพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) กับ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 

ลักษณะบัณฑติพึงประสงค์เทียบเท่าตามข้อตกลงทางการศึกษา Washington Accord ของสภาวิศวกร (GA-COE) 
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) TQF GA-COE 

PLO1: มีความรู้และความเข้าใจกลุ่มองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าไปประยุกต์ ใช้แก้ไข
และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม 

2.1, 2.2, 2.3 WA1 

PLO2: ระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม  เพื่อให้ได้
ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้กลุ่มองค์ความรู้วิศวกรรมเครื่องกล 

2.4 
3.1, 3.2 

WA2 

PLO3: พัฒนาหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเชิงวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3.3, 3.4 WA3 

PLO4: มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็น
หลักในการบริหารงานของตน ทั้งในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่สภาพแวดล้อมการท างานมีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

2.3 WA11 

PLO5: ด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้เชิง
วิศวกรรมเครื่องกลจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ 
และการแปลความหมายของข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลสรุปที่เชื่อถือได้ 

3.5 
5.2 

WA4 

PLO6: สร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรม ด้วยความเข้าใจถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

2.5 
5.1, 5.2, 5.3, 5.5 

WA5 

PLO7: ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการท างานเดี่ยว และการท างานเป็นทีม ซ่ึงมีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

1.3 
4.2, 4.4 

WA9 

PLO8: สื่อสารงานวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรม กับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม และสังคม
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.1 
5.4 

WA10 

PLO9: ใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ได้รับทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มาประเมินประเด็น
และผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เก่ียวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1.2 
4.5 

WA6 

PLO10: เข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางานทางวิศวกรรมเครื่องกลในบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บนฐานของความรู้และความจ าเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.4 
4.5 

WA7 

PLO11: ใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึกรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 1.1, 1.5 WA8 
PLO12: ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยล าพังและสามารถ

การเรียนรู้ตลอดชีพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
4.3 WA12 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 - นักศึกษามีการปรับกรอบการคิด ทัศนคติ การสร้างฐานความรู้ การแสดงออก ความคิดสร้างสรรต์ จินตนาการ 

การน าเสนอผลงาน และทักษะทั่วไป ด้านภาษา สังคม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
- นักศึกษาพัฒนากรอบการคิด ทัศนคติ การสร้างฐานความรู้ การแสดงออก และทักษะทั่วไป ด้านภาษา สังคม 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเพิ่มทักษะการอ่านและเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 
2 - นักศึกษามีฐานความรู้ และฝึกทักษะที่ใช้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อจะน าไปประยุกต์ใช้จัดการกับปัญหาด้าน

กลศาสตร์ประยุกต์และความร้อนของไหล 
3 - นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะที่ใช้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าสู่การออกแบบและการวิเคราะห์

ปัญหาด้านกลศาสตร์ประยุกต์และความร้อนของไหลต่อไป 
4 -  นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเครื่องกลทั้งด้านกลศาสตร์ประยุกต์และความร้อนของไหลให้ 

   ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค Disruption  
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ค) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาดังน้ี 
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(3) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา  เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวน 

การการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปน้ี 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา  ในด้านของระยะเวลาในการหา

งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ  เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประ 

กอบการน้ันๆ 
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ  ของ

บัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร

เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
(5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้หลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ 
3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3.3 มีความประพฤติดีเหมาะสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญา 
3.4 ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  
3.5 ยื่นเรื่องการขอส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักทรัพยากรมนุษย์ ท าหน้าที่จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และโครงการพัฒนาคณาจารย์
ขั้นต้น ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ใหม่ ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น ดังน้ี 
  (1) โครงสร้างบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  (2) กฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
  (3) ระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  (4) วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (5) จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  (6) จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอนแบบต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการฝึกปฏิบัติ 
  (7) การวัดและประเมินผล 
  (8) การท าวิจัย การเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ 
  (9) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 1.2 ในระดับคณะและระดับภาควิชา มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณบดี/หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณบดี/หัวหน้าภาควิชาท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่
อาจารย์ใหม่รับผิดชอบ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 1.3 ในระดับคณะ  มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนที่แต่งตั้งโดยคณบดีตรวจประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์ใหม่ และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ใหม่รับทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงการสอนต่อไป 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้กค่ณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1)  มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมประจ าปีในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ฯลฯ และก าหนดให้คณาจารย์ต้องรับการอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

(2) มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  และเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

(3) มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 
และระดับภาควิชา ในเรื่องเก่ียวกับ Iเทคนิคการสอน การวิจัย และอ่ืนๆ  ตลอดจนจัดให้มีเว็บไซต์ KM เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะสมองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ 

(4) มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(1)  มหาวิทยาลัยฯ ให้ทุนการศึกษาต่อคณาจารย์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ต ารา และผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ และ

น าไปสู่การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
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(3) มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ และจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(4) มหาวิทยาลัยฯ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนจากภายนอก 
(5) คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ไปประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

เพื่อเพิ่มพูน และแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการอ่ืนๆ 
(6) คณะฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการด้านที่เก่ียวข้องเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของ

คณะฯ ได้พัฒนาความรู้และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

(7) คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย กับงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างเสริม หรือเพิ่มพูนทักษะทางด้านการปฏิบัติการในวิชาชีพแก่
คณาจารย์ 
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หมวดที่  7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1.  การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเก่ียวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ

วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง  

1.3 อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี  

1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี  
โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

2.  บัณฑิต  
       2.1 หลักสูตรด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
2.  ด้านความรู้   
3.  ด้านทักษะทางปัญญา   
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           2.2   หลักสูตรส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ใน
วันซ้อมรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ 
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3.  นักศึกษา  

       3.1 การรับนักศึกษา  
หลักสูตรฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงก าหนดให้ส านักประชาสัมพันธ์

และบริการวิชาการ รับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ร่วมกับส านักทะเบียน โดยมีการประสานงานกับหลักสูตรฯ ใน
การจัดท าเอกสารเผยแพร่ คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา มีคณะกรรมการวิชาการพิจารณาจ านวนรับนักศึกษาใหม่แต่ละปี 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ  
 ส านักประชาสัมพันธ์ฯ มีระเบียบปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (P-PRO-001) และระเบียบปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา   (P-
PRO-002) มีการด าเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา โดยมีการจัดประชุมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่  มีการ
ประเมินผลการรับสมัครนักศึกษา การน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับสมัครในปีการศึกษาถัดไป   

       3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรฯ มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  คือทุกปีการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซ่ึงจะมีวาระที่ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในขั้นตอน
การปฐมนิเทศจะเป็นการชี้แจงนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ได้แก่ เรื่องหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา ประสบการณ์การใช้ชีวิตและข้อแนะน าจากรุ่นพี่บัณฑิต  

        3.3 การคงอยู่ของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ ส ารวจความการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  

        3.4 การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ ได้ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  

        3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นประจ าทุก

ภาคการศึกษา นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในค าถามปลายเปิดได้ 

4.  อาจารย์ 

       4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงด าเนินกา รโดยส านัก

ทรัพยากรมนุษย์  มีระเบียบปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์
และคุณวุฒิของอาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตลอดจนมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่มีความเหมาะสม  โปร่งใส  ดังน้ี 

1. ก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิผลการศึกษา  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร 

2. ระบุวันรับสมัคร  และระยะเวลาในการรับสมัคร  วันสอบ และตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยต้องมี
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วย  ผู้แทนจากหลักสูตร/ภาค วิชา ผู้แทนจากคณบดี และผู้แทนจาก
ส านักทรัพยากรมนุษย์  

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ทดสอบ
การสอน และ สอบสัมภาษณ์   

4. เม่ือคณะกรรมการฯ พิจารณารับอาจารย์เข้าปฏิบัติงานแล้ว  มหาวิทยาลัยฯ  จะแต่งตั้งเป็ นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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5. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ทราบกฎระเบียบต่างๆเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสอน การ
ออกข้อสอบ จรรยาบรรณ และการท าวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย ฯลฯ 

6. มีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เม่ือครบก าหนดระยะเวลา และมีการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการฯของคณะ และน าผลการประเมินเข้าสู่คณะกรรมการวิชาการ และการประชุมทบทวนของ
ฝุายบริหาร ระดับมหาวิทยาลัย (Management Review) 

7.  มีการน าผลการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 โดยให้แต่ละหลักสูตรเพิ่มการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตร 
เก่ียวกับนโยบายของหลักสูตร จุดเน้นของหลักสูตร การด าเนินงานของหลักสูตร ตลอดจน คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตร 
ฯลฯ 

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบบริหารอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยส านักทรัพยากรมนุษย์  มีระบบกลไกในการ

ด าเนินการ  ได้แก่  มีแผนอัตราก าลัง  แผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ  แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือน  และมี
สวัสดิการต่างๆ 

2. มีการประเมินผลระบบการบริหารอาจารย์  โดยในแต่ละปีการศึกษา มีการติดตามและจัดท ารายงานแผนอัตราก าลัง 
รายงานการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ  รายงานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  รายงานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน รายงานอัตราการคงอยู่และลาออกของ
ผู้ปฏิบัติงาน  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา  

3.   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา
ถัดไป โดยให้ส านักทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลในการจัดท าแผน และส่งให้คณะ / ภาควิชา / หลักสูตร ผลักดันให้เป็นไปตามแผนฯ 

 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยส านักทรัพยากรมนุษย์  มีการ

ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างาน  โดยมีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ทุกปีการศึกษา  โดยหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการโดยเสนอรายชื่อ

อาจารย์เพื่อพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น และกระตุ้นให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาฯ 

2. มีการประเมินผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึง

พอใจของอาจารย์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในแต่ละปี 

3.   มีการน าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษาถัดไป 

 4.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบเม่ือสิ้น

ภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ต่อที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหารระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  และ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์เสนอความเห็นในทุกๆ เรื่อง รวมถึงเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนด้วย โดยคณาจารย์สามารถให้
ข้อเสนอแนะผ่านการประชุมคณะ/ภาควิชาซ่ึงจัดขึ้นอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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4.5 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้คณะ/ภาควิชาที่มีความจ าเป็นต้องจัดจ้างคณาจารย์พิเศษ เสนอรายชื่อคณาจารย์พิเศษเพื่อขออนุมัติ

ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ และอธิการบดี ตามล าดับ โดยส านัก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

       5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ด าเนินการเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดใน

ระเบียบปฏิบัติงานการเปิด ปรับปรุง รับรองมาตรฐานการศึกษา และปิดหลักสูตร (P-QAO-013)  โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการหลักสูตรแล้ว สาขาวิชาจะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุกๆ  5 ปี  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก  5  ปี  

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   1. การก าหนดผู้สอน 
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบกลไกในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีระเบียบปฏิบัติงาน

กระบวนการควบคุมการเรียนการสอน  (P-QAO-012)   หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีการก าหนด
ตัวผู้สอน โดยใช้แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา (F-QAO-062) กรณีรายวิชาที่สอนเป็นคณะ
ผู้สอน จะต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
ตามระเบียบปฏิบัติฯ (P-QAO-012)   อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดภาค

การศึกษาโดยมีผู้บริหารสาขาวิชาพิจารณาและลงนามในเอกสาร และอาจารย์ผู้สอนต้องแจก มคอ. 3 ฉบับย่อ และ มคอ. 4 ฉบับ
ย่อ แก่นักศึกษาทุกคนในคาบแรกของการสอน โดยต้องเก็บหลักฐานการแจก และชี้แจงแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล ให้นักศึกษารับทราบตามระเบียบปฏิบัติฯ (P-QAO-012)   อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องด าเนินการสอนตาม
แผนการสอน โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการของคณะฯ และสุ่มตรวจการเข้าสอนโดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ในคาบสุดท้ายของการสอน ธุรการประจ าภาควิชาจะแจกแบบประเมินการสอนวิชาบรรยาย วิชา
ปฏิบัติการ และวิชาโครงงาน/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าด้วยตนเอง/สัมมนา ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ และ
น าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจปูอนเข้าระบบ E-Portfolio และน าผลเข้าสู่ที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร (Management 
Review) ระดับภาควิชา  ที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร (Management Review) ระดับคณะ และเข้าสู่ที่ประชุมทบทวนของ
ฝุายบริหาร (Management Review) ระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ เม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้อง
ทบทวนการเรียนการสอน โดยการจัดท า มคอ. 5 โดยระบุจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาอย่างไร ส าหรับการสอนครั้ง
ต่อไป  

ในการก ากับติดตามและตรวจสอบ มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 โดยกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในแต่งตั้งโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา ทุกภาคการศึกษา และมีการแจ้งข้อบกพร่องให้แก่อาจารย์
ที่ไม่ได้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง และรายงานในที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร (Management Review) ระดับหน่วยงาน 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซ่ึงมีผลต่อการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์ 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานกระบวนกา ร
ควบคุมการเรียนการสอน  (P-QAO-012) วิธีปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล (W-QAO-002) และ วิธีปฏิบัติงานการควบคุม
กระบวนการสอบ (W-REO-003) ในการประเมินผลการเรียนรู้หรือการออกข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากเอกสาร มคอ. 3 
ของรายวิชา ผู้บริหารสาขาวิชาตรวจสอบคุณภาพและความตรง (Validity) ของข้อสอบ และลงนามอนุมัติข้อสอบส่งส านัก
ทะเบียน ส านักทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตรเพื่อพิจารณา
คุณภาพและความตรง (Validity) ของข้อสอบ และเม่ืออาจารย์จัดท าผลการสอบเสร็จสิ้น ผู้บริหารสาขาวิชาตรวจสอบผลการสอบ 
และลงนามอนุมัติผลการสอบส่งส านักทะเบียน ส านักทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล
ของแต่ละหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการสอบ เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และอนุมัติ จากน้ัน ส านักทะเบียนจัด
ส่งผลการสอบเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา แล้วจึงประกาศผลสอบ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้รับการตรวจสอบและทวนสอบโดยคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของ

แต่ละหลักสูตร  ในการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง เช่น การเพิ่ม
เอกสาร Curriculum Mapping ในการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล 

3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  โดยมีการตรวจติดตาม

คุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ทุกภาคการศึกษา และมีการแจ้งข้อบกพร่องให้แก่อาจารย์ที่ไม่ได้ด าเนินการใน
กรณีใดกรณีหน่ึง และรายงานในที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร (Management Review) ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซ่ึงมีผลต่อการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ได้มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยทุกภาคการศึกษา คณะฯได้
มอบหมายให้ธุรการประจ าคณะฯด าเนินการจัดเตรียมแบบประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และให้ผู้แทนแต่ละชั้นเรียน
น าแบบประเมินไปด าเนินการประเมินและรวบรวมผลการประเมินใส่ซองปิดผนึก  ส่งคืนแก่ธุรการพร้อมลงชื่อและบันทึกจ านวน
แบบประเมิน โดยไม่ผ่านอาจารย์เพื่อปูองกันการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในแบบประเมิน นอกจากน้ีทุกรายวิชาในหลักสูตร
ต้องด าเนินการประเมินรายวิชาและหลักสูตรผ่านการจัดท า มคอ. โดยรายวิชา จัดท า มคอ.5 หรือ 6 และหลักสูตร จัดท ามคอ.7  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยพิจารณา
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรในที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
และจัดให้มีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพบว่ารายวิชาเฉพาะมีคะแนนเฉลี่ยต่ า เน่ืองจากนักศึกษามีพื้นฐานคณิตศาสตร์
ไม่เพียงพอ คณะกรรมการวิชาการได้จัดประชุมผู้แทนของหลักสูตรเข้าร่วมประชุมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวิขาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการน าไปใช้ในแต่ละสาขาวิชา และหลักสูตรปรับแผนการสอนในรายวิชาที่
ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์สอดคล้องกัน 
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6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

       6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้อาจารย์มีส่วนร่วมโดยน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในที่ประชุมภาควิชา/คณะ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ที่ให้ข้อเสนอแนะในแบบประเมิน หรือนักศึกษาแจ้งอาจารย์ด้วยวาจา มาทบทวนใน มคอ. 
5 และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร (Management Review) ระดับภาควิชา  หัวหน้า
ภาควิชาน าเสนอในที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร (Management Review) ระดับคณะ และคณบดีน าเสนอในเข้าสู่ที่ประชุม
ทบทวนของฝุายบริหาร (Management Review) ระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ นอกจากน้ี ในการประชุมจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี อาจารย์เสนอจัดซ้ือหรือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 

       6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
คณะฯ โดยหลักสูตรฯ ส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมและคาดการณ์จ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียน

เรียนในทุกชั้นปีเปรียบเทียบกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ด าเนินการจัดหาเพิ่มเติมในกรณีที่จ านวนไม่เพียงพอ โดยใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน โดยกระบวนการจัดหาและ
จัดซ้ือด าเนินการผ่านฝุายจัดซ้ือของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้มีการประเมินหน้าที่การจัดหาของฝุายจัดซ้ือและประเมินบริษัทผู้ขาย แล้ว
น าผลการประเมินมาพิจารณาตัดสินการคัดเลือกบริษัทเพื่อจัดซ้ือสินค้าในปีถัดไป นอกจากน้ียังมีการจัดซ้ือผ่านทางบริษัทโดยตรง
ด้วย 

       6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรฯ มีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบประเมินผลการเรียนการสอน

วิชาปฏิบัติการ นอกจากน้ี หลักสูตรฯ ยังได้จัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรฯ ได้น าผลการประเมินฯ มาปรับปรุง
กระบวนการการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม 

TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
(หากหลักสูตรมี มคอ.1 ให้ดูตาม มคอ. 1  ของสาขา/สาขาวิชา) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่  8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) คณาจารย์แต่ละคนทบทวน/ประเมินการสอนตนเองเม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และระบุสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป 

(2) คณะ / ภาควิชา จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา  โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน 

(3) คณะ / ภาควิชา จัดให้มี  peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชาเพื่อประเมินการ
สอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกคนเม่ือสิ้นสุดการสอนแต่ละรายวิชา  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียน

การสอน หรือประเมินผ่านเว็บไซต์ 
(2) ผลการประเมินส่งให้คณบดี/หัวหน้าภาควิชา  และอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงต่อไป โดยมี  การทบทวนในที่ประชุม

ทบทวนของฝุายบริหาร ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
(3) คณบดี/หัวหน้าภาควิชา ประเมินการสอนของคณาจารย์ในสังกัด  
(4) คณะ /ภาควิชา รวบรวมผลการประเมินที่เป็นตามความต้องการในการปรับปรุงทักษะ  การสอน และวางแผนการ

พัฒนา / ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  ที่ประกอบด้วยตัวแทนของทุกกลุ่มวิชา  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน  และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย 

(2) คณะกรรมการฯ  วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
(3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี และจากผู้ส าเร็จการศึกษา

ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร  ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม  และใช้ข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษา  
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต  และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยการส ารวจและเก็บข้อมูลจากนายจ้าง  และ/หรือผู้บังคับบัญชา  โดยแบบสอบถาม 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่  7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3  คน  (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานผลการประเมิน และประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2 จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ  

 

เอกสารแนบ  
ภาคผนวก ก  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
ภาคผนวก ค  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ภาคผนวก ง  ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรกับ มคอ.1 หรือเกณฑ์สภาวิชาชีพ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางการกระจายหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ตามองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 

                  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
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ภาคผนวก ก  
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรบัปรงุ 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Eng. (Mechanical Engineering) 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :   B.Eng. (Mechanical Engineering) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนหน่วยกิตรวม              149   หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม              137   หน่วยกิต - ปรับลดหน่วยกิตลง 12 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    (2) กลุ่มวิชาภาษา 
    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
    (1)กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
    (2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร ์
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

-  แบบปกติ 
                  -  แบบสหกิจศึกษา 
    (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
                  -  แบบปกติ 
                  -  แบบสหกิจศึกษา 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

รวม 

30     หน่วยกิต 
6      หน่วยกิต 
12     หน่วยกิต 
12     หน่วยกิต 
113   หน่วยกิต 
24     หน่วยกิต  
30     หน่วยกิต 
 
44     หน่วยกิต 
50     หน่วยกิต 
 
15     หน่วยกิต 
9      หน่วยกิต 
6      หน่วยกิต 
149  หน่วยกิต 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    (2) กลุม่วิชาภาษา 
    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
    (1)กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
    (2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร ์
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

-  แบบปกติ 
                  -  แบบสหกิจศึกษา 
    (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
                  -  แบบปกติ 
                  -  แบบสหกิจศึกษา 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

รวม 

30     หน่วยกิต 
6      หน่วยกิต 
12     หน่วยกิต 
12     หน่วยกิต 
101   หน่วยกิต 
16     หน่วยกิต  
27     หน่วยกิต 
 
52     หน่วยกิต 
58     หน่วยกิต 
 
6      หน่วยกิต 
-       หน่วยกิต 
6     หน่วยกิต 
137  หน่วยกิต 

 

- ปรับลดหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะลง 12 
หน่วยกิต โดยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ปรับลดหน่วยกิตลง  8 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์
ปรับลดหน่วยกิตลง  3 หน่วยกิต เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของเนื้อหาลง และกลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับปรับเพ่ิม 8 หน่วยกิต เนื่องจาก
การเพ่ิมองค์ความรู้ของสภาวิศวกร ส่งผลให้มี
การเพ่ิมบางรายวิชา ร่วมกับการปรับวิชาจาก
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกมาเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ
บังคับ ท าให้กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกถูกปรับลด 
หน่วยกิตลง  9 หน่วยกิต 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                        30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                        30 หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต      (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต  
SOHU0005 วิศวกรรมศาสตร์กบัสงัคม 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3(3-0-6) SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหา 

     (2) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต      (2) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
          ให้เรียน 10 หน่วยกิต จากรายวิชาดังน้ี            ให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังน้ี   

- - - ENGL0001 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - ENGL0002 ภาษาอังกฤษส าหรับสเต็มศึกษา 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - ENGL0003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรบัที่ท างาน 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 

ENGL1101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-1-3) - - - - ปิดรายวิชา 
ENGL1102 พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ 2(2-1-3) - - - - ปิดรายวิชา 
ENGL1308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) - - - - ปิดรายวิชา 
ENGL2101 พื้นฐานภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2(2-0-4) - - - - ปิดรายวิชา 
ENGL2102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในที่ท างาน 2(2-0-4) - - - - ปิดรายวิชา 

          และเลือกศึกษาอีก 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี      
ENGL1304 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4) - - - - ปิดรายวิชา 
ENGL1310 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2(2-0-4) - - - - ปิดรายวิชา 

          รายวิชาบังคบัเฉพาะนักศึกษาเทียบโอน มี 2 วิชา ดงัน้ี      
ENGL1203 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2(2-0-4) - - - - ปิดรายวิชา 
ENGL2303 การออกเสียงและการสนทนาภาษาองักฤษ 2(2-0-4) - -  - ปิดรายวิชา 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 

     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต      (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  
EECP0101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) - - - - ปิดรายวิชา 
ENCC0002 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
MECH0190 การฝึกทกัษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3(0-6-3) MECH0190 การฝึกทกัษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3(0-6-3) - 

- - - MICC0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน 3(2-2-5) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน EECP0101 
STAT0115 สถิติทั่วไป 3(3-0-6) STAT0115 สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 3(3-0-6) - เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต      (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต  
CHEM0120 เคมี 3(3-0-6) CHEM0120 เคมี 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
CHEM0190 ปฏิบัตกิารเคมี 1(0-2-1) CHEM0190 ปฏิบัตกิารเคมี 1(0-2-1) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

- - - ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสกิส ์ 3(6-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 3(6-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 

MATH0110 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MATH0111 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MATH0210 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MATH0211 คณิตศาสตร์ 4 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MATH2101 คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 3(6-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
PHYS0110 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
PHYS0111 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - PHYS0101 ฟิสิกส ์ 3(2-2-5) - เปิดรายวิชาใหม่ 
PHYS0190 ปฏิบัตกิารฟสิิกส์ 1 1(0-2-1) - - - - ปิดรายวิชา 
PHYS0191 ปฏิบัตกิารฟสิิกส์ 2 1(0-2-1) - - - - ปิดรายวิชา 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 

     (2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต      (2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่วยกิต  
EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟาู 3(2-2-5) - - - - ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา (ข.3) 
MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

- - - MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3(2-2-5) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน MECH0115 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) - 
MECH0115 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่แทน MECH0342 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) - 
MECH0215 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0220 อุณหพลศาสตร ์ 3(3-0-6) MECH0220 อุณหพลศาสตร ์ 3(3-0-6) - 

- - - MECH0230 กลศาสตร์วัสด ุ 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน MECH0215 
MECH0342 เทคโนโลยีการผลิต 3(3-0-6) - - - - 
MECH0478 การควบคุมและการจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) - เปิดรายวิชาใหม่ 
     (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       (3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   
          - แบบปกติ 44 หน่วยกิต           - แบบปกติ 52 หน่วยกิต  
          - แบบสหกิจศึกษา 50 หน่วยกิต           - แบบสหกิจศึกษา 58 หน่วยกิต  
     ทั้งแบบปกติ และแบบสหกิจศึกษา เรียน 40 หน่วยกิตจากรายวิชาในแขนงวิชา
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

40 หน่วยกิต      ทั้งแบบปกติ และแบบสหกิจศึกษา เรียน 36 หน่วยกิตจากรายวิชาในแขนง
วิชาต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

36 หน่วยกิต - ปรับหน่วยกิตในวิชาเฉพาะบังคับ ทัง้แบบ
ปกติและแบบสหกจิศึกษา 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 

            (3.1) แขนงวิชาพลวัตและระบบ 9 หน่วยกิต  
MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) - 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0430 การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
            (3.2) แขนงวิชาวัสดุและการออกแบบ 9 หน่วยกิต  
MECH0332 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0340 การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน MECH0332 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

            (3.3) แขนงวิชาของไหล 6 หน่วยกิต  
MECH0421 การควบคุมก าลงัของไหล 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0451 เครื่องจักรกลกังหัน 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน MECH0451 
- - - MECH0456 การออกแบบระบบทอ่ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากกลุ่มวิชา (ข.4) 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

            (3.4) แขนงวิชาความร้อน 12 หน่วยกิต  
MECH0311 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0462 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) - 

- - - MECH0465 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
MECH0468 การเผาไหม้เบื้องต้น 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 
             (3.5) แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล   
              - แบบปกติ 16 หน่วยกิต  
              - แบบสหกิจศึกษา 46 หน่วยกิต  
- - - EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟาู 3(2-2-5) - ย้ายมาจากกลุ่มวิชา (ข.1) 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0350 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-4-2) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0351 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-4-2) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0390 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน MECH0350 และ 
MECH0351 

- - - MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - MECH0402 การเป็นผูป้ระกอบการส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0(0-24-0) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห ์ 0(0-24-0) - เปิดรายวิชาใหม่ 

     - แบบปกติ เหลือจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาอีก เท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยให้
เรียนจากรายวิชา ดงัต่อไปน้ี 

4 หน่วยกิต      - แบบปกติ เหลือจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาอีก เท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยให้
เรียนจากรายวิชา ดงัต่อไปน้ี 

4 หน่วยกิต  

INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0(0-160-0) INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0(240 ช่ัวโมง) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-6-3) MECH0490 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-6-3) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-3) MECH0491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-3) - 
     - แบบสหกจิศึกษา เหลือจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาอีก เท่ากับ 10 หน่วยกิต 
โดยให้เรียนจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี 

10 หน่วยกิต      - แบบสหกจิศึกษา เหลือจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาอีก เท่ากับ 10 หน่วยกิต 
โดยให้เรียนจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี 

10 หน่วยกิต  

MECH0492 โครงงานสหกิจสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) - ปรับช่ือวิชาและปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
COOP0011 สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 8(0-360-0) COOP0011 สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 8(0-360-0) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 

     (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก       (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   
          - แบบปกติ ให้เลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 15 หน่วยกิต           - แบบปกติ ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต ในแขนงวิชาพลวัตและระบบ หรือ

แขนงวิชาวัสดุและการออกแบบ และให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตในแขนงวิชาของ
ไหล หรือแขนงวิชาความร้อน อย่างไรก็ตามยังสามารถเลือกเรียน 3 หน่วยกิตจาก
รายวิชาในแขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกลแทนรายวิชาใน 4 แขนงข้างต้น
ได้เม่ือได้รับการอนุมัติจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วเท่าน้ัน 

6 หน่วยกิต  

          - แบบสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 6 หน่วยกิต - - - 
          4.1 แขนงวิชาย่อยพลวัต            (4.1) แขนงวิชาพลวัตและระบบ   
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) - 
MECH0361 ระบบพลศาสตร ์ 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0433 แมคคาทรอนิกส์เบือ้งต้น 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0415 การหาคา่เหมาะสมทีสุ่ดทางวิศวกรรม 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
          4.2 แขนงวิชาย่อยของแข็ง            (4.2) แขนงวิชาวัสดุและการออกแบบ   
MECH0320 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต ์ 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0335 กลศาสตร์วัสดุประยุกต ์ 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ทดแทน MECH0320 
MECH0441 การออกแบบผลติภัณฑ์ส าหรับแม่พิมพ์ฉีด 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0442 พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดข้ึนรูป 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0440 การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) MECH0440 การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

- - - MECH0445 การออกแบบผลติภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
          4.3 แขนงวิชาย่อยของไหล            (4.3) แขนงวิชาของไหล   
MECH0211 กลศาสตร์ของไหลประยุกต ์ 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0420 ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0450 อากาศพลศาสตร ์ 3(3-0-6) MECH0450 อากาศพลศาสตร ์ 3(3-0-6) - 
MECH0455 กังหันแกส๊ 3(3-0-6) MECH0455 กังหันแกส๊ 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
MECH0456 การออกแบบระบบทอ่ส าหรบัอาคาร 3(3-0-6) - - - - ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา (ข.3) 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เหตุผล/หมายเหตุ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 149 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 137 หน่วยกิต 

     
          4.4 แขนงวิชาย่อยความร้อน            (4.4) แขนงวิชาความร้อน   
MECH0364 อุณหพลศาสตร์ข้ันกลาง 3(3-0-6) - - 3(3-0-6) - ปิดรายวิชา 
MECH0461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) MECH0461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) - 
MECH0464 การออกแบบระบบทางความร้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0466 การเผาไหม้เช้ือเพลงิแข็งและชีวมวล 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
MECH0467 การออกแบบเครือ่งแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6) MECH0467 การออกแบบเครือ่งแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6) - 

          4.5 แขนงวิชาย่อยร่วมท่ัวไป            (4.5) แขนงวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล   
MECH0209 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0460 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) - - - - 
MECH0470 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 
MECH0476 ระบบคุณภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) - - - - ปิดรายวิชา 

- - - MECH0481 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 
- - - MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่ 

MECH0499 หัวข้อศึกษาเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) MECH0499 หัวข้อศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) - 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
     วิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนจากวิชาใดที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เปดิสอนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และต้องไม่ใช่รายวิชาที่เทียบโอนได้มากอ่นแล้ว 

      วิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนจากวิชาใดที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และต้องไม่ใช่รายวิชาที่เทียบโอนได้มาก่อนแล้ว 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
SOHU0027        การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการท างาน                                       3(3-0-6) 

(Social Skills Development for Careers) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ ความส าคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทใน

การเข้าสังคมและวัฒนธรรมไทย มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการท างาน คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความเป็นผู้น า การพัฒนาความสามารถในการคิด แผนธุรกิจ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9000 กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบประวัติย่อ และการ
กรอกใบสมคัร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน  ประสบการณ์การท างานของรุ่นพ่ี 

SOHU0027        การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการท างาน                           3(3-0-6) 
(Social Skills Development for Careers) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ ความส าคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทใน

การเข้าสังคมและวัฒนธรรมไทย มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการท างาน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การต่อต้านการทุจริต ความเป็นผู้น า การพัฒนาความสามารถในการคิด แผนธุรกิจ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบ
ประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ประสบการณ์การท างานของรุ่นพ่ี 

     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
STAT0115        สถิติทั่วไป                                                   3(3-0-6) 

(General Statistics)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย

และสหสัมพันธ์ การประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้งานด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วย 

STAT0115         สถิติส าหรับการแก้ปัญหา                                          3(3-0-6) 
(Statistics for Problem Solving) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์  การประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้งานด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
CHEM0120  เคมี                                                     3(3-0-6) 

(Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และพ้ืนฐานทฤษฎีและโครงสร้างของอะตอม   ทฤษฎีควอนตัมและ

โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม  สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย พันธะเคมี สมการเคมี 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก กรดและเบส สมบัติตารางธาตุ อโลหะและโลหะทรานสิชัน อุณหเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์ ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมี เคมีอินทรีย์ 

CHEM0120  เคมี                     3(3-0-6) 
(Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชาเคมีพ้ืนฐาน ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของอะตอม 

และโมเลกุล การค านวณมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส 
อุณหเคมี ไฟฟูาเคมี นิวเคลียร์เคมีและเคมีอินทรีย์ 

CHEM0190  ปฏิบัติการเคมี                                            1(0-2-1) 
(Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความร้อนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของปฏิกิริยา ไทเทรชัน เคมีไฟฟูา เซลล์กัลวานิก สมดุลเคมี อินดิ

เคเตอร์กรด-เบส ปฏิกิริยาการแทนที่ เปเปอร์โครมาโทรกราฟี การท าคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร    

CHEM0190  ปฏิบัติการเคมี                    1(0-2-1) 
(Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None  
เปเปอร์โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอร์กรด-เบส ไทเทรชัน ความร้อนของปฏิกิริยา 

อัตราเร็วของ ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟูา เซลล์กัลวานิก การทาคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 
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     (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 
MATS0310  วัสดุวิศวกรรม                                            3(3-0-6) 

(Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก วัสดุโพลิเมอร์ วัสดุก่ึงตัวน า และ

วัสดุเชิงประกอบ เช่น คอนกรีต ซีเมนต์ ยางมะตอย ไม้ และโลหะผสม เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมและความหมาย การศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติ
ของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมใน
งานทางวิศวกรรม 

MATS0310  วัสดุวิศวกรรม             3(3-0-6) 
(Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None  
ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุก่ึง

ตัวน า และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและคุณสมบัติของ
วัสดุ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม และการ
ประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม 

MECH0115  การเขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน                                     3(2-2-5) 
(Basic Engineering Drawing) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
การเขียนตัวอักษร การเขียนภาพฉาย ภาพฉายและภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความ

เผ่ือ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคลี่ การร่างแบบมือเปล่า รายละเอียดและการเขียนแบบประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบเบ้ืองต้น 

MECH0105  พ้ืนฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม               3(2-2-5) 
(Fundamental Engineering Drafting) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None  
การเขียนตัวอักษร กฎและข้อก าหนดต่างๆ ของการเขียนแบบ การร่างแบบมือเปล่าและการเขียน

รูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในหลายมุมมองตั้งฉาก 
การมองให้เห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมองสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การ
เขียนแบบสั่งงาน แบบงานท่อ แบบงานก่อสร้าง และแบบงานไฟฟูา 

MECH0110  กลศาสตร์วิศวกรรม                  3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ระบบของแรง แรงลัพธ์ และสมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง จุดศูนย์ถ่วงและจุดสมดุลของวัตถุใน 

2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์โครงสร้าง อาทิ เช่น โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง และเครื่องจักร ความฝืด โมเมนต์ ความ
เฉื่อยของพ้ืนที่และมวล หลักการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรถาพของโครงสร้าง พลศาสตร์เบ้ืองต้น 

MECH0110  กลศาสตร์วิศวกรรม                  3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ระบบของแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ โมเมนต์ลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง ใน 2 มิติ และ 3 

มิติ พ้ืนฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อหมุน โครงข้อแข็งและกลไก ความฝืด จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยของ
พ้ืนที่และมวล พ้ืนฐานงานเสมือน เสถียรภาพโครงสร้าง พลศาสตร์ 
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MECH0215  กลศาสตร์ของแข็ง                                     3(3-0-6) 

(Solid Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Prerequisite: MECH0110 Engineering Mechanics 
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด แท่งตรงภายใต้ภาระแนวแกน การบิด

ของเพลา คานตรงภายใต้การดัดล้วนและภาระตัดขวาง การแปลงรูปและวงกลมมอร์ของความเค้นแนวระนาบ เกณฑ์การวิบัติ
ภายใต้ ความเค้นแนวระนาบ แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคานโดยการหาปริพันธ์และวิธีการซ้อนทับ และ
การโก่งเดาะของเสา 

MECH0230  กลศาสตร์วัสดุ                                                                                       3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Prerequisite: MECH0110 Engineering Mechanics 
ความเค้น ความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ การรับภาระตามแนวแกน การบิด สมดุลของคาน ความเค้น

ตั้งฉากในคาน ความเค้นเฉือนในคาน การโก่งของคาน การแปลงความเค้น วงกลมมอหร์ของความเค้นในระนาบ การรับภาระ
ร่วม เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ และการโก่งเดาะของเสา 

MECH0342  เทคโนโลยีการผลิต                                     3(3-0-6) 
(Manufacturing Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
ผิวงานและมิติความเผื่อ ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น งานหล่อ งานปรับคุณภาพวัสดุ

ด้วยความร้อน งานข้ึนรูปแบบไม่เสียเศษ งานข้ึนรูปแบบเสียเศษ และงานเช่ือม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต 
การประเมินต้นทุนการผลิต 

MECH0201  เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
(Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
การเคลือบทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ กระบวนการข้ึนรูปโดยการท า

ให้แข็งตัว: งานหล่อโลหะ งานข้ึนรูปแก้ว งานข้ึนรูปยางและพลาสติกด้วยแม่พิมพ์ กระบวนการข้ึนรูปโลหะและโลหะแผ่น 
กระบวนการข้ึนรูปโดยการเอาเน้ือออก: การกลึง การไส การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย กระบวนการประกอบ: สกรู หมุด
ย้ า และการสวม การเช่ือมต่อวัสดุ: การเช่ือม การบัดกรีแข็ง การบัดกรีอ่อน และการใช้สารยึดติด การปรับแต่งสมบัติทางกลของ
วัสดุ: กระบวนการทางความร้อน, ผิว กระบวนการผลิตสมัยใหม่: เหล็กกล้าความต้านทานแรงสูง , ไบโอพลาสติก, การพิมพ์ 3 
มิติ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับเทรนด์ของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

          (3.1) กลุ่มวิชาพลวัตและระบบ 
MECH0360  การส่ันสะเทือนทางกล                                           3(3-0-6) 

(Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 
Prerequisite: MECH0111 Engineering Dynamics 
ระบบที่มีหน่ึงอันดับของความอิสระ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค การสั่นสะเทือนแบบบิดตัว วิธีของระบบ

สมมูล การสั่นสะเทือนแบบอิสระ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ วิธีงานเสมือน การสั่นสะเทือนของระบบที่มีการหน่วง การลดและ
การควบคุมการสั่นสะเทือน ระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ   

MECH0360  การส่ันสะเทือนทางกล                                                                                3(3-0-6) 
(Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 
Prerequisite: MECH0111 Engineering Dynamics 
ระบบที่มีหน่ึงอันดับอิสระ: การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค การสั่นสะเทือนแบบบิดตัว วิธีของระบบสมมูล การ

สั่นสะเทือนแบบอิสระ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ วิธีงานเสมือน การสั่นสะเทือนของระบบที่มีการหน่วง การวัดการสั่นสะเทือน 
การสั่นสะเทือนแบบอิสระ และแบบบังคับของระบบการสั่นหลายอันดับอิสระ การลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน 
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          (3.2) กลุ่มวิชาของแข็งและการออกแบบ 
 

MECH0332  การออกแบบเครื่องจักรกล                                    3(3-0-6) 
(Machine Design) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0215 กลศาสตร์ของแข็ง 
Prerequisite: MECH0215 Solid Mechanics 
รายวิชานี้มุ่งไปที่พ้ืนฐานการออกแบบเชิงกล คุณสมบัติของวัสดุ และทฤษฎีความเสียหาย เช่นเดียว 

กับการออกแบบและการเลือกชิ้นส่วนเครื่องกลมาตรฐาน อาทิ เพลาและชิ้นส่วนของเพลา สปริง เกลียว รอยเชื่อม
และหมุดย้ า ตลับลูกปืน และชิ้นส่วนส่งถ่ายก าลัง ทั้งนี้ยังครอบคลุมถึงพ้ืนฐานของโครงการออกแบบด้วย 

MECH0340  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล                                                           3(3-0-6) 
(Machine Parts Design) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
Prerequisite: MECH0230 Mechanics of Materials 
ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใต้ภาระสถิต ความล้าและทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใต้

ภาระแปรเปลี่ยน หลักการออกแบบและการเลือกชิ้นส่วนเครื่องกลมาตรฐาน อาทิ เพลาและส่วนประกอบของเพลา 
สกรูยึด หมุดย้ า รอยเช่ือม สปริง โรลลิ่งแบริ่ง การส่งก าลังรูปแบบต่างๆ และโครงงานการออกแบบเชิงกล 

MECH0443       คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล                                    3(2-2-5) 
(Computer Aided Mechanical Design) 
วิชาบังคับก่อน : MECH0332 การออกแบบเครื่องจักรกล  
Prerequisite: MECH0332 Machine Design 
รายวิชานี้มุ่งที่จะต่อยอดความรู้และทักษะในการออกแบบเชิงกลของผู้เรียน พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์

ช่วยออกแบบ (CAD) จะถูกกล่าวถึงและถูกน าไปใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง และการท างานร่วมภายใต้กระบวนการ
ออกแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ผลเฉลยจากการจ าลองกลไกด้วยวัตถุแข็งเกร็ง 
จะถูกแสดงและน าไปใช้สร้างส าหรับแก้ปัญหาของระบบเชิงกลที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการสร้างแบบ
เทคนิค (ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพตัด และแบบประกอบ) และ GD&T (การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อเชิงมิติ) 
ส าหรับชิ้นส่วนมาตรฐานเหล่านั้น 

MECH0443      คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล                                                                 3(2-2-5) 
(Computer Aided Mechanical Design) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0105 พ้ืนฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
Prerequisite: MECH0105 Fundamental Engineering Drafting 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล  แนวคิดกระบวนการออกแบบเครื่องกล รายละเอียของ

แบบชิ้นส่วนทางเครื่องกล การแสดงฉายภาพมุมมองต่างๆ มาตรฐานของแบบและการก าหนดขนาด การก าหนดพิกัด
งานสวม การก าหนดคุณลักษณะผิว การก าหนดขนาด และพิกัดความเผ่ือเชิงมิติ (GD&T) การอ่านและเขียนแบบงาน
ท่อ และการก าหนดสัญลักษณ์งานเช่ือม การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (ชิ้นส่วน 3D, การเขียนภาพประกอบ 
และก าหนดรายละเอียดแบบสั่งงาน) 
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MECH0444  คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล                                  3(3-0-6) 

(Computer Aided Mechanical Engineering) 
วชิาบังคับก่อน: MATH0211 คณิตศาสตร์ 4  
Prerequisite: MATH0211 Mathematics IV 
หลักการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ลักษณะเฉพาะและหลักการของโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถน ามาใช้ การสร้างแบบจ าลองทางฟิสิกส์และแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการเชิงตัวเลขที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วย
ค านวณได้ ทฤษฎีและเทคนิคการแก้ปัญหาทางด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง ความร้อน การไหล และ พลศาสตร์ 
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้วิธีหาผลเฉลยจากการสร้างแบบจ าลองเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

MECH0444  คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมเครื่องกล                           3(2-2-5) 
(Computer Aided Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0443 Computer Aided Mechanical Design 
Prerequisite: MECH0443 Computer Aided Mechanical Engineering 
การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล หลักการของ

โปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถน ามาช่วยในสร้างและจ าลองเชิงเพ่ือหาค าตอบและวิเคระห์ปัญหาต่างๆ ทางด้านความ
ยืดหยุ่น พลวัต การไหล และการถ่ายเทความร้อน 

          (3.3) กลุ่มวิชาของไหล 
MECH0451  เครื่องจักรกลกังหัน                                     3(3-0-6) 

(Turbomachinery) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
Prerequisite: MECH0210 Fluid Mechanics 
สมการของเครื่องจักรกลกังหัน ทฤษฎีใบพัด ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการไหลในแนวแกนและในแนว

รัศมีส าหรับเครื่องจักรกลกังหัน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกังหัน สมรรถนะและจุดเดินเครื่องของป๊ัม 
กังหันน้ าและกังหันแก๊ส 

MECH0352  เครื่องจักรกลของไหล                                                                                3(3-0-6) 
(Fluid Machinery) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
Prerequisite: MECH0210 Fluid Mechanics 
ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหล เครื่องสูบชนิดแรงเหวี่ยง เครื่องสูบชนิดลูกสูบ กังหันไฮดรอลิก เครื่อง

อัดอากาศ เครื่องเปุาอากาศ และกังหันแก๊ส  

MECH0456   การออกแบบระบบท่อส าหรับอาคาร                            3(3-0-6) 
(Design of Building Piping Systems) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
Prerequisite: MECH0210 Fluid Mechanics 
ระบบท่อในอาคาร เช่น ระบบประปา ระบบท่อสุขาภิบาล ระบบท่ออากาศ ระบบระบายน้ า ฝน 

ระบบท่อดับเพลิง ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อไอน้ า เป็นต้น การหาขนาดท่อและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง การออกแบบ
ระบบป๊ัม การอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบท่อส าหรับอาคาร  

MECH0456  การออกแบบระบบท่อ                                                                                3(3-0-6) 
(Design of Piping System) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
Prerequisite: MECH0210 Fluid Mechanics 
ระบบประปา ระบบท่อในอาคาร การหาขนาดท่อ การออกแบบระบบป๊ัม ระบบท่อก๊าซ การเพ่ิม

ความดันของน้ าในท่อ ระบบระบายน้ าฝน ระบบท่อดับเพลิง ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อไอน้ า   
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          (3.4) กลุ่มวิชาความร้อน 
MECH0311  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                                    3(3-0-6) 

(Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0220 อุณหพลศาสตร์  
Prerequisite: MECH0220 Thermodynamics 
หลักการแปลงผันของพลังงาน การค านวณภาระของโรงจักรต้นก าลัง การวิเคราะห์พลังงานของ

ส่วนประกอบของโรงต้นก าลังกังหันไอน้ าและกังหันแก๊ส เชื้อเพลิงและการสันดาป โรงต้นก าลังกังหันแก๊สและ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรผสมและระบบโคเจนเนอเรชัน โรงต้นก าลังพลังนิวเคลียร์และพลังน้ า เศรษฐศาสตร์
โรงจักรต้นก าลัง การปลดปล่อยแก๊สมลพิษจากโรงจักรต้นก าลัง 

MECH0363  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                                                                        3(3-0-6) 
(Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
Prerequisite: MECH0220 Thermodynamics 
ทบทวนพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่ 1 และ 2 ทางอุณหพลศาสตร์ หลักการแปลงรูป

พลังงาน ตัวประกอบที่ส าคัญของโรงไฟฟูา โรงจักรต้นก าลังพลังไอน้ า การวิเคราะห์พลังงานของวัฏจักรพลังไอน้ า 
อุณหภูมิเฉลี่ยของการให้ความร้อน การให้ความร้อนซ้ ากับไอน้ า รีเจเนอเรชัน การอุ่นน้ าปูอนและเครื่องอุ่นน้ าปูอน 
เครื่องอุ่นน้ าปูอนแบบเปิด เครื่องอุ่นน้ าปูอนแบบปิด โคเจนเนอเรชัน กังหันไอน้ า โรงจักรต้นก าลังกังหันแก๊ส การ
วิเคราะห์พลังงานของวัฏจักรกังหันแก๊ส การปรับปรุงสมรรถนะของวัฏจักรกังหันแก๊ส โรงไฟฟูาวัฏจักรร่วม วัฏจักรไอ
คู่ วัฏจักรควบสาม โรงไฟฟูากังหันแก๊ส-กังหันไอน้ า โรงไฟฟูาวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ โรงไฟฟูาจากแก๊สชีวภาพ 

MECH0462  การถ่ายเทความร้อน                                           3(3-0-6) 
(Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
Prerequisite: MECH0220 Thermodynamics 
หลักการพ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนสภาวะคงตัว การน าความร้อนสภาวะไม่

คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การเดือดและการควบแน่น การประยุกต์ใช้
งานการถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน กระบวนการและสมบัติการ
แผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนระหว่างพ้ืนผิว 

MECH0362  การถ่ายเทความร้อน                                                                                3(3-0-6) 
(Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
Prerequisite: MECH0220 Thermodynamics 
หลักการพ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน หลักการความต้านทานความร้อน สัมประสิทธิ์การถ่ายเท

ความร้อนรวม การน าความร้อนสภาวะคงตัว สมการทั่วไปของการน าความร้อนในพิกัดต่างๆ ที่มีและไม่มีแหล่งก าเนิด
ความร้อนภายใน การถ่ายเทความร้อนผ่านครีบ การน าความร้อนสภาวะไม่คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความ
ร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การไหลภายนอกด้วยการไหลแบบราบเรียบและป่ันปุวน การไหลภายในด้วยการไหล
แบบราบเรียบและป่ันปุวน การถ่ายเทความร้อนของกลุ่มท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การเดือดและการควบแน่น 
ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การค านวณเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กระบวนการและสมบัติการแผ่รังสี
ความร้อน การแผ่รังสีความร้อนระหว่างพ้ืนผิว การพาความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีความร้อน 
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          (3.5) กลุ่มวิชาร่วมส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
EECC0232      พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟูา                                           3(2-2-5) 

(Basic Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
Prerequisite: None 
ปริมาณพ้ืนฐานทางไฟฟูา การวิเคราะห์วงจร DC และ AC กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การ

วิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ และหม้อแปลงไฟฟูา เครื่องก าเนิดไฟฟูา 
มอเตอร์และการใช้งาน วงจรกระแสสลับ วงจรออปแอมป์เบ้ืองต้น ระบบไฟฟูาสามเฟส วิธีส่งจ่ายก าลังไฟฟูา 
เครื่องจักรกลไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับเบ้ืองต้น พ้ืนฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟูา 

EECC0232         พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟูา                  3(2-2-5) 
(Fundamental Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None  
วงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น: พ้ืนฐานและกฎทางไฟฟูา ทฤษฎีและการวิเคราะห์

วงจรไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ อุปกรณ์สะสมพลังงาน การวิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟูากระแสสลับหนึ่งเฟสและสาม
เฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ เครื่องจักรกลไฟฟูาและระบบไฟฟูาก าลัง: ก าลังไฟฟูากระแสสลับ สายไฟฟูา
และระบบการเดินสายไฟฟูา อุปกรณ์และระบบปูองกันทางไฟฟูา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟูาเบ้ืองต้น หม้อ
แปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูาเบ้ืองต้น ระบบการส่งจ่ายก าลังไฟฟูา ระบบควบคุมทางไฟฟูาก าลัง ยานยนต์ไฟฟูา
และแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน แนะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, AI และอ่ืนๆ  ส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน
ต่างๆ 

 INDT0390         การฝึกงานอุตสาหกรรม                                 0(0-160-0) 
(Industrial Training) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
พ้ืนความรู้: มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต  
Prerequisite: None 
Requirement: Accumulative Credit> 104 
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง

มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ทั้งนี้
เพ่ือให้มีประสบการณ์พ้ืนฐานเก่ียวกับการท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องส่งรายงานการ
ฝึกงานเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

INDT0390         การฝึกงานอุตสาหกรรม                               0(240 ชั่วโมง) 
(Industrial Internship) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ข้อก าหนด: มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต  
Prerequisite: None 
Requirement: Accumulative credit must not be less than 103 credits with GPA not 

lower than 1.95 
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทาง

มหาวิทยาลัยรับรอง ในช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ทั้งนี้
เพ่ือให้มีประสบการณ์พ้ืนฐานเก่ียวกับการท างานและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องส่งรายงานการ
ฝึกงานเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
MECH0490  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1          2(0-6-3) 

(Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน: MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด: มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
Prerequisite: MUTA0002 Critical Project Design 
Requirement: Accumulative Credit> 104  
เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสาร 

อ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์ หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา และเก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะ
ท าต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงงานเพ่ือ 
ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
ข. ศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานและภูมิหลังเก่ียวกับโครงงาน 
ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการทดลอง 
หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

MECH0490  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1          2(0-6-3) 
(Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน: MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด: มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.95 
Prerequisite: MUTA0002 Critical Project Design 
Requirement: Accumulative credit must not be less than 103 credits with GPA not 

lower than 1.95.  
เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสาร 

อ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์ หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา และเก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะ
ท าต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงงานเพ่ือ 
ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
ข. ศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานและภูมิหลังเก่ียวกับโครงงาน 
ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 
จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการทดลอง 

หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
MECH0492  โครงงานสหกิจสาขาวิศวกรรมเครื่องกล         2(0-6-3) 

(Cooperative Mechanical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน: COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
Prerequisite: COOP0011 Co-Operative Educations in Mechanical Engineering 
เทคนิคในการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเอกสาร 

อ้างอิง การรวบรวมผลงานตีพิมพ์ หรือรายงานที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา และเก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงานที่จะ
ท าต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโครงงานเพ่ือ 
ก. ศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
ข. ศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานและภูมิหลังเก่ียวกับโครงงาน 
ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงานประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

 จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งสอบปากเปล่า โดยอาจจะมีการทดลอง 
หรือพัฒนาโครงการล่วงหน้าไปได้ 

MECH0492  โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล          2(0-6-3) 
(Cooperative Mechanical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน: MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด: มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.95 
Prerequisite: MUTA0002 Critical Project Design 
Requirement: Accumulative credit must not be less than 109 credits with GPA not 

lower than 1.95.  
ศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ได้ท าร่วมกับสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา

ทางวิศวกรรมเครื่องกลในภาคการศึกษาถัดไป โดยจะต้องส่งปริญญานิพนธ์และเสนอผลงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพ่ือการประเมินผลเมื่อจบภาคการศึกษา การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่
ปรึกษา โดยส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย 

ก.  ภูมิหลังอันเก่ียวข้องกับโครงงาน 
ข.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ค. วิธีออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา 
ง.   ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล             8(0-360-0) 
   (Co-Operative Educations in Mechanical Engineering) 

   วิชาบังคับก่อน: MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด: มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.95 
Prerequisite: MUTA0002 Critical Project Design 
Requirement: Accumulative credit must not be less than 104 credits with GPA not 

lower than 1.95.  
การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงการ

เรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็น
วิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้อง การของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงาน
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพ่ือการประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์
นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 

COOP0011 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล             8(0-360-0) 
   (Co-Operative Educations in Mechanical Engineering) 
   วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา MECH0492 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเครื่องกล 
   Prerequisite : MECH0492 Co-operative Mechanical Engineering Project 

การศึกษาภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานจริง โดยนักศึกษาจะได้น าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็น
วิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้อง การของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือเทียบเท่า ในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องน าส่งรายงาน
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชาเพ่ือการประเมินผล การวัดผลจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์
นิเทศ และพนักงานที่เป็นที่ปรึกษา 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชา (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
     (4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
          (4.2) แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ 
MECH0320  กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์                                    3(3-0-6) 

(Applied Solid Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0215 กลศาสตร์ของแข็ง 
Prerequisite: MECH0215 Solid Mechanics 
ความเค้นรวมศูนย์ การเสียรูปถาวร และความเค้นตกค้างของแท่งตรง เพลา และคานตรง ความเค้นใน

ภาชนะรับความดันผนังบาง การแปลงรูปและวงกลมมอร์ของความเครียดแนวระนาบ ภาระกระแทกและวิธีงานพลังงาน 
การโก่งของคานภายใต้การดัดแบบไม่สมมาตรและคานโค้งโดยวิธีพ้ืนที่โมเมนต์ และการแก้ปัญหาโดยวิธีพลังงาน 

MECH0335  กลศาสตร์วัสดุประยุกต์                                                                        3(3-0-6) 
(Applied Mechanics of Materials) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
Prerequisite: MECH0230 Mechanics of Materials 
ความเค้นหนาแน่น ความเค้นดัดในคานประกอบและคานโค้ง การดัดแบบไม่สมมาตร การแปลงรูป

ความเครียดในระนาบ วงกลมของมอหร์ ความเค้นหลักใน 3 มิติ การโก่งตัวของคานด้วยวิธีซิงกูลาร์ริตี้ วิธีพลังงาน
ความเครียด และทฤษฎีของแคสทิเกลียโนส์ การแก้ปัญหาภาระกระแทกด้วยวิธีพลังงาน 

MECH0440  การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น                           3(3-0-6) 
(Introduction to Finite Element Analysis) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None 
การแนะน ากระบวนการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การทบทวนระเบียบวิธีเชิงตัว

เลขที่เก่ียวข้อง การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับชิ้นส่วนย่อยพ้ืนฐาน การแปลงระบบพิกัดของสมการไฟไนต์เอ
ลิเมนต์ การสร้างระบบร่วมของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การก าหนดและใช้งานเงื่อนไขขอบเขตและภาระกระท า การ
วิเคราะห์ปัญหาแบบหนึ่งและสองมิติ และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ขั้นแนะน า 

MECH0440  การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น                                                          3(3-0-6) 
(Introduction to Finite Element Analysis) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
Prerequisite: MECH0301 Numerical Methods for Mechanical Engineering 
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น; สมการ 1 มิติของ เอลิเมนต์สปริงคงที่ เอลิเมนต์ชิ้นต่อโยง

คงที่ การจ าลองระบบของเอลิเมนต์คงที่ 1 มิติ และการหาค าตอบของระบบของเอลิเมนต์คงที่ 1 มิติ  สมการ 2 มิติ
ของเอลิเมนต์คงที่ การจ าลองระบบของเอลิเมนต์คงที่ 2 มิติ และการหาค าตอบของระบบของเอลิเมนต์คงที่ 2 มิติ 
Spread sheet ในการด าเนินการกับเมตริก กระบวนการจัดเตรียม การหาค าตอบ กระบวนการขั้นปลาย 

          (4.3) แขนงวิชาของไหล 
MECH0455  กังหันแก๊ส                                                    3(3-0-6) 

(Gas Turbine)  
วิชาบังคับก่อน: MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
Prerequisite: MECH0210 Fluid Mechanics 
ความเป็นมาของกังหันแก๊ส ทบทวนอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้ วัฏจักร

กังหันแก๊สและตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะของวัฏจักร กังหันแก๊สต้นก าลัง กังหันแก๊สส าหรับขับเคลื่อนอากาศยาน 
เครื่องอัด กังหัน ทางเข้า ห้องเผาไหม้และหัวฉีด การจับคู่อุปกรณ์ 

MECH0455  กังหันแก๊ส                                                                                              3(3-0-6) 
(Gas Turbine) 
วิชาบังคับก่อน: MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
Prerequisite: MECH0210 Fluid Mechanics 
ชนิดของเครื่องยนต์และการท างาน วัฏจักรของกังหันแก๊ส การปรับปรุงสมรรถนะของกังหันแก๊ส 

เครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ใช้กับเครื่องบิน อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกังหันแก๊ส 

  

216 



 

129 
 

 

ภาคผนวก ข  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

 

 

217 



มคอ. 2 

130 
 

 

218 



มคอ. 2 

131 
 

 

219 



มคอ. 2 

132 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคบัและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 



มคอ. 2 

133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2564 
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2551 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ        ศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) รัตติกาล สมัน, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และ ฐานิตย์ เมธิยานนท์ (2564). ผล

ของการใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของโพแทสเซียมในเถ้าและเดโพสิตจากการ

เผาไหม้ร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขั้น, การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20 , วันที่ 18-19 

มีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, หน้า 238-244. 

0.2 

2) ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และ พิชิต แก้วโกสุม (2564). การศึกษาเบื้องต้นของ

การเกิดเกาะรวมตัวของเบดจากการเผาไหม้กะลาปาล์มร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้ฟลูอิ

ไดซ์เบดแบบหมุนเวียน, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้าน

ความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลข

หน้า 231-237. 

0.2 

3) T.Madhiyanon, P.Sathitruangsak, S.Sungworagarn and T.Udomman, Investigation of 

rice-straw-ash fouling/slagging and countermeasures using supplementary additives 

and co-firing with Si-Al-rich coal in a pilot-scale grate-fired combustor, Journal of the 

Energy Institute, Volume 93, Issue 5, October 2020, Pages 1848-1867 

1.0 

4) ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ธรรมนูญ อุดมม่ัน และ รัตติกาล สมัน (2563). การศึกษา

การน าเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีโพแทสเซียมสูงมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟูา, การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 , วันที่ 12-13 

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, หน้า 41-47. 

0.2 

5) ธรรมนูญ อุดมม่ัน, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์ และ ฐานิตย์ เมธิยานนท์ (2563). ผล

ของเกาลินและการเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินต่อการเคลื่อนย้ายของโพแทสเซียมและคลอรีน ขณะการเผา

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
ไหม้ฟางข้าวและแกลบ, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ

ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, หน้า 277-285 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
MECH0311 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
MECH0462 การถ่ายเทความร้อน 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความร้อน 
MECH0468 การเผาไหม้เบื้องต้น 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
MECH0465  การออกแบบระบบทางความร้อน 
MECH0466 การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 
 

2. รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด  

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2549 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2543 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2538 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) S. Chokphoemphun, S. Eiamsa-ard, P. Promvonge, S. Thongdaeng, S. Hongkonga, Heat 

transfer of a coil-tube heat exchanger in the freeboard zone of a rice husk fluidized-

bed combustor, International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 

127, October 2021, pp.105462. 

1.0 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
2) P. Promvonge, S. Eiamsa-ard, K. Wongcharee, V. Chuwattanakul, P. Samruaisin, S. 

Chokphoemphun, K. Nanan, P. Eiamsa-ard, Characterization of heat transfer and 

artificial neural networks prediction on overall performance index of a channel 

installed with arc-shaped baffle turbulators, Case Studies in Thermal Engineering, 

Volume 26, August 2021, pp. 101067. 

1.0 

3) S. Eiamsa-ard, W. Changcharoen, R. Beigzadeh, P. Eiamsa-ard, K. Wongcharee, V. 

Chuwattanakuld, Influence of co/counter arrangements of multiple twisted-tape 

bundles on heat transfer intensification, Chemical Engineering and Processing - 

Process Intensification, Volume 160, March 2021, pp. 108304. 

1.0 

4) R. Beigzadeh, S. Eiamsa-ard, Fuzzy logic to thermal and friction characteristics of 

turbulent air-flow over diamond-shaped turbulators, International Communications in 

Heat and Mass Transfer, Volume 120, January 2021, pp. 105001. 

1.0 

5) N. Siriwan, B. Bubphachot, S. Eiamsa-ard, K. Wongcharee, T. Chompookham and P. 

Promthaisong, 3D simulation on turbulent flow and heat transfer behaviors in a five-

start corrugated tube: Effect of depth ratio and tube modification, Engineering and 

Applied Science Research, 2021, 48(6), pp. 694–703. 

1.0 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0420 ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก  
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
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3. รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2553 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 
อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, รัฐพงศ์ ดวนสูง, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, วริษฐ์ อัครจารุสิทธ์ิ, สานิต หนู

สงวน, อาณัติ พิลา และ สมิทธ์ เอ่ียมสอาด (2564). การศึกษาเชิงตัวเลขของพฤติกรรมการไหลและ

การถ่ายเทความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการติดตั้งแผ่นก้ันด้วยโปรแกรมจ าลองการไหลโซลิด

เวิร์ค, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 207-213. 

0.2 

2) พิชิต แก้วโกสุม, รัฐพงศ์ ดวนสูง, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, อาณัติ พิลา และ 

สมิทธ์ เอ่ียมสอาด (2564). อิทธิพลของมุมปะทะของแผ่นใบบิดรูปตัววีที่มีผลต่อคุณลักษณะการเพิ่ม

การถ่ายเทความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและ

มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, 

จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 128-138. 

0.2 

3) สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ทวีทรัพย์ ดีเสือ, มีสุข มนัสสีลา, ประสิทธ์ิ เล็กน้อยกุล, ประสาน สถิตย์เรือง

ศักดิ์, สมิทธ์ เอ่ียมสอาด และ อาณัติ พิลา (2564). อิทธิพลของการจัดวางแผ่นก้ันที่มีผลต่อการ

ปรับปรุงสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยโปรแกรมจ าลองการไหลโซลิดเวิร์ค , 

การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ 

ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 199-206. 

0.2 

4) ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และ พิชิต แก้วโกสุม (2564). การศึกษาเบื้องต้นของ

การเกิดเกาะรวมตัวของเบดจากการเผาไหม้กะลาปาล์มร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้  

ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์

ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, 

เลขหน้า 231-237 

0.2 

5) รัตติกาล สมัน, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และฐานิตย์ เมธิยานนท์ (2564). ผล

ของการใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของโพแทสเซียมในเถ้าและเดโพสิตจากการ

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
เผาไหม้ร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขั้น, การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 238-244. 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
MECH0311 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0462 การถ่ายเทความร้อน 
MECH0468 การเผาไหม้เบื้องต้น 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0465  การออกแบบระบบทางความร้อน 
MECH0466 การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล 

 
 

4. ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

Ph.D. Mechanical Engineering University of Sheffield, UK 2546 
M.Sc. Engineering and 

Manufacturing 
Management 

Coventry University, UK 
 

2539 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2534 
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) Huyanan, T. (2019). Strain Signal Processing from Finite Element Analysis of Circular 

Ring Load Cell, Engineering Transactions, Vol.22 No.1 (46) Jan-Jun 2019, pp. 25-33. 

0.4 

2) Huyanan, T. (2017). Finite Element Analysis of Strain Gauges Location on Circular Ring 

Load Cell, Engineering Transactions, Vol.20 No.2 (43) Jul-Dec 2017, pp. 75-85. 

0.4 

3) Tossapanon, P. and Huyanan, T. (2021). Using graphene material with functionally 

graded beam structures-A comprehensive review, Engineering Transactions, 24(51), 

pp.66-113, July-December 2021. 

0.4 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0215 กลศาสตร์ของแข็ง 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0440 การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องต้น 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0440  การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5. ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2540 
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์ และ เสถียรพงศ์ หุยะนันท์ (2563). การศึกษาสมรรถนะความร้อนเชิง

ตัวเลขและการผลิตเอนโทรปีในท่อ ที่มีครีบวงแหวนเอียง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน

ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 

2563, จังหวัดจันทบุรี, หน้า 263-270. 

0.2 

2) Somchai Sripattanapipat, Watcharin Noothong and Pongjet Promvonge “Numer ical 

Study on Heat Transfer and Entropy Generation of Nanofluid Flow in Round Tube 

with Inclined Ring Ribs”, The 11th  TSME International Conference on Mechanical 

Engineering, 1st – 4th December 2020, Ubon Ratchathani, Thailand 

1.0 

3) Somchai Sripattanapipat, Sateinpong Huyanan and Pongjet Promvonge “Numerical 

Thermal Performance Analysis in a Heat Exchanger Tube with V-shaped Discrete 

Ribs”, The 31st Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 4 - 7 

July 2017, Nakhonnayok, Thailand 

1.0 

4) Somchai Sripattanapipat and Pongjet Promvonge “Numerical Heat Transfer Study in 

Solar Air Heater with Angled Pentagonal Rings” 4th International Conference on 

Applied Electrical and Mechanical Engineering 2017 (ICAEME 2017), August 31 - 

September 2, 2017, Nongkhai, Thailand,  

1.0 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0455 กังหันแก๊ส 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0455 กังหันแก๊ส 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
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6. ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล และ วาโย ช้างเจริญ, การศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับสมรรถนะทางความร้อนของ

เครื่องท าอากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีครีบรูปร่างที่แตกต่างกัน , การประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 35 (ME-NETT 2021), กรกฎาคม 2564, จังหวัด 

นครปฐม, เลขหน้า 1079-1086. 

0.2 

2) วาโย ช้างเจริญ และ สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล (2564). การศึกษาเชิงตัวเลขของอิทธิภลของะยะห่างของ

หัวฉีดกับแผ่นปะทะต่อลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนในช่องทางการไหลปะทะแบบ

จ ากัด, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 20 วันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า  105-110. 

0.2 

3) วาโย ช้างเจริญ และ สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล (2563). การศึกษาเชิงตัวเลขของผลกระทบของแผ่นก้ันขนาน

ส าหรับการไหลปะทะแบบเจ็ทช่องเดี่ยว ต่อลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนในช่องทาง

ไหลจ ากัด, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 109-114. 

0.2 

4) สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล และ วาโย ช้างเจริญ (2563). การศึกษาทดลองสมรรถนะทางความร้อนของเครื่อง

ผลิตอากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีครีบทริมเดคบนแผ่นดูดซับความร้อน, การประชุมวิชาการการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 88-92. 

0.2 

5) สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล และ วาโย ช้างเจริญ (2562). สมรรถนะทางความร้อนของเครื่องผลิตอากาศร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ

ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 18, วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2562, จังหวัดกระบี่, เลขหน้า 279-283. 

0.2 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0420 ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 
MECH0461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

 
7. ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555 
วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548 
วศ.บ.  วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล และ วาโย ช้างเจริญ, การศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับสมรรถนะทางความร้อนของ

เครื่องท าอากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีครีบรูปร่างที่แตกต่างกัน , การประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME-NETT 2021), กรกฎาคม 2564, จังหวัดนครปฐม, 

เลขหน้า 1079-1086. 

0.2 

2) วาโย ช้างเจริญ และ สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล (2564). การศึกษาเชิงตัวเลขของอิทธิพลของะยะห่างของ

หัวฉีดกับแผ่นปะทะต่อลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนในช่องทางการไหลปะทะแบบ

จ ากัด, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 20 วันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 105-110. 

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
3) วาโย ช้างเจริญ และ สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล (2563). การศึกษาเชิงตัวเลขของผลกระทบของแผ่นก้ันขนาน

ส าหรับการไหลปะทะแบบเจ็ทช่องเดี่ยว ต่อลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนในช่องทาง

ไหลจ ากัด, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 109-114. 

0.2 

4) สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล และ วาโย ช้างเจริญ (2563). การศึกษาทดลองสมรรถนะทางความร้อนของเครื่อง

ผลิตอากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีครีบทริมเดคบนแผ่นดูดซับความร้อน, การประชุมวิชาการการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 88-92. 

0.2 

5) สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล และ วาโย ช้างเจริญ (2562). สมรรถนะทางความร้อนของเครื่องผลิตอากาศร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ

ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 18, วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2562, จังหวัดกระบี่, เลขหน้า 279-283. 

0.2 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 

MECH0211 กลศาสตร์ของไหลประยุกต์ 

MECH0450 อากาศพลศาสตร์ 

MECH0451 เครื่องจักรกลกังหัน 

    
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 

MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  

MECH0450 อากาศพลศาสตร์ 

 

8. ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2560 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540 
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ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) นนทพร มูลวรรณ, กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ และ สมิทธ์ เอ่ียม

สะอาด (2563). การถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่ติดตั้งวงแหวนฟันปลา, การประชุมวิชาการการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 352-256 

0.2 

2) พิทักษ์ พร้อมไธสง และกฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์ (2563). การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเท

ความร้อนในท่อลูกฟูก 3 ร่อง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์

ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 

352-256 

0.2 

3) Ruengpayungsak, K., Saysroy, A., Wongcharee, K. and Eiamsa-ard, S. (January 2019). 

Thermohydraulic performance evaluation of heat exchangers equipped with centrally 

perforated twisted tape: Laminar and turbulent flows, Journal of Thermal Science and 

Technology 14(1), pp. JTST0002. 

1.0 

4) Eiamsa-ard, S., Ruengpayungsak, K., Thianpong, C., Pimsarn, M., Chuwattanakul, V. 

(November 2019). Parametric study on thermal enhancement and flow characteristics 

in a heat exchanger tube installed with protruded baffle bundles, International 

Journal of Thermal Sciences 145, pp. 106016. 

1.0 

5) Ruengpayungsak, K., Kumar, M., Chuwattanakul, V. and Eiamsa-ard, S. (December 

2019). Experimental Study of the Effects of Inclusion of Rectangular-Cut Twisted 

Tapes on Heat Transfer and Pressure Drop in a Round Tube, Arabian Journal for 

Science and Engineering 44(12), pp. 10303-10312. 

1.0 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0115 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
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9. ผศ. ดร.ปรัชญา ส ารวยสินธุ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2560 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) P. Promvonge, S. Eiamsa-ard, K. Wongcharee, V. Chuwattanakul, P. Samruaisin, S. 

Chokphoemphun, K. Nanan, P. Eiamsa-ard, Characterization of heat transfer and 

artificial neural networks prediction on overall performance index of a channel 

installed with arc-shaped baffle turbulators, Case Studies in Thermal Engineering, 

Volume 26, August 2021, pp. 101067. 

1.0 

2) ปรัชญา ส ารวยสินธ์ุ, สมิทธ์ เอ่ียมสอาด และ ขวัญจิต วงษ์ชารี (2564). การศึกษาการถ่ายเทความร้อน

ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สอดใส่แผ่นบางติดครีบ 60 องศา , การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 มีนาคม 

พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 220-224. 

0.2 

3) P. Samruaisin, K. Wongcharee, V. Chuwattanakul, S. Eiamsa-ard, Silver-water nanofluid 

flow and convective heat transfer in a microfin tube equipped with loose-fit twisted 

tapes, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, June 2020, Volume 140(5), pp. 

2541-2554. 

1.0 

4) P. Samruaisin, K. Kunnarak, V. Chuwattanakul and S. Eiamsa-ard, Effect of sparsely 

placed twisted tapes installed with multiple-transverse twisted-baffles to enhance 

heat transfer, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, January 2020, Volume 

140(3), pp. 1159-1175. 

1.0 

5) ปรัชญา ส ารวยสินธ์ุ และ สมิทธ์ เอ่ียมสะอาด (2563). คุณลักษณะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและ

ความดันตกคร่อมในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นที่มีผิวร่องเกลียว , การประชุม

วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 18, 

วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 179-183. 

0.2 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 

MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

MECH0421 การควบคุมก าลังของไหล 

MECH0420 ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 

MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 

MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

MECH0483 การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก 

 
10. ผศ.ดร.อาณัติ พิลา  

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2562 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2554 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) ธนาวุฒิ บุญทัน และ อาณัติ พิลา (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

โรงงานผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จ ากัด , การ

ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้ง

ที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 111-117. 

0.2 

2) อาณัติ พิลา, ฉัตรสุดา เทียนแสงสว่าง, ปภาวดี พัดดง, วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ และ เพชรพิสิฐ 

เอ่ียมสะอาด (2564). การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยแผ่นก้ัน

เอียง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 118-127. 

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
3) พิชิต แก้วโกสุม, รัฐพงศ์ ดวนสูง, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, อาณัติ พิลา และ 

สมิทธ์ เอ่ียมสอาด (2564). อิทธิพลของมุมปะทะของแผ่นใบบิดรูปตัววีที่มีผลต่อคุณลักษณะการเพิ่ม

การถ่ายเทความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและ

มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, 

จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 128-138. 

0.2 

4) วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, ปภาวดี พัดดง, ฉัตรสุดา เทียนแสงสว่าง, สมิทธ์ เอ่ียมสอาด และ อาณัติ 

พิลา (2564). การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้ง

ตัวสร้างการไหลหมุนวนชนิดแผ่นก้ันเอียงรูปตัววี, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อน

และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, 

จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 139-148. 

0.2 

5) ทวีทรัพย์ ดีเสือ และ อาณัติ พิลา (2564). คุณลักษณะของการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความ

ความดันภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการติดตั้งแผ่นก้ันด้วยโปรแกรมจ าลองการไหลโซลิดเวิร์ค, 

การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ 

ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 191-198. 

0.2 

   
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0460 วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0481 วิศวกรรมยานยนต์ 
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11. ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2542 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2533 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, ธรรมธัช พรไพบูลย์วิทย์, เกรียงศักดิ์ ยิ้มเยื้อน, กฤษณะ 

ทองพิมพ์, พิมพ์เณตร มูลสวัสดิ์, อาณัติ พิลา, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และ นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของการจัดวางแผ่นใบบิดต่อการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันภายในท่อ

สีเ่หลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 143-152. 

0.2 

2) อาณัติ พิลา, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, กิตติ พิบูลย์วัฒนวงษ์, ปภาณ จุลบถ, ธีรวัฒน์ ขันทะสีมา, ไชยวัฒน์ 

ศิลป์ประสิทธ์ิ, วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และนิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของแผ่นก้ันต่อสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า , การประชุมวิชาการการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 153-162. 

0.2 

3) นนทพร มูลวรรณ, กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ และ สมิทธ์ 

เอ่ียมสะอาด (2563). การถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่ติดตั้งวงแหวนฟันปลา , การประชุมวิชาการ

การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-

13 มีนาคม พ.ศ. 2562, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 352-356 

0.2 

4) อาณัติ พิลา, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, กิตติ พิบูลย์วัฒนวงษ์, ปภาณ จุลบถ, ธีรวัฒน์ ขันทะสีมา, ไชยวัฒน์ 

ศิลป์ประสิทธ์ิ, วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และ นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของแผ่นก้ันต่อสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า , การประชุมวิชาการการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 , วันที่ 12-13 

มีนาคม พ.ศ. 2562, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 153. 

0.2 

5) วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, ธรรมธัช พรไพบูลย์วิทย์, เกรียงศักดิ์ ยิ้มเยื้อน , 

กฤษณะ ทองพิมพ์, พิมพ์เณตร มูลสวัสดิ์, อาณัติ พิลา, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และ นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ 

(2563). อิทธิพลของการจัดวางแผ่นใบบิดต่อการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันภายในท่อ

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน

และกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2562, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 143. 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
 

12. ผศ. สราวุฒิ สังวรกาญจน์  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2559 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) T.Madhiyanon, P.Sathitruangsak, S.Sungworagarn and T.Udomman, Investigation of 

rice-straw-ash fouling/slagging and countermeasures using supplementary additives 

and co-firing with Si-Al-rich coal in a pilot-scale grate-fired combustor, Journal of the 

Energy Institute, Volume 93, Issue 5, October 2020, Pages 1848-1867 

1.0 

2) พิชิต แก้วโกสุม, รัฐพงศ์ ดวนสูง, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, อาณัติ พิลา และ 

สมิทธ์ เอ่ียมสอาด (2564). อิทธิพลของมุมปะทะของแผ่นใบบิดรูปตัววีที่มีผลต่อคุณลักษณะการเพิ่ม

การถ่ายเทความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและ

มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, 

จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 128-138. 

 

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
3) สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ทวีทรัพย์ ดีเสือ, มีสุข มนัสสีลา, ประสิทธ์ิ เล็กน้อยกุล, ประสาน สถิตย์เรือง

ศักดิ์, สมิทธ์ เอ่ียมสอาด และ อาณัติ พิลา (2564). อิทธิพลของการจัดวางแผ่นก้ันที่มีผลต่อการ

ปรับปรุงสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยโปรแกรมจ าลองการไหลโซลิดเวิร์ค , 

การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ 

ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 199-206. 

0.2 

4) ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, อาณัติ และสมิทธ์ เอ่ียมสอาด (2564). การศึกษา

เชิงตัวเลขของพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีกาติดตั้งแผ่นก้ัน

ด้วยโปรแกรมจ าลองการไหลโซลิดเวิร์ค, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน

อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัด

สงขลา, เลขหน้า 207-213. 

0.2 

5) รัตติกาล สมัน, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และฐานิตย์ เมธิยา (2564). ผลของ

การใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของโพแทสเซียมในเถ้าและเดโพสิตจากการเผา

ไหม้ร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขั้น, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน

ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 238-244. 

0.2 

 
 

ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 
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13. ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

Ph.D. Mechanical Engineering University of Sheffield, UK 2551 
M.Sc. Engineering and 

Manufacturing 
Management 

Coventry University, UK 2541 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2535 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) สมิทธ์ เอ่ียมสอาด, เก่งกล้า กุณรักษ์, ขวัญจิต วงษ์ชารี และเสถียรพงศ์ หุยะนันท์ (2564). คุณลักษณะ

การถ่ายเทความร้อนของเจ็ทหมุนควงพุ่งชนบนแผ่นผิวเรียบโดยใช้หัวฉีดหกร่องเกลียว , การประชุม

วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20 , 

วันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, หน้า 214-219. 

0.2 

2) สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์ และ เสถียรพงศ์ หุยะนันท์ (2563). การศึกษาสมรรถนะความร้อนเชิงตัวเลข

และการผลิตเอนโทรปีในท่อ ที่มีครีบวงแหวนเอียง, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อน

และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563, 

จังหวัดจันทบุรี, หน้า 263-270. 

0.2 

3) Sripattanapipat, S., Huyanan, S., Phairote, W. and Promvonge, P. (2019). Numerical 

Simulation of Turbulent Flow and Heat Transfer in Hexagonal Dimpled Channel, The 

33rd Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 2-5 July 2019, 

Udon Thani, pp. 228. 

0.2 

4) Sripattanapipat, S., Huyanan, S. and Promvonge, P. (2018). Numerical Study of Al2O3-

Water Nanofluid Flow and Heat Transfer in Tube with Angled Rings, The 32nd 

Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 3-6 July 2018, Mukdahan, 

pp. 288. 

0.2 

5) Sripattanapipat, S., Huyanan, S. and Promvonge, P. (2017). Numerical Thermal 

Performance Analysis in a Heat Exchanger Tube with V-Sharp Discrete Ribs, The 31st 

Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 4-7 July 2017, Nakhon 

Nayok, pp. 137. 

0.2 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0430 การควบคุมอัตโนมัติ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 

 

14. ดร.นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, ธรรมธัช พรไพบูลย์วิทย์, เกรียงศักดิ์ ยิ้มเยื้อน, กฤษณะ 

ทองพิมพ์, พิมพ์เณตร มูลสวัสดิ์, อาณัติ พิลา, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และ นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของการจัดวางแผ่นใบบิดต่อการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันภายในท่อ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน

และกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 143-

152. 

0.2 

2) อาณัติ พิลา, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, กิตติ พิบูลย์วัฒนวงษ์, ปภาณ จุลบถ, ธีรวัฒน์ ขันทะสีมา, ไชยวัฒน์ 

ศิลป์ประสิทธ์ิ, วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และนิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของแผ่นก้ันต่อสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 , วันที่ 12-13 เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 153-162. 

 

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
3) นนทพร มูลวรรณ, กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ และ สมิทธ์ เอ่ียม

สะอาด (2563). การถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่ติดตั้งวงแหวนฟันปลา , การประชุมวิชาการการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 352-256 

0.2 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อส าหรับอาคาร 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 
MECH0467 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

 
 

15. ดร. วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2562 

วศ.ม. 
วิศวกรรมการจัดการ 
อุตสาหกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2547 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2543 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, ปภาวดี พัดดง, ฉัตรสุดา เทียนแสงสว่าง, สมิทธ์ เอ่ียมสอาด และ อาณัติ 

พิลา (2564). การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งตัว

สร้างการไหลหมุนวนชนิดแผ่นก้ันเอียงรูปตัววี, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและ

0.2 
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ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, 

จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 139-148. 

2) อาณัติ พิลา, ฉัตรสุดา เทียนแสงสว่าง, ปภาวดี พัดดง, วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ และ เพชรพิสิฐ เอ่ียม

สะอาด (2564). การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยแผ่นก้ันเอียง , การ

ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 

20, วันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564, จังหวัดสงขลา, เลขหน้า 118-127. 

0.2 

3) วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, ธรรมธัช พรไพบูลย์วิทย์, เกรียงศักดิ์ ยิ้มเยื้อน, กฤษณะ 

ทองพิมพ์, พิมพ์เณตร มูลสวัสดิ์, อาณัติ พิลา, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และ นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของการจัดวางแผ่นใบบิดต่อการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันภายในท่อ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน

และกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 143-

152. 

0.2 

4) อาณัติ พิลา, ธนวิชญ์ ก่ิงดอกไม้, กิตติ พิบูลย์วัฒนวงษ์, ปภาณ จุลบถ, ธีรวัฒน์ ขันทะสีมา, ไชยวัฒน์ 

ศิลป์ประสิทธ์ิ, วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ, นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และนิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ (2563). 

อิทธิพลของแผ่นก้ันต่อสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 , วันที่ 12-13 เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, เลขหน้า 153-162. 

0.2 

ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0111 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
MECH0115 การเขียนแบบวิศวกรรม 
MECH0190 การฝกึทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0430 การควบคุมอัตโนมัติ 
MECH0478 การควบคุมและการบริหารงานคุณภาพ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
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16. ดร.ประพจน์ ทศภานนท ์

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2562 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2558 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 

 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) Tossapanon, P. and Huyanan, T. (2021). Using graphene material with functionally 
graded beam structures-A comprehensive review, Engineering Transactions, 24(51), 
pp.66-113, July-December 2021. 

0.4 

 

ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 
17. อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544 
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) W. Songsuwan and N. Wattanasakulpong, Amplitude analysis of functionally graded 

beams under linear decreasing and exponential loads, JRAME, Volume 8, June 2020, 

pages 1-10. 

0.8 

2) N. Wattanasakulpong and W. Songsuwan, Application of the Adomian Modified 

Decomposition Method to Free Vibration Analysis of Thin Plates with Elastic Supports, 

Engineering Transactions, Volume 23(2), December 2020, pages 115-125. 

0.4 

3) B. Srikarun, W. Songsuwan and N. Wattanasakulpong, Linear and nonlinear static 

bending of sandwich beams with functionally graded porous core underdifferent 

distributed loads, Composite Structures, Volume 276, November 2021, page 114538. 

1.0 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0209 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0315 การวัดและเครื่องมือวัด 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 
MECH0415 การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม 

 
18. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์  

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์   
วุฒิ 

ทุกระดับ 
สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541 
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   ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) อาทิตย์ อัศวสุขี คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และตะวัน สุขน้อย , “การปรับปรุงลีโอนาร์ไดต์และดินแดงเป็น

ตัวดูดซับส าหรับก าจัดไฮโดนเจนซัลไฟด์ (Modification of Leonardite and Red Clay as 

Adsorbents for H2S Removal from Biogas),” วารสาร มทร.อีสานฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, 2561, เลขหน้า 147-158. 

0.2 

2) อาทิตย์ อัศวสุขี นิสา เชิดในเมือง แคทลียา ใกล้กลาง ดวงนภา พินิจกิจ คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และ

ตะวัน สุขน้อย, “ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงตัวดูดซับที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับการ

ก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย วันที่ 26-27 

มกราคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา, 2560, เลขหน้า 1482-1485. 

0.2 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0320 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์ 
MECH0332 การออกแบบเครื่องจักรกล 
MECH0441 การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นส าหรับการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีด 
MECH0442 พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
MECH0335 กลศาสตร์วัสดุประยุกต์ 
MECH0445         การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด 
MECH0482 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 

 
19. อาจารย์รัตติกาล สมัน 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์    
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2564 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2560 
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 

1) ฐานิตย์  เมธิยานนท์, สราวุฒิ  สังวรกาญจน์ และรัตติกาล  สมัน , ศึกษาการแก้ปัญหาการเกาะของ

อนุภาคบนท่อไอน้ าร้อนยวดยิ่งจ าลองจาการเผาไหม้ฟางข้าวร่วมแกลบในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขั้น , 

การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 18, 20-21 

มีนาคม 2562, กระบี่, เลขหน้า 253-261. 

0.2 

2) รัตติกาล สมัน, ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์ และประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, การ

แก้ปัญหาฟาล์วลิ่งโดยใช้เกาลินเป็นสารเติมแต่งและการเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินแอนทราไซต์ในการเผา

ไหม้ฟางข้าวร่วมกับแกลบในเตาเผาไหม้แบบตะกรับ, การประชุมวิชาการเครื่องข่ายวิศวกรรมเครื่องกล

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2-5 กรกฏาคม 2562, จ.อุดรธานี, เลขหน้า 23-24.  

0.2 

3) ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์, ธรรมนูญ อุดมม่ัน และ รัตติกาล สมัน (2563). การศึกษา

การน าเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีโพแทสเซียมสูงมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟูา, การประชุมวิชาการการถ่ายเท

พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19, วันที่ 12-13 มีนาคม 

พ.ศ. 2563, จังหวัดจันทบุรี, g]-หน้า 41-47. 

0.2 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0115 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
MECH0350 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECH0351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
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ประวัติและผลงานอาจารย์พิเศษ 
 
1. รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข  

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์   
 

วุฒิ 
ทุกระดับ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

Ph.D. Mechanical Engineering University of London, UK 2540 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2534 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ค่าน้ าหนัก 
1) Wasinarom, K., Charoensuk, J. and Lilavivat, V. (2019). Non-equilibrium numerical 

modeling for combustion of LPG within porous media, International Journal of Heat 

and Mass Transfer 143, 118551.  

1.0 

2) Onthong, K. and Charoensuk, J. (2019). A new method for zone development 

observation for updraft rice husk gasification, BioResources 14(3), pp. 5080-5096. 

1.0 

3) Wasinarom, K. and Charoensuk, J. (2019). Experiment and numerical modeling of 

stratified downdraft gasification using rice husk and wood pellet, BioResources 14(3), 

pp. 5235-5253. 

1.0 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0215 กลศาสตร์ของแข็ง 
MECH0320 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหารายวิชาของหลักสตูรกบั มคอ.1 
หรือเกณฑ์สภาวิชาชีพ  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับเนื้อหาความรู้และองค์ความรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

เนื้อหาความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(1) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม    
(Fundamental Engineering Drafting) 
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน  
(Basic Tool Skills Practice) 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล   
(Computer Aided Mechanical Design) 

   X   X  

ภาระแบบสถิต  
(Statics Loadings) 

MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 
MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials)  
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
(Machine Parts Design) 

X X       

ภาระแบบพลศาสตร์หรือแบบแปรผัน  
(Dynamics or Variable Loadings) 

MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม   
(Engineering Dynamics) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
(Machine Parts Design) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล  
(Mechanical Vibration) 

X X       

วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

MATS0310 วัสดุวิศวกรรม    
(Engineering Materials) 

   X     
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับเนื้อหาความรู้และองค์ความรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ) 

เนื้อหาความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
กลศาสตร์วัสดุ  
(Mechanics of Materials) 

MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials)) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
(Machine Parts Design) 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(Computer-Aided Mechanical Engineering) 

X X  X X    

กระบวนการผลิต  
(Manufacturing Process) 

MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
(Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotic Control System and Artificial Intelligent)   
MECH0402 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร 
(Entrepreneurship for Engineers) 

   X   X  

การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์หรือเครื่องจักรกล  
(Analysis and Design of Vehicles or Machine Components) 

MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล   
(Mechanics of Machinery) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
(Machine Parts Design) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(Computer-Aided Mechanical Engineering) 

X X  X    X 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับเนื้อหาความรู้และองค์ความรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล (ต่อ) 

เนื้อหาความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(2) กลุ่มความรู้ด้านอุณหพลศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตร์ของไหล  
(Fluid Mechanics) 

MECH0210 กลศาสตร์ของไหล    
(Fluid Mechanics) 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
(Fluid Machinery) 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 
(Design of Piping Systems) 

X  X  X    

อุณหพลศาสตร์  
(Thermodynamics) 

MECH0220 อุณหพลศาสตร์    
(Thermodynamics) 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 

X  X  X    

การถ่ายเทความร้อน  
(Heat Transfer) 

MECH0362 การถ่ายเทความร้อน   
(Heat Transfer) 
MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(Computer-Aided Mechanical Engineering) 

X  X  X    
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับเนื้อหาความรู้และองค์ความรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ) 

เนื้อหาความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร้อน  
(Analysis and Design of Thermal Systems and their 
Equipments) 

MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ  
(Refrigeration and Air-Conditioning) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความร้อน 
(Thermal System Design) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  
(Energy and Energy Conversion) 

MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง   
(Power Plant Engineering) 
MECH0352 เครื่องจักรกลของไหล 
(Fluid Machinery) 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ  
(Refrigeration and Air-Conditioning) 

X  X  X X X X 

(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamics Systems and Control) 
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  
(Electricity and Electronics) 

EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา   
(Basic Electrical Engineering) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotic Control System and Artificial Intelligent) 

     X   
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับเนื้อหาความรู้และองค์ความรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ) 

เนื้อหาความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ระบบพลศาสตร์  
(Dynamic System) 

MECH0240 กลศาสตร์เครื่องจักรกล   
(Mechanics of Machinery) 
MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล  
(Mechanical Vibration) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotic Control System and Artificial Intelligent) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 
(Mechatronics and Control systems) 

X X X      

การควบคุมระบบ  
(System Control) 

MECH0390 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotic Control System and Artificial Intelligent) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 
(Mechatronics and Control systems) 

X      X  
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ความหมายขององค์ความรู้ 
(1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied Mathematics, 

Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การ
จ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบปูอนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์ แรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเค้
นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระท า 

(3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการ
พลศาสตร์ ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด 

(4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของสมบัติ และสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ ใช้งานสสารใน ด้
านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

(5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทต่างๆ ที่จ า
เป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้ง
เน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนส าหรับในอนาคต 

(6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึงเน้ือหาความรู้ ซ่ึง
เก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟูา อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเน้ือหาความรู้ทางการ
จัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์  โลจิสติกส์ รวมไปถึง
การน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

(8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment) 
หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี และการน ามาประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวเน่ืองทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางการกระจายหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ตามองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

  

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิช
าพื้

นฐ
าน

ทา
ง

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์
วิช

าพื้
นฐ

าน
ทา

ง
วิศ

วก
รร

มศ
าส

ตร
 ์

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์ ฟิสิกส ์ เคมี 

CHEM0120 เคมี 3(3-0-6) 
(Chemistry) 
CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี 1(0-2-1) 
(Chemistry Laboratory) 
ENCC1001 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 3(6-0-6)  
(Physical Mathematics) 
ENCC1002 แคลคูลัสส าหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟูา 3(6-0-6)  
(Calculus for Mechanics and Electromagnetism) 
MATH2101 คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรม 3(6-0-6) 
(Essential Engineering Mathematics) 
MECH0301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-2-6) 
(Numerical Methods for Mechanical Engineering) 
PHYS0101 ฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
(Physics) 
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ตารางการกระจายหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ตามองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิช
าพื้

นฐ
าน

ทา
งว

ิศว
กร

รม
 

วิช
าเฉ

พา
ะ

บัง
คับ

 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ 

Mechanical Drawing Statics and Dynamics Mechanical 
Engineering Process 

MECH0105 พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
(Fundamental Engineering Drafting) 
MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(2-2-5) 
(Engineering Mechanics) 
MECH0111 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)  
(Engineering Dynamics) 
MECH0301 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
(Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment) 
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วิช
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พา
ะ
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คับ

 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 2 ความรู้ทางดิจิทัล 

Digital Technology in Mechanical Engineering 

MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
(Robotic Control System and Artificial Intelligent) 

  X 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิช

าพื้
นฐ
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ิศว

กร
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วิช

าเฉ
พา

ะ
บัง

คับ
 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 3 พื้นฐานความร้อนและของไหล 

Thermodynamics Fluid Mechanics 

MECH0210 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
(Fluid Mechanics) 
MECH0220 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Thermodynamics) 
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ตารางการกระจายหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ตามองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิช
าพื้

นฐ
าน

ทา
งว

ิศว
กร

รม
 

วิช
าเฉ

พา
ะ

บัง
คับ

 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ 

Engineering Materials Mechanics of Materials 

MATS0310 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
(Engineering Materials) 
MECH0230 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials) 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
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วิช
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พา
ะ

บัง
คับ

 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

Health, Safety and Environment 

MECH0201 เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
(Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment) 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
(Power Plant Engineering) 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
(Refrigeration and Air Conditioning) 
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ตารางการกระจายหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ตามองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิช
าพื้

นฐ
าน

ทา
งว

ิศว
กร

รม
 

วิช
าเฉ

พา
ะ

บัง
คับ

 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล 

Machinery Systems Machine Design Prime Movers 

EECC0232 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟูา 3(2-2-5) 
(Fundamental Electrical Engineering) 
MECH0240 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
(Mechanics of Machinery) 
MECH0340 การออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
(Machine Parts Design) 
MECH0352 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
(Fluid Machinery) 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
(Power Plant Engineering) 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
(Computer Aided Mechanical Design) 
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 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ 

Heat Transfer Air Conditioning 
and Refrigeration Power Plant Thermal Systems 

Design 
MECH0362 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
(Heat Transfer) 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
(Power Plant Engineering) 
MECH0352 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
(Fluid Machinery) 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิช
าพื้

นฐ
าน

ทา
งว

ิศว
กร

รม
 

วิช
าเฉ

พา
ะ

บัง
คับ

 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (ต่อ) 

Heat Transfer Air Conditioning 
and Refrigeration Power Plant Thermal Systems 

Design 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-2-5) 
(Computer-Aided Mechanical Engineering) 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 3(3-0-6) 
(Design of Piping Systems) 
MECH0463 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
(Refrigeration and Air Conditioning) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) 
(Thermal System Design) 
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 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ 
Dynamic 
Systems 

Automatic 
Controls 

IoT and 
Use of AI Robotics Vibration 

MECH0360 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
(Mechanical Vibration) 
MECH0401 ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
(Robotic Control System and Artificial Intelligent) 
MECH0410 แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 3(3-0-6) 
(Mechatronics and Control systems) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-2-5) 
(Computer-Aided Mechanical Engineering) 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิช
าพื้

นฐ
าน

 
ทา

งว
ิศว

กร
รม

 
วิช

าเฉ
พา

ะบ
ังค

ับ องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอ่ืนๆ 

Energy 
Engineering 

Management and 
Economics 

Fire Protection 
System 

Computer-Aided 
Engineering 

MECH0202 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
(Entrepreneurship for Engineers) 
MECH0363 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
(Power Plant Engineering) 
MECH0443 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล 3(2-2-5) 
(Computer Aided Mechanical Design) 
MECH0444 คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-2-5) 
(Computer-Aided Mechanical Engineering) 
MECH0352 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
(Fluid Machinery) 
MECH0456 การออกแบบระบบท่อ 3(3-0-6) 
(Design of Piping Systems) 
MECH0465 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) 
(Thermal System Design) 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  เคม ี  

   คณะ  วิทยาศาสตร  
 
 

ขอมูลทั่วไป 

 
 

1. รหัสวิชา      CHEM0120         ชื่อวิชา       เคม ี ( Chemistry )                                                                 
. 
2. จํานวนหนวยกิต      3     หนวยกติ       ( 3 - 0 - 6 )                                                                                    
. 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตร   สาขาวชิา  เคม ี  
               
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ  
  
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุครั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
  4.1   ดร.สันติ  ตั้งประภา  (Section A/LEC)  (สอนครั้งที่ 1-15,   100%)  
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
         หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตร   ภาคการศึกษา   2/2564   ชั้นปที่เรียน      1  
           หลายหลักสูตร ภาคการศกึษา และชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (ภาษาองักฤษ) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (ภาษาองักฤษ) 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง     อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
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 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ

เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           
14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่    เดอืน           พ.ศ.        . 
 

 

ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)    
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาเคมีพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับสมบัติของอิเล็กตรอนของอะตอม และโมเลกุล การ
คํานวณมวลสารสัมพันธ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟาเคมี 
นิวเคลียรเคมีและเคมีอินทรีย 
 

 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

 
หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก
หลักสูตร         สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

1. บอกจํานวนอนุภาคมูลฐานในอะตอมและไอออน 
2. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนได 
3. รูจักชนิดและลักษณะของพันธะตางๆ ในโมเลกุลและทํานายรูปรางของโมเลกุลโคเวเลนต 
4. คํานวณความสัมพันธระหวางมวล จํานวนโมเลกุลและโมลของสารในสมการเคมี 
5. ทราบสมบัติของของแข็ง ของเหลว แกส และแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
6. เขาใจการหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี และผลของความเขมขนของสารตั้งตนตอปฏิกิริยา 
7. หาคาคงที่สมดุลแบบตางๆ และทํานายทิศทางของสมดุลใหมจากการรบกวนสมดุลแบบตางๆ 
8.คํานวณคาพีเอชของสารละลายกรด-เบส เกลือ และบัฟเฟอร 
9. ประยุกตใชเทอรโมเคมี และเทอรโมไดนามิกมาใชคํานวณปริมาณความรอนในสมการเคมี 
10. นําความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ เพื่อนํามาคํานวณคาศักยไฟฟาของเซลลไฟฟาเคม ี
11. รูจักชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร และคํานวณหาพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรได 
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12. รูจักชนิดของสารประกอบอินทรียในชีวิตประจําวัน 
 

แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา    CHEM0120    ชื่อวิชา       เคมี        . 
ภาคการศึกษา        XXX       ปการศึกษา    XXXX                “  

1. แผนการสอน 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ 

ผูสอน 

1 
อะตอม โมเลกุล และไอออน โครงสรางอะตอม เลขอะตอม มวลอะตอม  ไอโซโทป  โมเลกลุ  
ไอออน  มวลโมเลกลุ  สัดสวนของสารประกอบ  สูตรอยางงาย สูตรโมเลกุล 3 

การบานและ 
สอบยอย 

2 
ทฤษฎีควอนตัมและโครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอมและความสัมพันธระหวางธาตุตางๆ 
ในตารางธาตุ เลขควอนตัมการจัดเรียงอเิล็กตรอน ตารางธาตุ  แนวโนมของสมบัตทิางกายภาพ
ตามตารางธาตุ พลังงานไอออไนเชชัน สัมพรรคภาพ อิเล็กตรอน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   

3 
การบานและ 

สอบยอย 

3 
พันธะเคมแีละโครงสรางโมเลกุล สัญลักษณแบบจดุของลิววสิ พันธะไอออนิก  พันธะโคเวเลนต  
อิเล็กโตรเนกาติวิตี  การเขียนโครงสรางแบบลิววิส  ขอยกเวนของกฏออกเตต  ความแข็งแรง
ของพันธะโคเวเลนต  

3 
การบานและ 

สอบยอย 

4 
ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี สมบตัิของสารละลายในน้ํา ปฏิกิรยิาการตกตะกอน ปฏิกิริยากรด –
เบส ปฏิกิรยิาออกซิเดชัน – รีดักชัน การดุลสมการออกซิเดชัน – รีดักชัน 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

5 
ความสัมพันธเชิงมวล ปริมาณของสารตั้งตนและสารผลิตภณัฑ  รีเอเจนตจํากัดปฏิกิริยา ผลได
ของปฏิกิรยิา ความเขมขนของสารละลาย และการเจือจางสารละลาย การวิเคราะหโดยน้ําหนัก 
การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตรีดอกซ   

3 
การบานและ 

สอบยอย 

6 
แรงระหวางโมเลกุลในของเหลวและของแข็ง แรงยึดเหนีย่วระหวางโมเลกลุ  สมบัติของ 
ของเหลว  โครงสรางผลึก  ชนิดของผลกึของ แข็งอสณัฐาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ อโลหะและ
โลหะทรานซิซัน      

3 
การบานและ 

สอบยอย 

7 
สถานะแกส กฎของกาซ  สมการของกาซอุดมคติ  การคํานวณเกีย่วกับกาซ  กฎความดันยอย
ของดาลตัน ทฤษฎีพลังงานจลนของกาซ กฎการแพรและการแพรผานของแกรแฮมห  การเบี่ยงเบน
ของกาซจริง       

3 
การบานและ 

สอบยอย 

 ดร.สันติ  ตั้ง
ประภา 
 
 

 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ 

ผูสอน 

8 
จลนศาสตรเคม ีอัตราเร็วปฏกิิริยาเคมี  กฎอัตราเร็ว  ความสัมพันธระหวางความเขมขนของ
สารกับเวลา ผลของพลังงานกระตุน อุณหภูมิกับคาคงที่อัตราเร็วกลไกการเกิดปฏิกริิยา   3 

การบานและ 
สอบยอย 

9 
สมดุลเคม ี คาคงที่สมดุลเคมี  ความสัมพนัธระหวางคาคงที่อตัราเร็วกับคาคงที่สมดุลเคมี  การ
คํานวณหาคาคงที่สมดุล  การทํานายทิศทางการเกิด ปฏิกิริยาเคมี  ปจจัยที่มีผลตอคาคงที่สมดลุ
เคมี  

3 
การบานและ 

สอบยอย 

10 
สมดุลกรด-เบส ชนิดของกรด-เบส  การหาคา pH ของกรดแก-เบสแก การหาคา pH ของกรด
ออน-เบสออน การหาคา pH ของเกลือ การหาคา pH ของสารละลายบัฟเฟอร  3 

การบานและ 
สอบยอย 

11 
เทอรโมเคมี ชนิดของพลังงาน  การเปลีย่นแปลงพลงังานในปฏิกิริยาเคมี เอนทาลป แคลอริเมท
รี  ความรอนมาตรฐานของการเกิดปฏิกริิยา ความรอนของการละลาย 3 

การบานและ 
สอบยอย 

12 
เทอรโมไดนามิกส  เทอรโมไดนามิกสเบือ้งตน งานและ พลังงาน กฎขอที่ 1 ของเทอรโม
ไดนามิกส  เอนโทรป กฎขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกส   พลังงานเสรีของกิบส พลังงานเสรีกับสมดลุ
เคมี กฎขอที่ 3 ของเทอรโมไดนามิกส 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

13 
เคมีไฟฟา  ปฏิกิริยารีดอกซ  เซลลไฟฟาเคมี  คาศักย ไฟฟามาตรฐาน  การทํานายทิศทางการ
เกิด  
ปฏิกิริยา สมการของเนินส  เซลลความเขมขน แบตเตอรี่  อิเลก็โตรไลซีส  

3 
การบานและ 

สอบยอย 

14 
นิวเคลียรเคม ี ธรรมชาติของสารกัมมันตรังสี  ความเสถียร ของนิวเคลยีส  สารกัมมันตรังสีใน
ธรรมชาติ สารกัมมันตรังสี สังเคราะห  ปฏิกิริยานิวเคลียร  ผลของสารกมัมันตรังสตีอสิ่งมีชีวิต  3 

การบานและ 
สอบยอย 

15 
เคมีอินทรยีและพอลิเมอร สารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ แอโรมาติก  ชนิดของ
สารประกอบอินทรีย  สมบัติของพอลิเมอรการสังเคราะหพอลิเมอร 3 

การบานและ 
สอบยอย 

ดร.สันติ  ตั้งประภา 
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หมายเหต ุ 1. วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง 
2. กรณีรายวิชาบรรยายทีม่ีการสอนปฏิบตัิการ (วิชามี *) ใหทาํแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรบัตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที่ 
ผลการเรยีนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 2.1 การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
16 

 
25% 
30% 

2 2.1 ผลการทดสอบยอย/การทํา
แบบฝกหัด/การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย (งานกลุม/งานเดี่ยว) 

1-15 45% 

3  กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย แสดง 
      ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลกั 
1. Chemistry, Raymond Chang, 9th edition, Mc. Graw Hill, 2007  
2. เคมี เลม 1 และ เคมี เลม 2 สํานักพิมพแมกกรอ-ฮิล 2545                                                                                        
.  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
- ไมม ี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- ไมมี                                                                                                                                                   
.                                                                                                                                                          
. 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  เคม ี  

   คณะ  วิทยาศาสตร  
 
 

ขอมูลทั่วไป 

 
 

1. รหัสวิชา       CHEM0190          ชื่อวิชา           ปฏิบัติการเคม ี (Chemistry Lab)                                              
2. จํานวนหนวยกิต 1 หนวยกติ       ( 0 - 3 - 1 )                                                                                             
. 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร      สาขาวชิา    
               
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ  
  
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 

4.1   ดร.ประภาส ขอพึ่ง   (Section A, /LAB) (สอนครั้งที่ 1-15,  100.00%) 
4.2   อาจารยอัญชลี ทองสิมา (Section A, /LAB) (สอนครั้งที่ 1-10,  67.00%) 
4.3   ดร.ประวิทย สงิหโตทอง (Section A, /LAB) (สอนครั้งที่ 11-15, 33.00%) 
4.4   ดร.สันติ ตั้งประภา  (Section A, /LAB) (สอนครั้งที่ 1-15,  100.00%) 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร – ภาคการศึกษา  - ชั้นปที่เรียน  - 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษา และ ชั้นปที่เรียน ขึ้นอยูกบัแตละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ)
  
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ)
  
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
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 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง     อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ
เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           
14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่30 เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)  

เปเปอรโครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาแทนที่ อินดิเคเตอรกรด-เบส ไทเทรชัน ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของ 
ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟา เซลลกัลวานิก การทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 
 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 
หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร สูรายวิชา 
(Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 

 
ผลลัพธการเรียนรูรายวชิา (Course Learning Outcomes) 

(1) บอกหลักการโครมาโทกราฟได 
(2) เขียนสมการการเกิดปฏกิิริยาแทนที่ได 
(3) หาคาพีเอชของสารละลายโดยใชอินดิเคเตอรได 
(4) หาปริมาณหาสารโดยใชเทคนคิไทรเทชัน 
(5) บอกวิธีหาความรอนของการละลายได 
(6) เขาใจวิธีการหาอตัราเร็วของปฏิกิริยาเคมี 
(7) ทํานายทิศทางของสมดุลใหมจากการรบกวนสมดุลแบบตางๆ 
(8) เขาใจการนําไฟฟาของสารละลายและการหาคาศักยไฟฟาของเซลลไฟฟาเคม ี
(9) หาแอนไอออนตวัอยางแบบเซมิไมโครได 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา     CHEM0190    ชื่อวชิา     Chemistry lab    . 
ภาคการศึกษา      XXX     ปการศกึษา     XXXX      . 

1. แผนการสอน  (กรณี 1 Section มีผูสอนหลายคน)     
 

 

 

 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
แนะนําระเบียบ ขอปฏิบัติ การใชเครื่องมือ เครื่องแกว และความ
ปลอดภัย ในการเขาทําปฏิบัติการเคมี 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

2 
การใชเครื่องมือ และความแมนยําของเครื่องแกววัดปริมาตร 

3 สอบยอยกอนทดลอง 
/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

3 
การทดลองที่ 1 เปเปอรโครมาโตกราฟ 
- ศึกษาวิธีการแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟ 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

4 
การทดลองที่ 2 อินดิเคเตอรสําหรับบอกคาพีเอช 
- ศึกษาสมบัติของอินดิเคเตอร 
- ศึกษาการหาคาความเปนกรดของสารละลายโดยการใชอินดิเคเตอร 

3 สอบยอยกอนทดลอง 
/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

5 
การทดลองที่ 3 ปฏิกิริยาแทนที่ 
- ศึกษาชนิดของปฏิกิริยาแทนที่ไฮโดรเจน, การแทนที่โลหะ และ
การแทนที่แบบสับเปล่ียนเชิงคู 

3 สอบยอยกอนทดลอง 
/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

6 
การทดลองที่ 4 การไทเทรต 
- ศึกษาวิธีการไทเทรตในแบบตางๆ พรอมทั้งทําการไทเทรต
สารละลายเหล็กตัวอยาง 

3 สอบยอยกอนทดลอง 
/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

7 
สอบปฏิบัติการครั้งที่ 1 

  
ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

8 
การทดลองที่ 5 เคมีไฟฟา 
- ศึกษาสารละลายอิเล็กโทรไลตแบบตางๆ 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

9 
การทดลองที่ 6 แกลวานิคเซลลและการชุบ 
- ศึกษาการสรางแกลวานิคเซลลแบบตาง 
- ศึกษาพื้นฐานของการชุบโลหะ 

3 สอบยอยกอนทดลอง 
/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

10 
การทดลองที่ 7 อัตราเร็วของปฏิกิริยา 
- ศึกษาอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาระหวางแอซิโตนกับไอโอดีนในกรด 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
อ.อัญชลี ทองสิมา 

11 

การทดลองที่ 8 สมดุลเคมี 
- ศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดสมดุล โดยมีการระบบสมดุลในภาวะตางๆ 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
ดร.ประวิทย สิงหโต

ทอง 

12 

การทดลองที่ 9 การวัดความรอนที่ความดันคงที 
- ศึกษาความรอนของการทําใหเปนกลางระหวางกรด-เบส 
- ศึกษาความรอนของการละลาย 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
ดร.ประวิทย สิงหโต

ทอง 

13 

การทดลองที่ 10 การทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 
- ศึกษาวิธีการวิเคราะหหาแอนไอออนในสารละลายตัวอยาง 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
ดร.ประวิทย สิงหโต

ทอง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรยีนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 
 

2.1 การสอบ 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบประจําภาค 

15 30 

2 2.1 ผลการทดสอบยอย/การทําแบบฝกหัด/การ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย (งานกลุม/งานเดี่ยว) 

ทดสอบยอย
กอนการ
ทดลอง/
รายงาน  
สัปดาหที่  

3-14 

10 

3  กิจกรรมในชั้นเรียน 
- การเขาเรียน 
- การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การนําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

60 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
      - คูมอืปฏิบัติการเคมี CHEM0190 ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
     -                              
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
     -                                                                                                                   
 

 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

14 

การทําคุณภาพวิเคราะหแบบเซมิไมโคร 
- ศึกษาการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยวิธีเซมิไมโคร 3 สอบยอยกอนทดลอง 

/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
ดร.ประวิทย สิงหโต

ทอง 

15 

วิเคราะหไอออน  + สอบขอเขียน  

3 สอบยอยกอนทดลอง 
/รายงาน 

ดร.ประภาส ขอพึ่ง 
ดร.สันติ ตั้งประภา 
ดร.ประวิทย สิงหโต

ทอง 
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. 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  สภาบันนวัตกรรมมหานคร  

   คณะ  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

ขอมลูทั่วไป 
 

1. รหัสวิชา  EECC0232  ชื่อวิชา      พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา (Basic Electrical Engineering)                   

. 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3 หนวยกิต (2 - 2 - 5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา ,วิศวกรรมเครื่องกล, 
วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการ   
           หลายหลักสูตร   

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร               อื่นๆ กิจกรรมเสริม 
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุครั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1 รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ  (บรรยาย) (สอนคร้ังที่ 1-15, 100% ตอ Section) 
    4.2 ผศ.พัลลภ พันธุปรีชารัตน            (ปฏิบัติการ) (สอนคร้ังที่ 1-12, 100% ตอ Section) 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร     ภาคการศึกษา        ชั้นปที่เรียน       
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ) 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน ตอบคําถามในชั้นเรียน และการสอบยอย   อื่นๆ (ระบุ)  แบบฝกหัดเพิ่มเติม   
10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ) ตําราประจําวิชา            
 
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง  LT SPICE    อื่นๆ (ระบุ)  Google for Education (Google class room)  
12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)   
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ
เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่     เดือน          พ.ศ.        .   
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)   
 วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน: พื้นฐานและกฎทางไฟฟา ทฤษฎีและการวิเคราะหวงจรไฟฟา ไฟฟา
กระแสสลับ อุปกรณสะสมพลังงาน การวิเคราะหเฟสเซอร วงจรไฟฟากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส ไดโอด ทรานซิสเตอร 
ออปแอมป เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบไฟฟากําลัง: กําลังไฟฟากระแสสลับ สายไฟฟาและระบบการเดินสายไฟฟา อุปกรณ
และระบบปองกันทางไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาเบื้องตน หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน ระบบ
การสงจายกําลังไฟฟา ระบบควบคุมทางไฟฟากําลัง ยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน แนะนําเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน IoT, AI และอื่นๆ  สําหรับการประยุกตใชงานดานตางๆ 
 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข ส่ือสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

  ০ ০  ০  ০ ০ ০ ০ ০   ০   ০ ০  ০    ০      
 

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก
หลักสูตร         สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) นักศึกษามีความรูพื้นฐานในการวิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตน 
(2) นักศึกษามีความรูพื้นฐานในระบบไฟฟากระแสสลับที่ใชในชีวิตประจําวัน 
(3) นักศึกษามีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฟฟากระแสสลับแบบหน่ึงเฟสและสามเฟส 
(4) นักศึกษามีความรูพื้นฐานในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(5) นักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสายไฟฟาและการเดินสายไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
(6) นักศึกษามีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาและระบบปองกันทางไฟฟา 
(7) นักศึกษามีความรูพื้นฐานและสามารถวิเคราะหหมอแปลงไฟฟาดวยทฤษฎีวงจรไฟฟา 
(8) นักศึกษาไดรูจักและเขาใจระบบการทํางานของเครื่องจักรกลไฟฟาแบบตางๆ 
(9) นักศึกษาไดรูจักและเขาใจระบบการสงจายกําลังไฟฟาและระบบควบคุมทางไฟฟากําลัง 
(10) นักศึกษาไดรับรูถึงเทคโนโลยีใหมดานพลังงานไฟฟาและความกาวหนาของเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา         EECC0232  ชื่อวชิา        พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา   
ภาคการศึกษา XXX   ปการศึกษา    XXXX   

1. แผนการสอน   

 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/
อื่นๆ 

ผูสอน 

1 Basic electrical laws and concepts 3 homework exercises 

2 Electrical circuit theory and analysis 3 homework exercises 

3 Alternating current & energy storage 
elements 

3 homework exercises 

4 Phasor analysis single-phase and three-
phase AC circuits 

3 homework exercises 

5 Diodes, Transistors 3 homework exercises 

6 Operational amplifiers 3 homework exercises 

 
Section A 

 
สมภพ ภูริวิกรยัพงศ 

7 AC power & cables and wiring systems 3 homework exercises  

จัดสอบกลางภาคโดยอาจารยผูสอน 

8 Electrical protection elements and systems 3 homework exercises 

9 Basic electrical safety standards 3 homework exercises 

10 Transformers, Basic electrical machines 3 homework exercises 

11 Electric power transmission and distribution 
systems 

3 homework exercises 

12 Power plant, capabilities of Thailand's 
power system, smart grid 

3 homework exercises 

13 Electric vehicles & renewable energy 3 homework exercises 

14 Introduce modern technologies such as 
IoT, AI etc. for various applications(1) 

3 homework exercises 

15 Introduce modern technologies such as 
IoT, AI etc. for various applications(2) 

3 homework exercises 

 

สอบประจําภาค  
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ครั้งที ่

เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ 
         

          ผูสอน 

1 
การทดลองที ่1 การใชเครื่องมือพื้นฐาน
ของหองปฏิบัติการ 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

2 
การทดลองที ่2 วงจรอนุกรม, วงจร
ขนาน,การใชดิจิตอลมลัติมิเตอร 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

3 
การทดลองที ่3 สัญญาณไฟฟา,การใช
งานดิจิตอลมัลตมิิเตอร,การใชงาน
ออสซิลโลสโคป 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

4 
การทดลองที ่4 การแบงแรงดันและการ
แบงกระแส 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

5 
การทดลองที ่5 ตัวเก็บประจุและตัว
เหนี่ยวนํา คณุสมบัติทางไฟฟาพื้นฐาน
ของไดโอดและการใชงาน 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

6 
การทดลองที ่6 วงจรขยายโดยออป
แอมป 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

7 
การทดลองที ่7 การประยุกตใชงาน
ไบโพลารทรานซิสเตอรเปนวงจรขับ
กระแส 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

8 
การทดลองที ่8 การใชงานโปรแกรม
วิเคราะหวงจรไฟฟา LTSPICE, OrCAD 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

9 
การทดลองที ่9 วงจรไฟฟากระแสสลบั 
และหมอแปลงไฟฟา 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

10 
การทดลองที ่10 มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

11 
การทดลองที ่11 เครื่องกําเนิดไฟฟา
ซิงโครนัส 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

12 
การทดลองที ่12 มอเตอรไฟฟา
เหนี่ยวนํา 3 เฟส 

3 ทําการทดลองตามใบงานที่มีเนือ้ตามเรือ่ง
ที่กําหนดในแตละสัปดาห สงทายชั่วโมง 

Section  A  
อาจารยพัลลภ พนัธุปรีชารัตน  
อาจารยอําภา สาระศิริ  
อาจารยอธิปตย จันทรดี 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 2(2) 2(4) 3(3)  
 
 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
17 

 
30 
40 

2 1(2)  กิจกรรมเสริมในชั้นเรยีน ตลอดภาคการศกึษา                 5 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 2(5) 
3(1) 3(2) 3(3) 3(5)  
4(3)  4(4) 
5(1) 5(4) 5(5) 

-รายงาน 
-สอบยอย 
-การตอบคําถาม 

3 1(1) 1(2)  
2(3) 2(4) 
3(3) 3(5) 
4(1) 4(4) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
- การมสีวนรวมอภิปราย 
แสดงความคดิเหน็ในช้ัน
เรียน 
- การตอบคาํถาม 

 
 

ตลอดภาคการศกึษา 

5 
                
  
 
           

4 1(2) 1(3) 
2(1) 2(2) 2(4) 2(5) 
3(3) 3(5) 
4(4) 
5(4) 5(5) 

ปฏิบัติการ   ตลอดภาคการศึกษา 20 

รวม 100% 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    1.1 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา เลม1 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ ,ประสูตร เดชสุวรรณ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร  
 

    1.2 Fundamentals of electric circuits , Charles K. Alexander,Matthew N.O. Sadiku., 5th Edition,McGRAW-Hill       
    1.3 Electrical Engineer Principles and Application,2nd Edition, Allan R.Hambley, Prentice Hall,2000   
    1.4 Microelectronic Circuits,International Edition ,Sedra,Smith ,Saunders College Publishing    
 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
    หนังสือพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 )  (ประสูตร เดชสุวรรณ)      
 

298 



1 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  คณิตศาสตร  

   คณะ  วิทยาศาสตร  
 
 

ขอมลูทั่วไป 
 

1. รหัสวิชา  ENCC1001  ชื่อวิชา  คณิตศาสตรเชิงฟสิกส (Physical Mathematics)                 
2. จํานวนหนวยกติ  3 หนวยกิต ( 6 - 0 – 6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

  รายวิชาของหลกัสูตร 
  เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิา วิศวกรรมไฟฟา , วิศวกรรมโยธา ,                   
.วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมโลจิสติกส , วิศวกรรมกระบวนการและอตุสาหการ                                                          
. 
  หลายหลกัสูตร  

  หมวดวิชา  วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเฉพาะ  วิชาเลือก  

  ประเภทของหมวดวิชา  วิชาบรรยาย  วิชาปฏิบัติการ  อื่นๆ  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ใหระบุครั้งที่และสดัสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
 4.1 ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง ( Section A ) (สอนบรรยายหลัก คร้ังที่ 1 – 30 , 100% ตอ 
Section) 
 4.2 อ.กานตฐิตา สัมปนณา ( Section B ) (สอนบรรยายหลัก คร้ังที่ 1 – 30 , 100% ตอ 
Section) 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 1  ชั้นปที่เรียน 1 
  หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี รหัสวิชา   ชื่อวิชา  

7. รายวิชาที่ตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา   ชื่อวิชา  
8. สถานทีเ่รียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน  การทําวิจัย/การทําโครงงาน  การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา  การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ  การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ) งานมอบหมายที่มีโจทยตางกัน 

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร  คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต  สือ่อิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน) 
 อื่นๆ (ระบุ)  Visualizer 
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning  โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง MAPLE, Geogebra  อื่นๆ 
12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based 
Learning) 
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 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning) 

 (หากรายวิชามีการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามกีารจัดการ
เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มกีารบูรณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย  บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)  

14. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวชิา วันที่     เดือน          พ.ศ.        . 
 

 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

1.คําอธบิายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  
 วิชานี้เปนการบูรณาการคณิตศาสตรและฟสิกสโดยการแนะนําแนวความคิดทางคณติศาสตรในบริบทของความเปน
จริงทางกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวาคณติศาสตรคือภาษาของฟสิกส 

คณิตศาสตร ทบทวนตรีโกณมติ;ิ ฟงกชันและกราฟ; ลิมิต; อนุพันธและการนาํไปใช; ปริพันธและการนําไปใช: พื้นที่ ปริมาตร 

พื้นที่ผิว งาน เซน็ทรอยด โมเมนตความเฉื่อย; ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคลูัส; เทคนคิการหาปริพันธ; พีชคณติของเวคเตอร

สามมติ ิ

ฟสิกส กฎการเคลื่อนทีข่องนิวตัน; การเคลื่อนที่แบบเสนตรง; การเคลือ่นที่แบบโปรเจ็คไตล; โมเมนตมั; แรงและงาน; ทฤษฎี
บทงาน-พลังงาน; กฎทรงพลังงาน;  โมเมนตของแรง; การแพรกระจายและปรากฏการณของคลืน่; การสะทอน หักเหและการ
กระจายของแสง; กฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนวิตัน; กฎของคลูอมบ; สนามไฟฟาและแมเหลก็; แรงลอเร็นซ; โมเมนตมั
เชิงมุม 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 

 สาขาวิศวกรรมไฟฟา , สาขาวิศวกรรมโยธา , สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 
สาขาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สือ่สาร และการ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 ผลลัพธการเรยีนรูของรายวชิา (Course Learning Outcomes) 
(1) ใชอนุพนัธหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเปลีย่นแปลงตางๆ  
(2) ใชปริพันธเพื่อหาปริมาณตางๆ  อาทิ พืน้ที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซน็ทรอยด จุดศนูยกลางมวล จุดศนูยถวง โมเมนตความเฉื่อย  
(3) อธิบายทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคลูัส  
(4) อธิบายปรากฏการณของคลื่นและแสง  
(5) ใชกฎการเคลื่อนที่ของนวิตันวิเคราะหการเคลื่อนที่แบบเสนตรงและโปรเจ็คไตล  
(6) หาความเร็วและความเรงของการเคลื่อนที่แบบเสนตรง  
(7) อธิบายความสมัพันธระหวางโมเมนตมัเชิงมุมและโมเมนตของแรง  
(8) แสดงแรงดึงดูดระหวางมวลและแรงระหวางประจุไฟฟาในรูปเวกเตอร  
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา  ENCC1001  ชื่อวชิา  คณิตศาสตรเชิงฟสิกส   
ภาคการศึกษา  1  ปการศึกษา  2565  

1.  แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาหที่ ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม 
Section) 

1 
Trigonometry, Huygen’s principle of wave 
propagation, Derivation of Snell’s law 

3 
1 

2 Exponentiation 3 

3 Straight line equations, Circle equations 3 
2 

4 Functions and graphs 3 

5 
Transformation of functions: Reflecting and 
shifting 
Transformation of functions: Scaling 

3 
3 

6 Combination and composition of functions 3 

7 Inverse functions, Trigonometric functions 3 
4 

8 
Equation for traveling waves 
Exponential and logarithmic functions 

3 

9 
Limit, Newton’s laws of motion, Linear motion 
with derivatives 

3 
5 

10 Differentiation rules, Minimum/Maximum 3 

11 Optimization 3 
6 

12 Momentum, Kinematic of linear motion 3 

13 Implicit differentiation, Antiderivatives 3 

7 
14 

Riemann sum, Sum of the first n whole 
numbers 
Squares and cubes 

3 

สอบกลางภาค 

15 
Accumulation of changes as area under the 
curve 
Definite integral as a limit of Riemann sum 

3 
8 

16 
Properties of definite integral 
Fundamental theorem of calculus 

3 

17 Indefinite integrals, Finding definite integrals 3 
9 

18 Substitution rule 3 

19 Area between curves, Arc length of a curve 3 
10 

20 
Volume of solid of revolution 
Average value of a function 

3 

คะแนนกิจกรรม  
เต็ม 45 คะแนน 
แบงเปน 

1.1 Quiz ในคาบเรียน 15% 
1.2 การทําแบบฝกหัด 20% 
1.3 ทดสอบยอย 2 ครั้ง  10% 

 
 

A. ดร.ธนากาญ 
B. อ.กานตฐิตา 
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สัปดาหที่ ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม 
Section) 

21 Force and work 3 
11 

22 Work-energy principle, Conservation of energy 3 

23 Mass integral, Centroid and center of mass 3 
12 

24 Moment of inertia 3 

25 Integration techniques: integration by parts 3 
13 

26 
Integration techniques: integration using partial 
fraction 

3 

27 
Vector algebra, Equilibrium of particle 
Law of gravitation, Coulomb’s law in vector form 

3 
14 

28 
Work as dot product 
Moment of force as cross product 

3 

29 Lorentz force, Angular momentum 3 
15 

30 Complex numbers 3 

คะแนนกิจกรรม  
เต็ม 45 คะแนน 
แบงเปน 

1.1 Quiz ในคาบเรียน 15% 
1.2 การทําแบบฝกหัด 20% 
1.3 ทดสอบยอย 2 ครั้ง  10% 

 
 

A. ดร.ธนากาญ 
B. อ.กานตฐิตา 

 

สอบประจําภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 1. [1-] มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
2. [2-] มีความรูและความเขาใจดาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการ
ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ี
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
3. [3-] มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
4. [5-]มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใชสัญลักษณ 

การสอบ 
 - การสอบกลางภาค 
 - การสอบประจํา
ภาค 
 
คะแนนเก็บ 
 - การทดสอบยอย 
 - การทําแบบฝกหัด 
 - Quiz ทายคาบ
เรียน 
  บรรยายหลัก 
 

 
8 
17 
 
 

7 และ 12 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

 
25% 
30% 

 
 

10% 
20% 

 
15% 

 

รวม 100% 
 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรียนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผล
รายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 
 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลกั 
 THOMAS’ CALCULUS , Twelfth Edition ; George B. Thomas, Jr, Maurice D. Weir, Joel Hass.                                     

. 
 CALCULUS , Eighth Edition ; James Stewart.                                                                                                     

.   
 College Algebra , Ninth Edition ; Barnett & Ziegler                                                                                            

. 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
 ไมม ี                                                                                                                                                           
. 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ไมมี                                                                                                                                                            
. 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  คณิตศาสตร  

   คณะ  วิทยาศาสตร  
 
 

ขอมลูทั่วไป 
 

 

1. รหัสวิชา ENCC1002 ชื่อวิชา แคลคูลัสสําหรบักลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา (Calculus for Mechanics and 
 Electromagnetism) 
2. จํานวนหนวยกติ  3 หนวยกิต ( 6 - 0 – 6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

  รายวิชาของหลกัสูตร 
  เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิา วิศวกรรมไฟฟา , วิศวกรรมโยธา , 
วิศวกรรมเครื่องกล    , วิศวกรรมโลจิสตกิส , วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ                                                                                            
. 
  หลายหลักสูตร  

  หมวดวิชา  วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเฉพาะ  วิชาเลือก  

  ประเภทของหมวดวิชา  วิชาบรรยาย  วิชาปฏิบัติการ  อื่นๆ  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ใหระบุครั้งที่และสดัสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
 4.1 ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง ( Section A ) (สอนบรรยายหลัก คร้ังที่ 1 – 30 , 100% ตอ 
Section) 
 4.2 ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ ( Section B ) (สอนบรรยายหลัก คร้ังที่ 1 – 30 , 100% ตอ 
Section) 
 4.3 ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ ( Section C ) (สอนบรรยายหลัก คร้ังที่ 1 – 30 , 100% ตอ 
Section) 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 2  ชั้นปที่เรียน 1 
  หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี รหัสวิชา ENCC1001  ชื่อวิชา คณติศาสตรเชิงฟสิกส 

7. รายวิชาที่ตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา   ชื่อวิชา  
8. สถานทีเ่รียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน  การทําวิจัย/การทําโครงงาน  การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา  การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ  การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน   อื่นๆ (ระบุ) งานมอบหมายที่มีโจทยตางกัน 

10.  สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร  คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต  สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน) 
 อื่นๆ (ระบุ)  Visualizer 
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning  โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง MAPLE, Geogebra  อื่นๆ 
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12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning) 

 (หากรายวิชามีการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามกีารจัดการ
เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มกีารบูรณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย  บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)  
14. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวชิา วันที่   เดือน              พ.ศ.       . 
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  
 วิชานี้เปนการบูรณาการความรูดานแคลคูลัสหลายตัวแปรเขากบักลศาสตร และดานแคลคลูัสเชิงเวกเตอรเขากับ
แมเหล็กไฟฟา  ในการสอน หัวขอทางดานแคลคลูัสจะถกูนํามาตีความเชิงกายภาพเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวความคดิทาง
คณติศาสตรไดแจมชัดขึน้และสามารถนาํไปประยุกตใชในดานกลศาสตรและแมเหล็กไฟฟาไดอยางเหมาะสม 

คณิตศาสตร เสนตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมติ;ิ อนุพันธยอย; อนุพันธระบุทศิทาง; เกรเดียนต; ปริพันธของฟงกชัน

หลายตวัแปรและการนาํไปใช; เสนพาราเมตริก; ฟงกชันของเวกเตอร; สนามเวกเตอร; ปริพันธตามเสน; ปริพันธตามผิวและ

ปริพันธฟลักซ; เคิรลและไดเวอรเจนซ; ทฤษฏีบทของกรีน สโตก และไดเวอรเจนซ 

กลศาสตร  การหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวงดวยปริพันธหลายช้ัน; โมเมนตที่สองของพืน้ที;่ การหาโมเมนต

ความเฉือ่ยดวยปริพันธหลายช้ัน 

แมเหล็กไฟฟา  การเคลื่อนที่ในระนาบและปริภูมิ; การเคลือ่นที่แบบวงกลมและแรงสูศูนยกลาง; สนามเวกเตอรของไฟฟาและ
แมเหล็ก; ความตางศักยไฟฟา; อีเอ็มเอฟ; กฎของแอมแปร; ฟลักซไฟฟาและแมเหล็ก; กฎเหนี่ยวนําของฟาราเดย; กฎของ
เกาสสาํหรับไฟฟาและแมเหล็ก; สมการแมกซเวล; ฟลักซของการเคลื่อนที่ของของไหล 
 

 การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 

 สาขาวิศวกรรมไฟฟา , สาขาวิศวกรรมโยธา , สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 
สาขาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สือ่สาร และการ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) แสดงสมการของเสนตรง ระนาบและผวิ 
(2) หาอนุพนัธยอย อนุพันธระบุทิศทาง และเกรเดยีนต 
(3) ใชปริพันธหลายชั้นในการหาเซ็นทรอยด จุดศูนยกลางมวลและจุดศูนยถวง โมเมนตที่สองของพื้นที่ และโมเมนตความเฉื่อย 
(4) หาเวกเตอรความเร็วและความเรงของการเคลือ่นที่ในระนาบและปริภูม ิ
(5) อธิบายสนามเวกเตอรอนรุักษ 
(6) ใชปริพันธตามเสนในการหางานทีต่องทาํในการเคลื่อนยายอนุภาคในสนามแรง 
(7) ใชปริพันธตามเสนในการหางานทีต่องทาํในการเคลื่อนยายประจใุนสนามไฟฟา 
(8) ใชปริพันธตามเสนในการหาความตางศักยไฟฟาระหวางจุดสองจดุ 
(9) หาความตางศักยในสนามไฟฟาสถิตยจากฟงกชันศักยไฟฟา 
(10) หาฟลักซในกรณีพิเศษที่ไมตองใชปริพันธและกรณีทั่วไปที่ตองใชปริพันธ 
(11) ใชปริพันธตามผิวในการหาฟลกัซของของไหล ไฟฟาและแมเหล็ก 
(12) อธิบายกฎของแอมแปรและฟาราเดย 
(13)  ใชกฎของเกาสเพื่อหาสนามไฟฟา 
(14) อธิบายความสมัพันธระหวางแรงระหวางประจุไฟฟา สนามไฟฟา ความตางศักยไฟฟา อีเอ็มเอฟ และฟลักซไฟฟา  
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา ENCC1002 ชื่อวิชา แคลคูลัสสําหรบักลศาสตรและแมเหล็กไฟฟา  
ภาคการศึกษา  XXX    ปการศึกษา     XXXX    . 

1.  แผนการสอน 
 

 

 

 

 

 

สัปดาหที่ ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม 
Section) 

1 Line, plane and surface in three dimensional space 3 
1 

2 Partial derivatives 3 

3 Directional derivatives 3 
2 

4 Gradient 3 

5 Multiple integrals and applications 3 
3 

6 Parametric curves 3 

7 Vector functions 3 
4 

8 Vector fields 3 

9 Line integrals 3 
5 

10 Surface and flux integrals 3 

11 Curl and Divergence 3 
6 

12 Green’s theorem 3 

13 Stoke’s theorem 3 
7 

14 Divergence theorem 3 

สอบกลางภาค 

15 Finding centroid 3 

8 
16 

Center of mass and center of gravity using multiple 
integrals 

3 

17 Second moment of area 3 
9 

18 Finding moment of inertia using triple integrals 3 

19 Motion in plane and space 3 
10 

20 Circular motion and centripetal force 3 

11 21 Electric and magnetic vector fields 3 

คะแนนกิจกรรม  
เต็ม 45 คะแนน 
แบงเปน 

1.1 Quiz ในคาบเรียน 15% 
1.2 การทําแบบฝกหัด 20% 
1.3 ทดสอบยอย 2 ครั้ง  10% 

 
 
 

A. ดร.ธนากาญ 
B. ดร.อรวรรณ 
C. ดร.สุรียพร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 1.  [1-] มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม 
2.[2-] มีความรูและความเขาใจดานคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลย ี
3.[3-] มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
4.[5-] มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด 
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

การสอบ 
 - การสอบกลางภาค 
 - การสอบประจําภาค 
 
คะแนนเก็บ 
 - การทดสอบยอย 
 - การทําแบบฝกหัด 
 - Quiz ทายคาบเรียน 
  บรรยายหลัก 
 

 
8 
17 
 
 

7 และ 12 
ตลอดภาค
การศึกษา 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

 
25% 
30% 

 
 

10% 
20% 
15% 

 

รวม 100% 
หมายเหตุ  1. * ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
              หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผดิชอบหลกั (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรียนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
               ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลกั 
 Visual Complex Analysis; Tristan Needham.                                                                                                     
.                                                                                                                . 
 CALCULUS , Eighth Edition ; James Stewart.                                                                                                    
.                                                                                                               .   
 Engineering Electromagnetics, Sixth edition; William H. Hayt Jr., John A. Buck.                                          
.                                                    ..   
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
 ไมมี                                                                                                                                                            
.. 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
     ไมมี                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                     
. 

สัปดาหที่ ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม 
Section) 

11 22 Electric potential difference EMF 3 

23 Ampere’s law 3 
12 

24 Electric and magnetic flux 3 

25 Faraday’s law of induction 3 
13 

26 Gauss’s law for electricity and magnetism 3 

27 Faraday’s law of induction 3 
14 

28 Gauss’s law for electricity and magnetism 3 

29 Maxwell’s equations 3 
15 

30 Fluid flux 3 

  

สอบประจําภาค   
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10 

รายละเอียดของรายวิชา 
( มคอ. 3 ) 

ภาคการศึกษา  XXX  ปการศึกษา  XXXX 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสวชิา  MATH2101 ชื่อวิชา คณติศาสตรที่จาํเปนในงานวิศวกรรม (Essential Engineering Mathematics) 
2. จํานวนหนวยกติ 3 หนวยกติ ( 6 – 0 – 6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

 รายวิชาของหลกัสูตร 
 เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ทุกสาขาวิชา 
 หลายหลักสูตร  

 หมวดวิชา   วิชาศึกษาทั่วไป   วิชาเฉพาะ   วิชาเลือก 
 ประเภทของหมวดวิชา   วิชาบรรยาย   วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ  วิชาบรรยายที่มีการสอนบรรยายเสริม 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  (ใหระบุครั้งที่และสดัสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
4.1 ดร.วราภรณ กาญจนทวี (Section    ) (สอนบรรยายหลักครั้งที่  1 – 15, 100% ตอ section) 
4.2 ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ (Section    ) (สอนบรรยายเสริมครั้งที่  1 – 15, 100% ตอ section) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
 หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 1 ชั้นปที่เรียน 2 
 หลายหลักสูตร ภาคการศึกษาและชั้นปที่เรียน ขึ้นอยูกบัแตละหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisite)  รหัสวิชา  ENCC1001  ชื่อวิชา  คณติศาสตรเชิงฟสิกส ( Physical Mathematics ) 
7. รายวิชาที่ตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา   ชื่อวิชา  
8. สถานทีเ่รียน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การทํารายงาน  การทําวิจัย/การทําโครงงาน  การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา  การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ  การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ งานมอบหมายที่มีโจทยตางกัน  

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร  คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร 
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต   สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)  
 อื่นๆ (ระบุ)  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning  โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง  อื่นๆ   

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นําไปใช (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)    การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning) 
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    การ
สอนที่ใชรปูแบบการจัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มกีารบูรณาการ   ไมมี   ม ี  
14. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวชิา  วันที ่     เดือน        พ.ศ.  
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ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิาตามหลักสูตร (Course Description) 
ลําดบั อนุกรมจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธสามญัและการนําไปใช ผลการแปลงลาปลาซ เมทรกิซ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ ระเบยีบวิธีผลตางอันตะสาํหรับปญหาคาขอบ 

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 

 ทุกสาขาวิชา ยกเวนสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข สื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 
* ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลัก 

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

1) ลําดับ อนุกรมจํานวนจริง (Sequences and Real Number Series)รูจักลักษณะของลําดับ และอนุกรม สัญลักษณของ
อนุกรม การหาผลบวกยอย และผลบวกของอนุกรมอนันต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และการประยุกต 

2) อนุกรมกําลัง (Power Series) สามารถกระจายอนุกรมกําลัง และเขียนอนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทยเลอร 
เพื่อแทนฟงกชัน 

3) อนุกรมฟูเรียร (Fourier Series) รูจัก คาบของฟงกชัน ฟงกชันคาบและหาอนุกรมฟูเรยีรของฟงกชันคาบได 
4) สมการเชิงอนุพันธสามัญและการนําไปใช (Ordinary Differential Equation and their Applications)  สามารถหาผล

เฉลยของสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธอันดับสูง  นําไปแกปญหาทางวิศวกรรมเชน ปญหาการ
ผสม (mixing problem) การสั่นของสปริง (spring oscillation) 

5) ผลการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform)  สามารถหาผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผันลาปลาซ และนําไปใช
แกปญหาสมการเชิงอนุพันธ 

6) เมทริกซ (Matrix)  สามารถหาผลการดําเนินการพื้นฐานเชนการบวก การคูณ การแปลง (transformation)  รูจักและ
สามารถหาคาฟงกชันของเมทริกซเชน ดีเทอรมิแนนต เมทริกซผกผัน และนําไปใชหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน  รูจักคาเฉพาะ 
(eigenvalue) และ เวกเตอรเฉพาะ (eigenvector) 

7) ระบบสมการเชิงอนุพันธ (System of Differential Equation)  สามารถหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธและนําไป
แกปญหาเชน ปญหาการผสมและการสั่นของสปริง 

8) ระเบียบวิธีผลตางอันตะสําหรับปญหาคาขอบ (Finite Difference Method for Boundary Value Problem) สามารถ
แกปญหาคาขอบเชน ระบบสปริง (mass-spring system) โดยใชผลตางอันตะ 
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แผนการสอนและการประเมินผล 

รหัสวิชา  MATH2101  ชื่อวิชา  Essential Engineering Mathematics    
ภาคการศึกษา    1    ปการศึกษา       2566    

1. แผนการสอน 
1.1 แผนการสอนบรรยายหลัก 

ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน  
(แยกตาม Section) 

1 ลําดับและอนุกรม (Sequences and Series) 3 

2 อนุกรมจํานวนจริง ( Real number series) 
อนุกรมกําลัง (Power series) 

3 

3 อนุกรมฟูเรียร (Fourier series) 3 

4 3 

5 3 

6 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  
(First order differential equations) 

3 

7 3 

8 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง  
(Second order differential equations) 3 

9 3 

10 
ผลการแปลงลาปลาซ (Laplace transforms) 

3 

11 ระเบียบวิธีผลตางอันตะสําหรับปญหาคาขอบ 
(Finite Difference Method for Boundary Value Problems) 

3 

12 
การดําเนินการเบื้องตนของเมทริกซ 
(Matrix Algebra) 

3 

13 
ตัวกําหนดและเมทริกซผกผัน  
(Determinant and Invers of a matrix) 

 

14 คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ (Eigenvalues and Eigenvectors) 3 

15 ระบบสมการเชิงอนุพันธ (System of Linear Differential Equations) 3 

1. กิจกรรมในชั้นเรียน  
15 ครั้ง 15 คะแนน 

2. สอบยอยและงานมอบหมาย
อยูในบรรยายเสริม 

 

สอบประจําภาค   
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1.2 แผนการสอนบรรยายเสริม 
ตัวอยางเพิ่มเติม การประยุกต และแบบฝกหัดทีส่อดคลองกับการสอนบรรยายหลักแตละครั้ง 

ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน  
(แยกตาม Section) 

1 แบบฝกหัดครั้งที่ 1 3 

2 แบบฝกหัดครั้งที่ 2 3 

3 แบบฝกหัดครั้งที่ 3 3 

4 สอบยอยครั้งที่ 1 อนุกรมจํานวนจริงและอนุกรมกําลัง 
แบบฝกหัดครั้งที่ 4 

3 

5 แบบฝกหัดครั้งที่ 5 3 

6 สอบยอยครั้งที่ 2 อนุกรมฟูเรียร 
แบบฝกหัดครั้งที่ 6 

3 

7 แบบฝกหัดครั้งที่ 7 3 

สอบยอยครั้งที่ 3 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง 

8 แบบฝกหัดครั้งที่ 8 3 

9 แบบฝกหัดครั้งที่ 9 3 

10 แบบฝกหัดครั้งที่ 10 3 

11 
สอบยอยครั้งที่ 4 สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 
แบบฝกหัดครั้งที่ 11 

3 

12 แบบฝกหัดครั้งที่ 12 3 

13 แบบฝกหัดครั้งที่ 13 3 

14 แบบฝกหัดครั้งที่ 14 3 

15 แบบฝกหัดครั้งที่ 15 3 

1. คะแนนเก็บเต็ม 60 คะแนน  
 กิจกรรมในคาบเรียนวิชา

บรรยาย 
 15 ครั้ง 15 คะแนน 

 งานมอบหมาย 15 ครั้ง  
25 คะแนน 

 สอบยอย 4 ครั้ง 20 คะแนน 
 สงงานในคาบเรียนหรือตาม

เวลาที่กําหนดเทานั้น 
 เตรียมสําเนาบัตรนักศึกษา 

เพื่อสงพรอมแบบฝกหัดทุก
คาบเรียน 

2. งานตอไปนี้ไมมีคะแนน 
 งานที่สงชากวาเวลาที่กําหนด 
 งานที่สงผิดชองตูการบาน 
 งานที่ไมมีสําเนาบัตรนักศึกษา 

 

 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

ที่ 
ผลการเรยีนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 1. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและของบังคบัตางๆ
ขององคกรและสังคม 

2. มีความรูและความเขาใจดานคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน เศรษฐศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
4. มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือสถิติ ในการแกปญหาที่
เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

การทําแบบฝกหัด /  
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

บรรยายหลัก 
บรรยายเสริม 

การสอบ 
- การสอบยอย 
- การสอบประจําภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
 
 

4,6,8,12 
17 - 18 

 
 

15% 
25% 

 
20% 
40% 

รวม 100% 
หมายเหตุ 1.* ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามที่ระบุในหมวดที ่4) 
2. การประเมินผลการเรียนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชาระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลกั 
Calculus, 8th Edition, James  Stewart 
Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyszig 
Differential Equations, 10th Edition, Dennis G. Zill and Michael R. Cullen 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ) 
เอกสารคําสอนวิชา MATH0210 Mathematics III (Lec) ดร.วราภรณ กาญจนทวี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
ไมม ี
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. 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ 

   คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ขอมลูทั่วไป 
1. รหัสวิชา MATS0310  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)                                                    
. 
 

2. จํานวนหนวยกิต        3  หนวยกิต (  3  - 0 -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร      สาขาวชิา    
               
           หลายหลักสตูร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ   
  
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1    ดร.ชิดชนน สารรักษ   (Section  A ) (สอนคร้ังที่   1-15   , 100    % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร     ภาคการศึกษา        ชั้นปที่เรียน       
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชัน้ปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา    -    .  
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา      -  ชื่อวิชา    -    . 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน   อื่นๆ (ระบ)ุ   ทดสอบยอย   

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)   ชิ้นงานตัวอยาง                

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)      

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)    การเรียนรูแบบรวมมอื (Co-operative Learning)      

 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)    การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning) 
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการ
จัดการเรยีน    การสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ (ระดบัปริญญาตรี) มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)         
  

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่   xx  เดือน  xxxx     พ.ศ.      xxxx  
 

 

ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description) 
 ความสําคัญและประโยชนของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลักๆ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุกึ่งตัวนํา และวัสดุผสม 
เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธของโครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ใชวัสดุวิศวกรรม และการประยุกตใชในงานทางวิศวกรรม 
 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

o o      o      o    o o    o   

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Learning outcomes) 

(1) สามารถแบงประเภทและอธิบายความสัมพันธของโครงสรางที่มีตอคุณสมบัติของวัสดุประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง 
(2) สามารถประยุกตเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับงานทางวิศวกรรม รวมทั้งรูจักและเลือกใชกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

เพื่อใหไดชิ้นงานรูปรางตางๆ  
(3) สามารถระบุสาเหตุ วิธีการทดสอบ และหาวิธีแกปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุได  
(4) สามารถแปลความหมาย และเลือกใชขอมูลที่ไดจากเฟสไดอะแกรม 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา   MATS0310  ชื่อวชิา       วัสดุวิศวกรรม      
ภาคการศึกษา      x   ปการศึกษา   xxxx  

1. แผนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม ผูสอน 

1 แนะนําประเภทของวัสดุ รวมถงึความแตกตางของโครงสราง อันสงผลตอ
สมบัตดิานตางๆ และการใชงานของวัสด ุ  

3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกความแตกตาง
และสมบัติหลักของวัสดุทั้ง 5 ประเภทได 

2 แนะนําประเภทของแผนภาพวฏัภาคของวัสดุ รวมถงึการแปลความหมาย 
และการนาํขอมูลจากแผนภาพวัฏภาคมาใชงาน อาทิเชน แผนภาพวัฏภาค
ของโลหะผสม 

3 ทําแบบฝกหัด: สามารถอานขอมูลจาก
แผนภาพวัฏภาคได 

3 วัสดุโลหะ ประเภทและโครงสราง การแขง็ตัวของโลหะ ความไมสมบูรณ
หรือความบกพรองของผลึกโลหะ และเครื่องมือตรวจสอบโครงสรางผลกึ 

3  

4 สมบัติดานตาง ๆ ของวัสดุโลหะ อาทิเชน สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางไฟฟา และสมบัติทางแมเหลก็ เปนตน 

3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกประเภทของโลหะ 
ส าม า รถ เ ลื อ ก ใ ช เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร
ตรวจสอบโครงสรางไดอยางเหมาะสม
สามารถนําขอมูลสมบัติดานตางๆ ของ
โลหะ ประกอบการนําไปใชงาน 

5 โลหะกลุมเหล็ก (Ferrous Alloys)  

 การถลุงเหล็กและการแปรรูปขั้นตน กระบวนการขึน้รูปชิ้นงานโลหะ 

 คุณสมบัติและการใชงานโลหะกลุมเหลก็ 

 มาตรฐานในการแบงประเภทโลหะกลุมเหล็ก เชน เหล็กกลา 
เหลก็หลอ และเหลก็กลาไรสนมิ แผนภาพวัฏภาคของ Fe-Fe3C) 

3 สอบยอยครั้งที ่1 
เพื่อทบทวนความรูในภาพรวมของการ
แบงประเภทวัสดุ รวมถึงการใชขอมูลจาก
แผนภาพวัฏภาคของโลหะผสม 
 

6 โลหะนอกกลุมเหลก็ (Non-Ferrous Alloys)  อาทิเชน อะลูมิเนียม 
ทองแดง ไทเทเนียม นกิเกิล 

 คุณสมบัติและการใชงานโลหะกลุมนอกกลุมเหล็ก 

 มาตรฐานในการแบงประเภทโลหะนอกกลุมเหล็ก 

3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกความแตกตาง
ของโลหะกลุมเหล็กและโลหะนอกกลุม
เหล็ก รวมถึงการเลือกไปใชงานไดอยาง
เหมาะสม 

7 ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นของวสัดุโลหะรวมถึงวิธกีารทดสอบ อาทิเชน  

 การแตกหกั (Fracture) การลา (Fatigue) การคืบ (Creep) และการ
สึกกรอน (Erosion) การกัดกรอน (Corrosion)  

การปรับปรุงสมบัติของวัสดุโลหะโดยกรรมวิธีทางความรอน เชน  

 การอบคืนตัว และ การเกิดผลกึใหม กระบวนการอบชุบโลหะดวย
ความรอน (Heat treatment of metals) การชุบแข็งเฉพาะผิว 
(Surface Hardening) 

3 สอบยอยครั้งที ่2 
การเลือกใชงานโลหะกลุมเหล็ก-โลหะ
นอกกลุมเหล็ก จากสมบัติดานตางๆ ของ
โลหะ 
ทําแบบฝกหัด: จําแนกประเภทและ 
สาเหตุของความเสียที่สามารถเกิดขึ้นได
ในโลหะ รวมถึงทราบวิธีการปรับปรุง
สมบัติของโลหะดวยกรรมวิธีทางความ
รอน 

 
ดร.ชิดชนน สารรักษ 
 
 
 
 

สอบกลางภาค วัน xxxx ที ่xx เดือน xxxx พ.ศ xxxx เวลา xxxx-xxxx น.  
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ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม ผูสอน 

8 วัสดุเซรามิก โครงสราง การแบงประเภทของเซรามิกและแกว และ  3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกความแตกตาง
ของประเภทเซรามิกและแกวไดจาก
พันธะและโครงสราง  

9 สมบัติทางไฟฟา สมบัติเชิงกล และทางความรอนของวัสดุเซรามิกและ
แกว รวมถงึกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุกลุมเซรามิกและแกว  

3 ทําแบบฝกหัด: สามารถใชขอมูลสมบัติ
ด า น ต า ง ๆ  ข อ ง เ ซ ร า มิ ก แ ล ะ แ ก ว
ประกอบการนําไปใชงาน และทราบถึง
การเลือกใชกระบวนการผลิตในขึ้นรูป
ชิ้นงานไดอยางเหมาะสม 

10 วัสดุกึ่งตัวนํา การเปรียบความแตกตาง Energy band model ของวัสดุ
ตัวนํา วัสดุฉนวนและวัสดุกึงตัวนํา ประเภทของวัสดุกึงตัวนํา และ การ
ประยุกตใชงาน (semiconductor devices) 

3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกความแตกตาง 
Energy band model ของวัสดุแตละ
ประเภท ทราบประเภทและการนําสาร
กึ่งตัวนําไปประยุกตใชงาน 

11 วัสดุพอลิเมอร โครงสราง และประเภทของพอลิเมอร (พลาสติก ยาง
หรืออีลาสโตเมอร) รวมถึงการนําไปใชประโยชน 

3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกประเภทของ
พลาสติกและอีลาสโตเมอรและการ
นําไปใชงานไดอยางเหมาะสม 

12 สมบัติทางกายภาพ และสมบัตเิชิงกลของพอลิเมอร  
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานและการปรับปรุงคุณสมบตัิของวัสดุพอลิเมอร  

3 งานกลุม: ใหโจทยแกนักศึกษา เชน การ
ผลิตช้ินงานจากพลาสติก (ทอน้ํา/สายไฟ) 
โดยกําหนดคุณสมบัติสินคาที่ตองการ 
โดยใหนักศึกษาอธิบายถึงกระบวนการ
ผลิตและการปรับปรุงสมบัติของสินคาให
ไดตามที่ลกูคาตองการ 

13 นิยามของวัสดุผสม ตัวอยางวสัดุผสมทีม่กีารใชงานทางวิศวกรรม เชน 
พลาสติกเสริมแรงเสนใย คอนกรีตเสริมแรง ยางมะตอยผสม ไม
ประกอบ เปนตน 
พลาสติกเสริมแรงเสนใย ประเภทและคณุสมบัติและกระบวนการผลิต
เสนใยเสริมแรง กระบวนการผลิตเสนใยเสริมแรงพลาสติก 

3 สอบยอยครั้งที ่3 
ทบทวนความรู จําแนกความแตกตาง
ระหวางวัสดุเซรามิกและวัสดุกึ่งตัวนํา 
รวมถึงการนําไปใชงาน 
 

14 ประเภทของปูนซีเมนตและการใชงาน คอนกรีตเสริมแรง สมบัติและการ
นําไปใชประโยชน 
สารตั้งตนของยางมะตอย และยางมะตอยผสม  
สวนประกอบของไม ผลิตภัณฑจากไม อาทิเชน ไมอดัไมประกอบ สมบัติ
และการนาํไปใชประโยชน 

3 ทําแบบฝกหัด: จําแนกประเภทวัสดุผสม
ได และสามารถเลือกนําไปใชงานไดอยาง
เหมาะสม 

ดร.ชิดชนน สารรักษ 

15 กิจกรรม  
สรุปและประมวลผลการเรยีนรูเกีย่วกับวสัดุทั้ง 5 ชนิด  
(โลหะ เซรามิก วัสดุกึ่งตัวนํา พอลิเมอร วัสดุผสม) 

3 งานกลุม: ใหโจทยแกนักศึกษา ในการ
ออกแบบสรางชิ้นงานๆนึง (เชน รถยนต 
บาน) โดยใหนักศึกษาอธิบายวา ดวย
สมบัติใดที่ชิ้นสวนนั้นๆตองการ จึงเปน
สาเหตุใหเลือกใชวัสดุตางประเภทกัน (5 
ชนิด) ในออกแบบสรางช้ินสวนนั้นๆ 
 

 

สอบประจาํภาค วัน xxxx ที่ xx เดือน xxxx พ.ศ xxxx เวลา xxxx-xxxx น. 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 ความรู  
ทักษะทางปญญา 

การสอบ 
- การสอบกลางภาค  
- การสอบประจําภาค 
- การทดสอบยอย 3 ครั้ง 

 
8 
16 

4, 7, 12 

 
25% 
35% 
15% 

2 ความรู 
ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
(งานกลุม/งานเดี่ยว) 
 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 
 
 

3 ความรู 
ทักษะการ วิเคราะห เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

การทําแบบฝกหัด/การบาน ตลอดภาคการศกึษา 15% 
 

รวม 100% 

 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม        
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0105  ชื่อวิชา  พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม (Fundamental Engineering Drafting) 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3   หนวยกิต ( 2  - 2  - 5  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาตรบัณฑิต  สาขาวชิา  วิศวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ      
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ผศ.ดร.กฤษณ  เรืองพยุงศักดิ์    (Section  A  ) (สอนคร้ังที่ 1-15,  100% ตอ Section)    
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา         2     ชั้นปที่เรียน   1 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา      -     
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา      -     
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนกิส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง AutoCAD, Inventor                   อื่นๆ (ระบุ)        

 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา    X    ปการศึกษา XXXX  
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13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่     เดือน    พ.ศ.      
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อใหมทีักษะในการอานและการเขียนแบบเบือ้งตน เนนผูเรียนเปนสําคัญ                 
    1.2 เพื่อใหสามารถนาํไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง                      
    1.3 เพื่อใหมกีิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบเปนระเบยีบ สะอาด ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ 

 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
    2.2  เพื่อใหมคีวามเขาใจหลักการเขียนแบบเทคนคิการใชเครือ่งมืออปุกรณเขียนแบบ 
    2.3 เพื่อใหมคีวามสามารถในการอาน และเขยีนแบบเทคนคิเบื้องตน เกี่ยวกับรูปภาพฉาย ภาพตัดและภาพสามมติิตามมาตรฐานเขียน
แบบเทคนิค 
 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  การเขียนตัวอักษร กฎและขอกําหนดตางๆ ของการเขียนแบบ การ
รางแบบมือเปลาและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในหลาย
มุมมองตั้งฉาก การมองใหเห็นภาพและการเขียนภาพในมุมมองสามมติ ิ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผือ่ ภาพตดั ภาพชวย การเขียน
แบบสั่งงาน แบบงานทอ แบบงานกอสราง และแบบงานไฟฟา        
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย  30  ชั่วโมงตอภาคการศกึษา      (    2      ชั่วโมงตอสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน   30  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา  (    2       ชั่วโมงตอสปัดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง  75  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา    (    5       ชั่วโมงตอสปัดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจดัเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม    3   ช ั่วโมงตอสปัดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320 



 3  

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) จดจํากฎและขอกําหนดของพื้นฐานการเขียนแบบเทคนิค 
(2) เขาใจการฉายภาพวัตถุในมุมมองตางๆ 
(3) อานและตีความแบบเทคนิคพื้นฐานตามกฎและขอกําหนดตางๆ 
(4) รางแบบมือเปลาและใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานตามกฎและขอกําหนดตางๆ 
(5) ระบุขนาดและพิกัดความเผื่อในแบบเทคนิคพื้นฐาน 
(6) จดจํากฎและขอกําหนดของพื้นฐานการเขียนแบบงานเครื่องกล 
(7) อานและตีความแบบงานเครื่องกลพื้นฐาน 
(8) รางแบบมือเปลาและใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบงานเครื่องกลพื้นฐาน 
(9) อานและตีความงานทอเบื้องตน 
(10) รูจักแบบงานกอสรางและงานไฟฟาเบื้องตน 
(11) เขาใจความแตกตางของแบบงานกอสรางและงานไฟฟาเบื้องตนตางๆ 
(12)  อานและตคีวามแบบงานกอสรางและงานไฟฟาเบื้องตน 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

1. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆขององคกรและสังคม 

 1. อาจารยเปนตัวอยางใน   
        เรื่องความมีวินัย และ   
        ความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น /  
        ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับ 
        คุณธรรม จริยธรรม และ 
        จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
        เรียนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรม 
         การเขาเรียน และสง 
         งานที่ไดรับมอบหมาย 
         ตามขอบเขตที่ให และ 
         ตรงเวลา 
 2. การประเมินจากงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย เชน  
        การลอกผลงานของ 
        ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 

2. ความรู 1. มีความรูและความเขาใจดาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
เศรษฐศาสตร มนุษศาสตรและสังคมศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา 
3. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวย
วิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือทีเหมาะสม 
4. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชา
เพื่อประยุกตใชในการแกปญหา 
 
 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทํา 
        โครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก 

          ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม  
          สถานการณจําลอง ละคร  
          บทบาทสมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎ ี
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

1. พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ มีการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 

 1. การใหนักศึกษาทํา 
        โครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ 
        สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะห  
        สังเคราะห ประยุกตใช 
        ความรู 
 2. การประเมินผลงานของ 
        นักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

1. พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูเรียนดวยกัน 
2. พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการ
ทํางานเปนทีม 
3. พัฒนาความรับผิดชอบในงานที่

มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ 
        มอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง และ 
        เพื่อน 
 3. การประเมินพฤติกรรม  
       การทํางานเปนทีมจาก 
       ผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับ
การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี 
2. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทัง้การพูด 
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการใชเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ ในการเรียนการ 
        สอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอที่ม ี
           ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเก็บภาพการ 
           เรียนการสอนบน 
           ตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต 
           แผนวีซีดี แผนดีวีดี  
           เปนตน) 
     4) มีการใชโปรแกรม  
          เฉพาะทาง AutoCAD, 

Inventor 
     5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให 
        นักศึกษาคนควาดวยตนเอง  
        จากเว็บไซต/สื่อ 
        อิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ    
        สือ่สาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

 1. การประเมินผลจากตอบ 
        คําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจากการงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะหเชิง 
        ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
        เทคโนโลย ี
 4. การประเมินการสงงาน 
        ของนักศึกษาผานการใช 
        งาน E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา    ชื่อวชิา     
ภาคการศึกษา       ปการศกึษา      

 
1. แผนการสอน  

 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 

บทนําเขาสูวิชาเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องมอืและอปุกรณเขียนแบบ, 
มาตรฐาน-ในการเขียนแบบ, มาตรา-
สวน, ชนิด-กลุมเสน 

3 - 

2 
การรางแบบและการเขยีนรูปทรง
เรขาคณติ   

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

3 
การอานภาพสามมิติและระบบภาพฉาย
ในงานเขียนแบบสากล 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

4 
การอานและการเขียนภาพฉายงาน
รูปทรงเรขาคณติตดัตรง 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

5 
การอานและการเขียนภาพฉายงาน
รูปทรงเรขาคณติตดัเฉียง 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

6 
การอานและการเขียนภาพสามมติิ 
(ทรงกระบอกและทรงกลม) 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

7 การกําหนดขนาดและพกิัดความเผื่อ 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

8 การอานและการเขียนภาพตัด 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

 
Sec A:  
ผศ.ดร.กฤษณ เรืองพยุงศักด์ิ 
 

 

9 การอานและการเขียนภาพชวย 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

10 การเขียนแบบประกอบ 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

11 การเขียนแบบงานทอ 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

12 การเขียนแบบงานกอสราง 1 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

13 การเขียนแบบงานกอสราง 2 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

14 การเขียนแบบงานไฟฟา 1 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

15 การเขียนแบบงานไฟฟา 2 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

 

สอบประจําภาค วันที ่ เดือน พ.ศ. 2565 เวลา 00.00 - 00.00 น. 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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รหัสวิชา    ชื่อวชิา   Fundamental Engineering Drafting (Lab.)  
ภาคการศึกษา      ปการศึกษา      

 
1. แผนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 
แนะนําโปรแกรม AutoCAD และ 
Inventor 

3 - 

2 
การอางอิงพิกัด และการสรางรูปอยาง
งาย ดวยโปรแกรม AutoCAD 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

3 
การสรางรูปอยางงายและการแกไขรูป 
ดวยโปรแกรม AutoCAD 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

4 
การสรางรูปดวยเทคนิคที่ซับซอน และ
การแกไขรูปดวยโปรแกรม AutoCAD 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

5 
การสรางรูปดวยเทคนิคที่ซับซอน และ
การแกไขรูปดวยโปรแกรม AutoCAD 
(ตอ) 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

6 
การสรางรูปดวยเทคนิคที่ซับซอน และ
การแกไขรูปดวยโปรแกรม AutoCAD 
(ตอ) 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

7 
การเขียนภาพ 3 มิติ ดวยโปรแกรม 
Inventor 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

8 
การเขียนภาพ 3 มิติ ดวยโปรแกรม 
Inventor (ตอ) 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

9 
การเขียนภาพฉายจากภาพ 3 มติิ ดวย
โปรแกรม Inventor  

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

10 
การเขียนภาพฉายจากภาพ 3 มติิ ดวย
โปรแกรม Inventor (ตอ) 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

11 
การเขียนภาพฉายจากภาพ 3 มติิ ดวย
โปรแกรม Inventor (ตอ) 

3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

12 การเขียนแบบงานกอสราง 1 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

13 การเขียนแบบงานกอสราง 2 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

14 การเขียนแบบงานไฟฟา 1 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

15 การเขียนแบบงานไฟฟา 2 3 แบบฝกหัดและทดสอบยอย 

Sec A: 
1. ดร.วิวัฒน  ประเสริฐมานะกิจ 
2. อ.รัตติกาล สมัน 
 
 

     หมายเหตุ 1.     วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 ขอ 2 (1) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทาง
คณติศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ
เศรษฐศาสตร เพื่อสามารถนําไปประยกุตใชกับ
งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกีย่วของตลอดจน
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (2) รูและเขาใจ
ในเชิงหลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วของกับเนื้อหา
สาระของวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
- 

16 

 
- 

30% 

2 ขอ 5 (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการ
พูด การเขียน และการสือ่ความหมายโดยใช
สัญลักษณ 

สอบยอย(Quiz 25%), การทํา
แบบฝกหัด/การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย(25%) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

50% 

3 ขอ 5 (1) มีทักษะการใชคอมพิวเตอร สาํหรับการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - ผลการทดสอบยอย (10%) 
    - สอบยอย (Quiz 10%) 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    A.W. Boundy, “Engineering Drawing,” 3rd ed., McGraw-Hill, Australia, 1992.                        
     

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวจิัยที่เกี่ยวของ) 
    เอกสารประกอบการสอนวิชา MECH0115 Engineering Drawing                               

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
     -                               
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรงุการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 
3.1 การจัดประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ    

3.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management: KM) เกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนการสอน   

3.3 การเขารวมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ  (MUT Conference) หรือการเขารวม

ประชุม/สัมมนาวิชาการภายนอก         

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  

มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ  
 หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค 
ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 

ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
      (  ผศ.ดร. กฤษณ  เรืองพยุงศักด์ิ        ) 
               ___/_____ /_____                  

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
           (          ผศ.ดร.วาโย  ชางเจริญ             ) 

                    ___/_____ /_____       
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา วิศวกรรมโยธา 

   คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ขอมลูทั่วไป 
1. รหัสวิชา MECH0110 ชื่อวิชา    กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                              
. 

2. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต ( 3-0-6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร     สาขาวชิา                  
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ   วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ   
  
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ดร.ชลลดา เลาะฟอ      (สอนคร้ังที่ 1-7 ทุก Section A, B) 
    4.2   อ.วิฆเนศ วงศวาณิชวัฒนา (สอนคร้ังที่ 8-15 ทุก Section A, B) 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร     ภาคการศึกษา         ชั้นปที่เรียน   
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  - ชื่อวิชา   -  
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา    -              
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)     

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)   แสดงเวคเตอร หรือแกนของมิติ ภาพประกอบ                   
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)      

 
 
12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning)     

 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)    การเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)  
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 การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning) 

(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ
เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13.  การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่      เดือน     พ.ศ.  
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวชิาตามหลักสูตร (Course Description)  

 ระบบของแรง แรงลัพธ โมเมนต โมเมนตลัพธ สมดุลของอนุภาคและวัตถุแกรง ใน 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการ
วิเคราะหโครงสราง โครงขอหมุน โครงขอแข็งและกลไก ความฝด จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พื้นฐาน
งานเสมือน เสถียรภาพโครงสราง พลศาสตร 
 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) เขาใจระบบของแรงและโมเมนต 
(2) เขาใจสมดุลของระบบแรงและโมเมนตของทั้งอนุภาคและวัตถแุกรง 

(3) สามารถคํานวณคาแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นในที่รองรับ และความเสถยีรของทีร่องรับ 

(4) ประเมินและคาํนวณแรงภายในโครงสรางเบื้องตน 

(5) คํานวณปจจัยเสริมที่เกี่ยวของกับระบบแรงและวัตถุที่รบัแรง  
(6) สามารถประมวลระบบแรงที่กระทํา เพือ่การใชงานดวยความปลอดภัย 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา MECH0110 ชื่อวชิา กลศาสตรวศิวกรรม 
ภาคการศึกษา     XXX      ปการศกึษา     XXXX     . 

1. แผนการสอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวนชั่วโมง 

(คาบ) 
กิจกรรม/งาน

มอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม Section) 

1 

- ชี้แจงแนวทางการใหคะแนน การจัดกลุมเพื่อทํางานที่มอบหมาย 
- Introduction, Basic Mathematics and Trigonometry,  
1. Statics of Particles 
Force, Vectors and Force Vector 

3 มอบหมายงานที่มี
ตลอดภาคการศึกษา 
 

2 Force, Vectors and Force Vector,  Resultant of Concurrent Forces, 3  
3 Resolution of a Force into Components, Unit Vector, 3  

4 
Equilibrium of a Particle, Free-body Diagram (FBD), Rectangular 
Components and Equilibrium of Forces in 2 and 3 Dimension, 

3 Quiz 1 

5 
2. Forces System & Resultants 
Moment of a Force, Principle of Moments, Moment about a Specified 
Axis, Cross & Dot Product of Vectors to form Moments,  

3  

6 

Moment of a Couple, Equivalent System, Resultants of Force and Couple 
System Forces System & Resultants (Cont.) 
 Further Reduction of Force and Couple System,  
- Equilibrium of Simple Beam 

3 Quiz 2  
Submit VDO 

7 

3. Equilibrium of Rigid Bodies 
Conditions for Equilibrium, Types of Supports, FBD, Equation of 
Equilibrium in 2 Dimensions, 3 Dimensions, 
Simple Distributed Loading, Two or Three Force Members, Constraints for 
a Rigid Body, Equilibrium of Rigid Bodies 

3  

สอบกลางภาค (ตรวจสอบตามประกาศ) 

 
คณะอาจารยรวมสอน 
 
ดร.ชลลดา เลาะฟอ 
(สัปดาหที่ 1-7) 
 
อ.วิฆเนศ วงศวาณิชวัฒนา 
(สัปดาหที่ 8-15) 
 
 
Section A  
Section B  
Section C  
 
 
ยกระดับการเรียนรูและ
คนควาแบบ CBL 

330 



4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 ดานความรู การคํานวณ 
การคิดวเิคราะห และ
แนวทางทําโจทย 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค  
   - การสอบประจําภาค 

 
หลังจากครั้งที่ 7 
หลังจากครั้งที่ 15 

 
25% 
30% 

(รวม 55%) 
2 การฝกหัดทํา และเพิม่

ประสพการณการคิด และ
แนวทางวิเคราะห 

 
การบาน (หัวขอ/บท) 
 
 
 
ทดสอบยอย Quiz 5 ครั้ง (จาก 6) 
 
 
 

ตลอดภาคการศกึษา 
ทุกบท รวมสง 2 ครั้ง 

สัปดาหที่ 7 
และ สัปดาหที่ 14 

 
Quiz 1 สัปดาหที่ 4 
Quiz 2 สัปดาหที่ 7 
Quiz 3 สัปดาหที่ 9 
Quiz 4 สัปดาหที ่11 

 
15% 

 
 

  
    2% 

2% 
2% 
2% 

ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวนช่ัวโมง 

(คาบ) 
กิจกรรม/งาน

มอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม Section) 

8 
Review for Equilibrium of Rigid Bodies / Pre-Test  
4. Structural Analysis 
Simple Truss, Method of Joints, Zero-Force Member, 

3 Pre-Test 

9 Simple Truss, Method of Joints, Zero-Force Member, 3 Quiz 3  
10 Simple Truss, Method of Joints, Zero-Force Member, 3  
11 Method of Sections, Frame and Rigid bodies Analysis 3 Quiz 4 

12 
5. Friction 
Characteristics of Dry Friction, Problem Solving 

3  

13 
6. Center of Gravity and Centroid 
Center of Gravity of Mass, Area, Centroid for a body, Composite bodies, 
Resultant of a General Distributed Loading 

3 Quiz 5 
 

14 

7. Moments of Inertia 
Definitions for Area, Parallel Axis Theorem for and Area, Radius of 
Gyration of an Area, Moment of Inertia of Area by Integration, Moment 
Inertia of Composite Areas 

3 Submit Project / 
Report 

15 
8. Virtual Work Pin-connected members, type of equilibrium/stability 
9. Introduction to Dynamics Dynamics concept, Types & applications 
Review / Preparation of Final Exam / Test  

3 Test /  

คณะอาจารยรวมสอน 
 
ดร.ชลลดา เลาะฟอ 
(สัปดาหที่ 1-7) 
 
อ.วิฆเนศ วงศวาณิชวัฒนา 
(สัปดาหที่ 8-15) 
 
 
Section A  
Section B  
Section C  
 
 
ยกระดับการเรียนรูและ
คนควาแบบ CBL 

สอบประจําภาค (ตรวจสอบตามประกาศนัดวันและเวลาการสอบ) 

     หมายเหต ุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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การสอบเตรียมพรอมกอนปลาย
ภาค 

Quiz 5 สัปดาหที ่13 
สัปดาหที่ 15 

 

2% 
5% 

(รวม 30%) 
3 ตรวจสอบความเอาใจใส 

สมาธิ การมีสวนรวมใน
การถามและตอบในชั้น
เรียน และการชวยเหลือ
เพื่อนในการฝกหัดทํา
โจทย 

กิจกรรมในช้ันเรียน 
 - การเขาเรียน / ความตั้งใจ 
  
 

 
ตลอดภาคการศกึษา 
และประเมินกอนสอบ

ปลายภาค 

 
5% 

 
(รวม 5%) 

4 อื่นๆ (ระบ)ุ  
งานทีไ่ดรับมอบหมาย 
(งานกลุม/งานเดี่ยว) 

- การจัดทําสื่อวีดีทัศน 1 ชิ้น 
(กลุม) 
 - การจัดทําชิ้นโครงงาน และ
จัดทําเปนวิดีทัศน (กลุม) 

สัปดาหที่ 7  
และ สัปดาหที ่15 

 

5% 
5% 

(รวม 10%) 

รวม 100% 
 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    Engineering Mechanics (Statics), R.C. Hibbeler, SI Edition, Pearson Prentice Hall Inc., (SI Unit)                      
. 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
    เอกสารประกอบการสอน วิชา MECH0110; Engineering Mechanics I (Statics)                                                   
.  
    จัดเตรียมและเรยีบเรียบโดย อ.วิฆเนศ วงศวาณิชวัฒนา (ปรับปรุงตอเนื่อง จําหนายผานศนูยหนังสือ ม.เทคโนโลยมีหา
นคร)   . 
    เอกสารประกอบการสอน วิชา MECH0110; Engineering Mechanics I (Statics)                                                   
.  
    จัดเตรียมและเรียบเรียบโดย ดร.รัชเวช หาญชูวงศ (จําหนายผานศนูยหนังสือ ม.เทคโนโลยมีหานคร)                              
. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
   - หนังสือ หรือตําราประกอบรายวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดทุกเลม                                        
. 
   - หนงัสือโจทยฝกหัดทําพรอมเฉลยประกอบ ชุด Schaum’s Outline Engineering Mechanics (Statics)                        
. 
   - ยกระดับการเรียนรูและคนควาแบบ CBL                                                                                                    
. 
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 1  

 
 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0111  ชื่อวิชา   พลศาสตรวิศวกรรม (     Engineering Dynamics ) 
 

2. จํานวนหนวยกิต    3         หนวยกิต (  3   -    0    -   6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร  
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร      สาขาวชิา                   
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ดร. วิวัฒน ประเสริฐมานะกิจ    (Section   A     ) (สอนคร้ังที่    1-15    , 100% ตอ Section) 
    4.2         (Section          ) (สอนคร้ังที่              ,      % ตอ Section) 
    4.3         (Section           ) (สอนคร้ังที่             ,      % ตอ Section) 
  

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
          หลักสูตร     ภาคการศึกษา          ชั้นปที่เรียน         
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา MECH0110 ชื่อวิชา กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics) 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ)      
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน   
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

 
12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   1  ปการศึกษา 2566  
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 2  

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ (ระดบัปริญญาตรี) มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่      เดือน         พ.ศ.    
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 การประยุกตหลักการตางๆ เพื่อนําไปใชแกปญหาทางพลศาสตรลกัษณะตางๆ เพือ่ใหเกิดทักษะและเขาใจในการวิเคราะหปญหา
และหลกัทฤษฎทีางพลศาสตร โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั  
    1.2 เพื่อใหมีเจตคตทิีด่ีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มีความละเอียดรอบคอบและตระหนัก
ถึงความปลอดภยั 
    1.3                            
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย   
    2.2                           
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)      จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถแุข็งเกร็ง กฏการ
เคลื่อนที่ขอที่สองของนวิตัน หลักการของงานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม บทนําสูการประยุกตทางพลศาสตร  
              
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

      บรรยาย         45   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา     (      3   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

      การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน    -    ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (      0   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

      การศึกษาคนควาดวยตนเอง       90       ชั่วโมงต อภาคการศึกษา   (      6   ชัว่โมงต อสัปดาห) 

      การสอนเสริม (ถาม)ี  -          (      -   ชั่วโมงต อสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม      3  ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยทําการแจงใหนักศึกษาทราบ 
ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
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1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) สามารถวิเคราะห ระยะทาง ความเร็ว และความเรงของอนุภาค 
(2) เขาใจการเคลือ่นที่แบบสม่ําเสมอ และไมสม่ําเสมอ 
(3) อธิบายระยะขจดัของการเคลื่อนที่ได 
(4) เขาใจความเร็วและความเรงสัมพัธทของระบบชิ้นตอโยงได 
(5) เขาใจความสัมพันธระหวางแรงลัพธ มวล และความเรง 
(6) อธิบายผลการเคลื่อนทีท่ี่เกิดจากความสัมพันธระหวางแรงลัพธ มวล และความเรง 
(7) อธิบายโมเมนตมัและแรงดลเมือ่วัตถมุกีารเคลือ่นที่ได  
(8) อธิบายการเคลือ่นที่เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงของงานและพลังงานได 
(9) ประยุกตทฤษฎทีี่เรียนรูเขากบัปญหาทางดานการเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวันได 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

 1. อาจารยเปนตัวอยางในเรื่อง
ความมีวินัยและความตรงตอเวลา 

 2. สอดแทรกประเด็น /ตัวอยาง
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
เรียนการสอน 

 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรมการ
เขาเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให 
และตรงเวลา 

 2. การประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชนการลอกผลงาน 
ของผูอื่น 

 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
2. ความรู ( 1 )  มี ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม เ ข า ใ จ ท า ง

คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อ
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช กั บ ง า น ท า ง ด า น
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(2)  มีความรูและความเขาใจเกี่ ยวกับ
หลักการที่สํ าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม 
 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทําโครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก  

   ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม    
  สถานการณจําลอง ละคร บทบาท   
  สมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ

ประจําภาค ดวยขอสอบที่วัด
ความรูในหลักการและทฤษฎี 

 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต  และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
 
 

 1. การใหนักศึกษาทําโครงงาน
พิเศษ 

 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการคิด

วิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถามกระตุน

ในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ

สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ
ประจําภาค โดยมีขอสอบที่มี
การวิเคราะห สังเคราะห 
ประยุกตใชความรู 

 2. การประเมินผลงานของ
นักศึกษา 

 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูทั้ งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  ……………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ
มอบหมาย/การบาน 

 2. การประเมินตนเอง และ
เพื่อน 

 3. การประเมินพฤติกรรม การ
ทํางานเปนทีมจากผลงาน 

 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 
5. ทักษะการ 

วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

( 2 )  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของ
ไดอยางสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน ไดแก 
 1) E-Learning  
 2) โปรแกรมนําเสนอที่มี

ภาพเคลื่อนไหว 
 3) มีการจัดเก็บภาพการเรียน

การสอนบนตัวกลาง  
 4) มีการใชโปรแกรม เฉพาะ

ทาง (ระบ)ุ........... 
 5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก
เว็บไซต/สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่
ไดรับมอบหมายโดยเนนการ
วิเคราะหเปนตัวเลข และการ   
สื่อสาร 

 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

 1. การประเมินผลจากตอบ
คําถาม/อภิปราย 

 2. การประเมินจากการงานที่
ไดรับมอบหมาย 

 3. การสอบกลางภาค และ
ประจําภาค โดยมีขอสอบที่มี
การวิเคราะหเชิงตัวเลข/การ
สื่อสาร/เทคโนโลยี 

 4. การประเมินการสงงานของ
นักศึกษาผานการใชงาน E-
Learning 

 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา     MECH0111  ชื่อวชิา   Engineering Dynamics   
ภาคการศึกษา      1   ปการศึกษา        2566  

 
 

1. แผนการสอน       
 

 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 (2.1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

ทําการทดสอบ 
   - การสอบกลางภาค 

 
- 

 
- 

ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
Introduction to Engineering Mechanics: 
Statics & Dynamics Part 

3 Pre-Test  

2 Kinematics of a Particle 3 Homework   

3 Kinematics of a Particle 3 Homework/Exercise    

4 
Kinetics of a Particle: Force and 
Acceleration 

3 Homework  

5 
Kinetics of a Particle: Force and 
Acceleration 

3 Homework  

6 
Kinetics of a Particle: Force and 
Acceleration 

3 Homework/Exercise    

สอบกลางภาค วัน              ที ่        เดือน                  พ.ศ.             เวลา                  . 

7 Kinetics of a Particle: Work and Energy 3 Homework/Exercise    

8 
Kinetics of a Particle: Impulse and 
Momentum 

3 Homework/Test    

9 Planar Kinematics of a Rigid Body 3 Homework  

10 Planar Kinematics of a Rigid Body 3 Homework/Exercise    

11 
Planar Kinetics of a Rigid Body: Force 
and Acceleration 

3 Homework  

12 
Planar Kinetics of a Rigid Body: Force 
and Acceleration 

3 Homework  

13 
Planar Kinetics of a Rigid Body: Force 
and Acceleration 

3 Homework/Exercise    

14 
Planar Kinetics of a Rigid Body: Work 
and Energy 

3 Homework/Exercise    

15 
Planar Kinetics of a Rigid Body: 
Impulse and Momentum 

3 Homework/Test   

สอบประจําภาค วัน              ที ่        เดือน                  พ.ศ.             เวลา                  . 
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และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงาน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2.2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
(5.2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

   - การสอบประจําภาค 16 30 

2 (3.5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ 
(4.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 - การทดสอบยอย 
 - การทําแบบฝกหัด (งานเดี่ยว) 
  

ตลอดภาค
การศึกษา 

50 
10 
 

3 (1.1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนัก
ในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตยสุจริต 
(1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต
ละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย 
แสดงความคดิเหน็ในช้ันเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 
 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     Engineering Mechanics: Dynamics, R.C. Hibbeler, Prentice Hall      
                                    
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
     กลศาสตรวิศวกรรม : ภาคพลศาสตร, รศ.อินทรชิต หอวิจิตร       
                                    
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
                                    

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
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    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  
2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน ดังนี้  

              
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  

มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบ
กลางภาค ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 
ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
     (      ดร.วิวัฒน  ประเสริฐมานะกิจ     ) 
              ___/_____ /______                  

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
        (      ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโย ชางเจริญ ) 
                    ___/_____ /_____       
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา …วิศวกรรมเครื่องกล…………..  

   คณะ ………วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี………………………….……………. 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา   MECH0201  ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม(Manufacturing Technology, 
Health, Safety and Environment)   
 

2. จํานวนหนวยกิต     3   หนวยกิต ( 3   - 0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วศ.บ.    สาขาวชิา  วิศวกรรมเครือ่งกล .  
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ    (Section A ) (สอนคร้ังที่ 1-15 ,100% ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร  วศ.บ.    ภาคการศึกษา     2     ชั้นปที่เรียน 2   
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา           
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา           
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบตัิการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
การจดัการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)    การเรียนรูแบบรวมมอื (Co-operative Learning)      
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)    การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning) 

(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  3 

รายละเอยีดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา    X     ปการศึกษา XXXX  
  

340 



 2  

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่       เดือน   พ.ศ.    
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อตองการใหนักศึกษาไดรูถึงพืน้ฐานวัสดุตางๆที่ใชในการผลิต         
    1.2 เพื่อใหเขาใจถึงกรรมวิธีการผลิตตางๆในอตุสาหกรรม         
    1.3 เพื่อใหเขาใจกระบวนการขึ้นรูปลักษณะตางๆในอุตสาหกรรม                     
 
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลยี และความกาวหนาตามยุคสมัย   
    2.2 ศึกษาถงึขนาด มิติ และพิกัดความเผือ่                       
    2.3 ศึกษาถงึพื้นฐานการผลิต รายละเอียดของกระบวนการผลิตตางๆ                                                       
    2.4 ศึกษาถงึศาสตรดานไทรโบยี ซึ่งเปนความรูพื้นฐานเพือ่พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลทํางาน       
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูต 
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม กระบวนการขึ้นรูปโดยการทําใหแข็งตัว: งานหลอโลหะ งานขึ้นรูปแกว 
งานขึ้นรูปยางและพลาสติกดวยแมพิมพ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผน กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก: การกลึง การไส 
การกัด การตัด การเจาะ และการเจีย กระบวนการประกอบ: สกรู หมุดย้ํา และการสวม การเชื่อมตอวัสดุ: การเชื่อม การบัดกรีแข็ง การ
บัดกรีออน และการใชสารยึดติด การปรับแตงสมบัติทางกลของวัสดุ: กระบวนการทางความรอน, การเคลือบผิว กระบวนการผลิต
สมัยใหม: เหล็กกลาความตานทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก, การพิมพ 3 มิติ กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับเทรนดของเศรษฐกิจสีเขียว
หมุนเวียนชีวภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย   45 ชั่วโมงต อภาคการศกึษา      (       3   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน  -   ชั่วโมงต อภาคการศกึษา  (      -   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง   90  ชั่วโมงต อภาคการศึกษา    (      6   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชั่วโมงต อสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม      3  ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    

หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) บอกแนวคิดของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและสมัยใหม 
(2) อธิบายหลักการของการปรับแตงสมบัติทางกลของวัสดุ 
(3) อธิบายหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโดยการทําใหแข็งตัว: งานหลอโลหะ งานขึ้นรูปแกว งานขึ้นรูปยางและพลาสติกดวย
แมพิมพ 
(4) อธิบายหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผน 
(5) อธิบายหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก 
(6) อธิบายหลักการของการปรับแตงสมบัติทางกลของวัสดุ 
(7) จัดแบงประเภทและเขาใจหลักการขึ้นรูปเหล็กกลาความตานทานแรงสูง, ไบโอพลาสติก และการพิมพ 3 มิติ 
(8) อธิบายความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวหมุนเวียนชีวภาพ 
(9) เขาใจและประยุกตการใชงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(1)เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต 
(2)มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
(5)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวศิวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

 1. อาจารยเปนตัวอยางใน   
        เรื่องความมีวินัย และ   
        ความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น /  
        ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับ 
        คุณธรรม จริยธรรม และ 
        จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
        เรยีนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ) 

…...………………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรม 
         การเขาเรียน และสง 
         งานที่ไดรับมอบหมาย 
         ตามขอบเขตทีใ่ห และ 
         ตรงเวลา 
 2. การประเมินจากงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย เชน  
        การลอกผลงานของ 
        ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบุ) 

……………………………. 
2. ความรู  (1)มีความรูและความเขาใจทาง วิศวกรรม

พื้นฐาน เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2)นักศึกษามีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาทางดานกรรมวิธีการ
ผลิต การกลึง ไส กัด เจาะ ขุด ฯลฯ 
เครื่องมือตัดแบบคมเดียว (ไส กลึง กรรไกร 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทํา 
        โครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎ ี
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สิ่ว เจียร ฯลฯ) หลักการทั่วไปในการทํางาน
ของเคร่ืองมือตัด ไดแค มุมมีด การต้ังมุม
มีด ในขณะทํางาน การเลือกความเร็วรอบ 
ความเร็วตัดใหเหมาะสมตอการทํางานแบบ
ลักษณะและจุดมุงหมายของเครื่องมือแตละ
ชนิด พื้นฐานงานเชื่อม 
(4)สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา 
ดวยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(5 )สามารถใชความรู และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข
ปญหาในงานจริงได 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก 

          ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม  
          สถานการณจําลอง ละคร  
          บทบาทสมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)     
         ………………………… 

 6. อื่นๆ (ระบุ)          
       ……………..………. 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1)มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
(2)สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห 
และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ 
(5)สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เ รี ยนรู ต ลอดชี วิ ต  และทั นต อกา ร
เปลี่ ยนแปลงทางองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีใหมๆ 
 

 1. การใหนักศึกษาทํา 
        โครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map      
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ 
        สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ)     
         ………………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะห  
        สังเคราะห ประยุกตใช 
        ความรู 
 2. การประเมินผลงานของ 
        นักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ          
       ……………..………. 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

(4)รูจักบทบาทหนาที่ และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุมตลอดจนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผู
ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(5)มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 
 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกจิกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)     
         ………………………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ 
        มอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง และ 
        เพื่อน 
 3. การประเมินพฤติกรรม  
       การทํางานเปนทีมจาก 
       ผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ)     
         ………………………… 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(1)มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับ
การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี 
(2)มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของ
ไดอยางสรางสรรค 
(5)สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและ
เครือ่งมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 1. มีการใชเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ ในการเรียนการ 
        สอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอที่ม ี
           ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเกบ็ภาพการ 
           เรียนการสอนบน 
           ตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต 
           แผนวีซีดี แผนดีวีดี  
           เปนตน) 
     4) มีการใชโปรแกรม  

 1. การประเมินผลจากตอบ 
        คําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจากการงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะหเชิง 
        ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
        เทคโนโลย ี
 4. การประเมินการสงงาน 
        ของนักศึกษาผานการใช 
        งาน E-Learning 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

          เฉพาะทาง (ระบ)ุ........... 
     5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให 
        นักศึกษาคนควาดวยตนเอง  
        จากเว็บไซต/สื่อ 
        อิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ 
        สื่อสาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ)     
         ………………………… 

 5. อื่นๆ (ระบุ)     
         ………………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนทีก่ารกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

 
รหัสวิชา     MECH0201  ชื่อวชิา     Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment 

ภาคการศึกษา  X  ปการศกึษา  XXXX   
1. แผนการสอน   

 
 

 
 

ครั้งที่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/
อื่นๆ 

ผูสอน 

1 การผลิตและกรรมวิธีการผลิต 
3 แนะนําตําราเรยีนเพิม่เติม

ตางๆ 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

2 กระบวนการขึ้นรูปโดยการทําใหแข็งตัว 
3 

แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 1 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

3 ขบวนการหลอและการหลอโลหะ 
3 

แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 2 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

4 งานขึ้นรูปแกว งานขึ้นรูปยางและพลาสติกดวยแมพิมพ 
3 

แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 3 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

5 กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะแผน 
3 

แบบฝกหัดทายบทครัง้ที่ 4 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

6 กระบวนการขึ้นรูปโดยการเอาเนื้อออก 
3 

แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 5 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

7 กระบวนการประกอบ 
3 

แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 6 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

สอบกลางภาค  

8 การเชื่อมตอวัสดุ 3 แบบฝกหดัทายบทครั้งที่ 7 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

9 
การปรับแตงสมบัติทางกลของวัสดุ: กระบวนการทางความ
รอน, การเคลือบผิว 

3 แบบฝกหัดทายบทครั้งที่8 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

10 กระบวนการผลิตสมัยใหม 3 แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 9 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

11 
กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับเทรนดของเศรษฐกิจสีเขียว
หมุนเวียนชีวภาพ 

3    แบบฝกหัดทายบทครั้งที 10 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

12 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน 

3 แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 11 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

13 
ความปลอดภัยในสถานที่ทํางานและอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคล 

3 แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 12 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

14 
สภาพแวดลอมในการทํางานและความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน 

3 แบบฝกหัดทายบทครั้งที่ 13 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

15 กิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต 3 นําเสนอ 
ผศ.ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ 

สอบประจําภาค  

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สดัสวนของ 
การประเมิน 

1 ดานที่ 2 
ขอ 1, 2 , 4 และ ขอ 5 
ดานที ่3 ขอ 1, 2, 5 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
16 

 
30% 
30% 

2 ดานที่ 1 ขอ1, 2, 5 
ดานที่ 2 ขอ1, 2, 4, 5 
ดานที่ 4 ขอ 5 

ผลการทดสอบยอย/การทํา
แบบฝกหัด/การทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย (งานกลุม/งานเดี่ยว) 

 
6-15 

 
20% 

3 ดานที่ 4 ขอ 5 
ดานที่ 5 ขอ 1, 2, 5 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย แสดง 
      ความคดิเหน็ในช้ันเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอดภาคการศกึษา 

 
 

20% 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     - เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรรมวิธีการผลิต                            
                                    
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   - Manufacturing Process and Material for Engineering By Lawrance E.    Doyle and Carl A.Keyser and James L.Leach 

and George F.Schrader and Morse B.Singer                           
    - Manufacturing Process for Engineering Material By Serope KalpakJian and Steven R.Schmid   
    - กระบวบการผลิต    รศ.ดร.ณรงคศักดิ ์ธรรมโชต ิ         
     - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   วิชยั โรมไธสง                   
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
    - ทฤษฎีงานเครื่องมือกล โดย อาจารยบุญญศักดิ์   ใจจงกิจ                          
    - Manufacturing Engineering and Technology By Serope Kalpakjan and Steven R.Schmid             
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยทุธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 
- ไมมี -            

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  

มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ  
 หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค 
ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 

ผูจัดทํา         ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
           ( ผศ. ดร.ปรัชญา สํารวยสินธุ    ) 
                      /           /               

ผูอนุมัติ                  ผูบริหารสาขาวิชา   
         (     ผศ.ดร.วาโย  ชางเจริญ              ) 
                       /           /               
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา/บัณฑิตศกึษา วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส 

   คณะ          วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี         . 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวชิา MECH0402 ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกร(Entrepreneurship for Engineers) 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3    หนวยกิต (  3   -    0    -   6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิา  วิศวกรรมกระบวนการและอตุสาหการ               
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   อ.พพิัฒนพงศ  เทพมณ ี    (Section A ) (สอนคร้ังที่  1-15     ,     100% ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา        ชั้นปที่เรียน  ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา   -     
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา      -  ชื่อวิชา      -   (  -  )   
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน    การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ    การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning (Google Education)    โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   X      ปการศึกษา     XXXX  
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13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่     X  เดือน XXXX  พ.ศ.    XXXX  
 

 
ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description) ศึกษาทฤษฎีจัดการสมัยใหม การเปนผูประกอบการ การเปนสตารทอัพ 
(Start-up) หัวหนางาน การทํางานรวมกันเปนทีม การจัดการกับคน ทรัพยากร และการจัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ 
ระบบการจัดการนวัตกรรมในองคกร รวมถึงการบริหารโรงงาน รูปแบบของธุรกิจสมัยใหม การสรางกลยุทธธุรกิจ การหาแหลงทุน พื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม การเงินและการตลาดโดยใชทฤษฎีและเครื่องมือสมัยใหม การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายอุตสาหกรรม รวมถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับกับการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
 Principles and theories in modern management; Entrepreneurship, startup, manager and relate, team work, 
human relationship management, resource and organization management system consisted by production service 
and innovation. factory management, traditional and modern business model and strategy, capital funding and 
marketing via modern theories and tools; Improve productivity; Laws of labor, industrial and other related in 
domestic and international 
 

 
การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
หลักสูตรวิศวกรรมเครือ่งกล 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง 

 บุคคลและ  
 ความ  
 รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Learning outcome):  

1. เขาใจที่มาความหมายและความสําคัญของการจัดการวิศวกรรมสมัยใหม 
2. เขาใจลักษณะของธุรกิจประเภทตาง รวมถึงสามารถกําหนดกลยุทยธุรกิจใหเหมาะสม 
3. เขาใจหลักการทํางานเปนทีม การเปนผูนํา การจัดการกับคน และทรัพยากร 
4. เขาใจ การเปนหัวหนางาน การเปนผูประกอบการ และการเปนผูประกอบการใหม 
5. เขาใจและสามารถอธิบาย รูปแบบองคกร โครงสรางองคกร การบริหารงาน การจัดการนวัตกรรมในองคกร 
6. เขาใจ และอธิบาย รูปแบบทางธุรกิจ การสรางกลยุทธธุรกิจ เศษฐศาสตร การเงินและการหาแหลงทุนเบื้องตน 
7. เขาใจและอธิบายเทคนิคการเพิ่มผลผลิต ดวยเครื่องมือสมัยใหม เทคนิคในการบริหารงานวิศวกรรม ดวย lean  6sigma   
8. เขาใจและอธิบายกฎหมายและสิทธิประโยชนดานการคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานการผลิตและบริการ กฎหมายอุตสาหกรรม และ 

พาณิชยกรรม เบื้องตน   
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 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

รหัสวิชา   MECH0402  ชื่อวชิา  การเปนผูประกอบการสาํหรับวศิวกร(Entrepreneurship for Engineers) 
 

ภาคการศึกษา     X    ปการศึกษา    XXXX     ชาที่สอน แลวกรุณาลบอีกตารางออก 
1. แผนการสอน  (กรณี 1 Section มีผูสอนหลายคน)     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
แนะนําเกีย่วกับการจัดการวิศวกรรม 

 
3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
มอบหมายงาน : ใหนักศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้น

เรียนเกีย่วกับความสาํคัญของศาสตรการจัดการและ
วิศวกรรม 

 

2 
หลักการเบื้องตนและทฤษฎกีารจัดการสมัยใหม และความ

เปนผูนํา 
3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: นักศึกษาจะเขาสูสถานการณจําลอง การจดัการ
และบริหารทางดานวิศวกรรม รวมถึงบทบาทของการเปน

หัวหนางานในอนาคต 

 

3 การทํางานเปนทีม การจัดการกับคน และทรัพยากร 3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 

กิจกรรม: สถานการณจําลองการทํางานเปนทีม การสื่อสาร 
การสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน 

 

4 
การจัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบ

การจัดการนวัตกรรมในองคกร 
3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: สถานการณจําลองใหนักศึกษาไดเรียนรูและ

ตระหนักถงึระบบจัดการในองคกร 
 

5 หัวหนางาน การเปนผูประกอบการ และ Startup 3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: สถานการณจําลองการทํางานการเปนหวัหนางาน 
มุมมองการบริหารงานภาพรวมองคกร การสั่งและสอนงาน

ใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 

6 การบริหารโรงงาน และนวัตกรรม 3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 

กิจกรรม: นักศึกษารวบรวมขอมูลและระดมความคิดเพื่อ
แกไขปญหาที่อาจารยนําปญหาจากโรงงาน 

 

7 
รูปแบบองคกร โครงสรางองคกร 
 แนะนํากิจกรรมการเขียน JD JS 

3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: สามารถเขยีนโครงสรางองคกรในระดับมหภาค 
(Macro Structure) และทําการเขียนโครงสรางองคกรใน
ระดับจุลภาค (Micro Structure) สามารถออกแบบ JD 

สําหรับตําแหนงตางๆได 

 

                                                                            สอบกลางภาค วัน  ศุกร   ท่ี  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ  2564  เวลา 09.00 – 11.30 น. 
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1. แผนการสอน   (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

8 ปจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการวิศวกรรม 3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
มอบหมายงาน: ใหนักศึกษาแยกความสัมพันธ
ของปจจยัทางธุรกิจ 

 

9 
การสรางกลยุทธธุรกิจ เศษฐศาสตร การเงินและการ
หาแหลงทุนเบื้องตน 

3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
มอบหมายงาน: ใหนักศึกษาแกปญหาจากโจทย
อุตสาหกรรมความเขาใจในระบบบัญชีการเงิน
เบื้องตน สามารถตั้งขอสังเกตเพื่อทําการ
ปรับปรุงจากการอานบัญชีได 

 

10 การบริหารองคกรรวมกับทฤษฏีดานการตลาด 3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: สถานการณจําลองการบริหารองคกร
ภายใตเงื่อนไขตางๆ  

 

11 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ดวยเครื่องมือสมัยใหม 3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: นกัศึกษาออกแบบและวางแผนระบบ

การผลิต ดว้ยการใชเ้ครื�องมือสมยัใหม่ 

 

12 
เทคนิคในการบริหารงานวิศวกรรม  
lean  6sigma   

3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: นักศึกษาออกแบบและเขียน Value 
stream Mapping (VSM) จากกรณีตัวอยางได 

 

13 
กฎหมายและสิทธิประโยชนดานการคาที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจดานการผลิตและบริการ 

3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
มอบหมาย:นักศึกษาคนควาและสรุปสิทธิ
ประโยชนทางการคา  

 

14 
 กฎหมายอุตสาหกรรม และ  
พาณิชยกรรม เบื้องตน   

3 
บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
มอบหมาย:นักศึกษาทําแบบทดสอบกฏหมายที่
เก่ียวของ 

 

15 การนําเสนอผลงานนักศึกษา 3 

บรรยาย/กิจกรรมกลุม 
กิจกรรม: นกัศึกษานาํเสนอผลงานที�ไดรั้บ

มอบหมาย 

 

                                                                                     สอบประจําภาค วัน  อังคาร   ที ่ 9  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ  2564  เวลา 09.00 – 12.00 

น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
3. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 การสอบ 
     -  การสอบประจําภาค 

 
16 

 
30% 

2 -การทําแบบฝกหัด/การทํางานที่ไดรับมอบหมาย (งานกลุม/งานเดี่ยว) 
-การนําเสนอผลงาน 

ตามแผนการสอน 55% 
10% 

3 กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน/การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน 
    

ตลอดภาคการศกึษา  
5% 

รวม 100% 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพ (Quality Control)    
     

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
     1. การจัดการทางวิศวกรรม, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โรงพิมพ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  
           2. การจัดการสมัยใหม, รศ. เนตรพัณณา ยาวิราช, โรงพิมพ บริษัท ทริปเพิ้ล กรุป จากัด              
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
     IE Network Conference Proceeding ,  Thai VCML Conference Proceeding                    
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา/บัณฑิตศกึษา …………วศิวกรรมเครื่องกล……………………………………..  

   คณะ …………วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย…ี…………………………….……………. 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0210   ชื่อวิชา   กลศาสตรของไหล  (Fluid Mechanics) 
 

2. จํานวนหนวยกิต  3  หนวยกิต (  3  -  0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา  วิศวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ผศ.ดร.สมศักดิ ์เพ็ชรกุล    (Section A  ) (สอนคร้ังที่ 1-15 , 100 % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา   X / XXXX   ชั้นปที่เรียน     2 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา   MECH0110   ชื่อวิชา   กลศาสตรวิศวกรรม 1 ( Engineering 
Mechanic I) 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา        
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏบิัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบนัทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มภีาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี ้ (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา___X____ปการศึกษา XXXX  
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14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่ xx  เดือน  xxxxx  พ.ศ. xxxx  
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานทางดานกลศาสตรของไหลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ                             
    1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปแกปญหาทางกลศาสตรของไหลและประยุกตใชกับการทํางานใน 
         ภาคอตุสาหกรรมได                                              
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย              
 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)  สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและสมการ
พลังงาน สมการของความตอเนื่องและการเคลื่อนที่การวิเคราะหมิติและความคลาย การไหลคงตัวและอัดไมได 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา      (      3   ชั่วโมงตอสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน     ชั่วโมงตอภาคการศกึษา  (    ชั่วโมงตอสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง  90   ชั่วโมงตอภาคการศึกษา    (      6   ชั่วโมงตอสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม     6  ชั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

 
หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
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ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายคุณสมบตัิของของไหลและของไหลสถิตได  
(2) คํานวณแรงที่กระทําตอวัตถุที่จมอยูในของไหลสถิตได 
(3) มีความรูและเขาใจ สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการความตอเนื่อง และการเคลื่อนที่ของของไหล 
(4) คํานวณ แรง ความดัน ความเร็ว และอตัราการไหลดวยสมการโมเมนตมั พลังงาน และสมการความตอเนื่องได 
(5) อธิบายการออกแบบระบบการวัดความเร็วในชองทางการไหลดวยสมการพลังงานและความตอเนื่องได 
(6) อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะหมิติ จัดกลุมตัวแปรไรมิต ิและพืน้ฐานของความคลาย 
(7) คํานวณตัวตนแบบและตัวจําลองโดยใชพื้นฐานของความคลายได 
(8) อธิบายรปูแบบของการไหลคงตวัและอดัไมไดภายในทอ เลขเรยโนลด และคาการสูญเสีย 
(9) คํานวณเลขเรยโนลด และคาการสญูเสียจากการไหลคงตวัและอดัไมไดภายในทอ 
(10) ตระหนักถึงผลของคาการสูญเสยีจากการไหลคงตัวและอัดไมไดภายในทอตอการเลือกใชปมน้ํา 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ที่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
 

 1. อาจารยเปนตัวอยางใน   
        เรื่องความมีวินัย และ   
        ความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น /  
        ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับ 
        คุณธรรม จริยธรรม และ 
        จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
        เรียนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรม 
         การเขาเรียน และสง 
         งานที่ไดรับมอบหมาย 
         ตามขอบเขตที่ให และ 
         ตรงเวลา 
 2. การประเมินจากงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย เชน  
        การลอกผลงานของ 
        ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 

2. ความรู (1) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ 
เศรษฐศาสตร เพื่อสามารถนําไปประยุกตใช
กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการสรางนวัตกรรม ทางทคโนโลย ี
(2) รูและเขาใจในเชิงหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระของวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม 
 
 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทํา 
        โครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก 

          ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม  
          สถานการณจําลอง ละคร  
          บทบาทสมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎ ี
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ที่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะทางปญญา สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองค
ความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
 

 1. การใหนักศึกษาทํา 
        โครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ 
        สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะห  
        สังเคราะห ประยุกตใช 
        ความรู 
 2. การประเมินผลงานของ 
        นักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ ความ
รับผิดชอบ 

รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิด 
ชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ ม  ตลอดจน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
ผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ 
        มอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง และ 
        เพื่อน 
 3. การประเมินพฤติกรรม  
       การทํางานเปนทีมจาก 
       ผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

สามารถใช เครื่ องมือการคํ านวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการใชเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ ในการเรียนการ 
        สอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอที่ม ี
           ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเก็บภาพการ 
           เรียนการสอนบน 
           ตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต 
           แผนวีซีดี แผนดีวีดี  
           เปนตน) 
     4) มีการใชโปรแกรม  
          เฉพาะทาง (ระบ)ุ........... 
     5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให 
        นักศกึษาคนควาดวยตนเอง  
        จากเว็บไซต/สื่อ 
        อิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ    
        สือ่สาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

 1. การประเมินผลจากตอบ 
        คําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจากการงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะหเชิง 
        ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
        เทคโนโลย ี
 4. การประเมินการสงงาน 
        ของนักศึกษาผานการใช 
        งาน E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา  MECH0210  ชื่อวชิา  กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)  
ภาคการศึกษา       X   ปการศึกษา   XXXX  

1. แผนการสอน       
 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 
Introduction to fluid mechanics,  Definition 
of a fluid, Basic equation, Dimensions and 
units. 

3 Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

2 Properties of fluid,  Fluid stress , Viscosity. 3 Lecture and Homework ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

3 The basic equation of fluid statics. 3 Lecture and Quiz ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

4 Hydrostatic force on submerged surfaces. 3 Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

5 
Hydrostatic force on submerged 
surfaces(Con). 

3 Lecture and Homework ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

6 
Conservation of mass and momentum 
equation. 

3 Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

7 
The Bernoulli equation interpreted as an 
energy equation. 

3 Lecture and Quiz ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

สอบกลางภาค วัน...x...ที.่...xx...เดือน...xxx....พ.ศ...xxxx.... เวลา..xx.-xx.น. 

8 
Introduction to differential analysis of fluid 
motion, Differential continuity equation. 

 Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

9 Differential continuity equation (Con.).  Lecture and Homework ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

10 Dimensional analysis  Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

11 Dimensional analysis (Con.)  Lecture and Quiz ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

12 Flow Similarity and model studies.  Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

13 
Internal incompressible viscous flow, Fully 
developed laminar and turbulent flow in 
pipe. 

 Lecture and Homework ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

14 
Energy considerations in pipe flow , 
Calculation of head loss. 

 Lecture ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

15 
Calculation of head loss (Con.).  Lecture and Quiz ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรกุล 

สอบประจําภาค วัน...x...ที่....xx...เดอืน...xxx....พ.ศ...xxxx.... เวลา...xx-xxน. 
 
  

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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1 มีระเบียบวินัยรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(1) การประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน 
และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบ 
เขตที่ให และตรงเวลา 
(2) การประเมินจากงานที่ไดรับมอบ 
หมาย เชน การลอกผลงานของผูอื่น 

ตลอดภาคการศกึษา 
 

10 % 
 

2 (1) มีความรูและความเขาใจ
พื้ นฐานทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ 
เศรษฐศาสตร เพื่อสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานทาง 
ดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยว 
ข อ ง  ตลอดจนการสร า ง
นวัตกรรม ทางเทคโนโลย ี
(2) รูและเขาใจในเชิงหลัก 
การและทฤษฎีที่ เกี่ยวของ
กับ เนื้ อหาสาระของวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(1) การทดสอบยอย 
 
(2) การสอบกลางภาคและประจําภาค 
ดวยขอสอบที่วดัความรูในหลักการ
และทฤษฎี 
  การสอบ 
         - การสอบกลางภาค 
         - การสอบประจําภาค 

ตลอดภาคการศกึษา 
 
 
 
 
 
8 
17 

15 % 
 
 
 
 
 

25 %  
30 % 

3 สามารถสืบคนขอมูลและ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมได
ดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรู
และเทคโนโลยีใหม ๆ 

(1) การประเมินผลงานของนักศึกษา 
    - การทํารายงาน 
 

ตลอดภาคการศกึษา 5 % 
 

4 รูจักบทบาท หนาที่ และมี
ความรับผิดชอบในการทํา 
งานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม ตลอด 
จนสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผู
ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(1) การประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย / 
การบาน 

(2) การประเมินพฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมจากผลงาน 

   - การมีสวนรวมอภิปรายแสดง 
      ความคิดเห็นในชั้นเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา 
 
 

10 % 
 

5 สามารถใช เครื่องมือการ
คํานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่ อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวของได 

(1) การประเมินจากงานที่ไดรับมอบ 
หมาย 

 

ตลอดภาคการศกึษา 
 

5 % 
 

รวม 100% 
 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรียนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     Robert W. Fox, Alan T.McDonald, Philip J. Pritchard., Introduction to Fluid Mechanics, 6th ed., John wiley & 
sons, 2004                                      
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
     สมศักดิ์ ไชยะภินันท, กลศาสตรของไหล, สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2547              
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
     เอกสารและตาํราทางกลศาสตรของไหลอืน่ๆ                           
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครัง้กอน  ดังนี ้ 

 3.1 ปรบัปรุงการสอนใหสอดคลองกับผลการประชุมทบทวนของฝายบรหิารภาควิชา/คณะ (Management Review) 
 3.2 นําผลจากการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management, KM) เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
      มาปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป 
3.3 นําผลจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย (MUT Conference) หรือผลการประชุม/สัมมนาวิชาการ 
      ภายนอกเกี่ยวกับการเรียนการสอนมาปรบัปรุงการสอนในครั้งตอไป      
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
  มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ ซึ่ง 
ดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบ
กลางภาค ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละ- 

เอียดวิชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาใน
การประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 

ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
     ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ เพ็ชรกุล ) 
           _xx__/__xx___ /__xxxx__                  

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโย  ชางเจริญ) 

                    ___/_____ /_____       
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  วิศวกรรมเครื่องกล  

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 

1. รหัสวิชา   MECH0220   ชื่อวิชา  เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics ) 
2. จํานวนหนวยกิต   3   หนวยกิต ( 3 - 0  - 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                   วิชาศึกษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ผศ.ดร.นภุาพ แยมไตรพัฒน (Section A,)                                        (สอนคร้ังที ่ 1-15, 100.00%)   
    4.2                                                                        (สอนคร้ังที่                     ) 
    4.3                                   (สอนคร้ังที่       ,            ) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร       ภาคการศึกษา                 ชั้นปที่เรียน    
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา     ENCC1001  ชื่อวิชา   คณิตศาสตรเชิงฟสิกส     -        
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา      -       ชื่อวิชา              -                 -    
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)     

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)       

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
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 (หากรายวิชามีการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามกีารจัดการเรียน    การสอนที่ใช
รูปแบบการจัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21) 

 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่   10    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อใหนักศึกษารูพืน้ฐานการทํางานของอปุกรณพืน้ฐานและกระบวนการทางเทอรโมไดนามิกสโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.2 เพื่อใหสามารถนําหลักการทางเทอรโมไดนามิกสไปประยุกตใชกับวิชาที่เกี่ยวของ ตลอดจนถึงการทาํงานและปญหาที่เกิดขึน้ทาง

อุตสาหกรรมได    

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)   
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร สมบตัิของสารบริสุทธิ์ ความรอนและงาน การแปลงผันของพลังงานเบี้องตน แกสอุดมคต ิกฎขอ
ที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอณุหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโนท บทนําสูกลไกการถายเทความรอน  
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา      (     3      ชั่วโมงตอสปัดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน     ชั่วโมงตอภาคการศกึษา  (    ชั่วโมงตอสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง   90   ชั่วโมงตอภาคการศกึษา               (      6    ชั่วโมงตอสปัดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม  1  ชั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

 
 
* ใหระบุความรู ทักษะ ทีต่องการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 

 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

 
(1) ใชตารางไอน้ําและตารางคุณสมบัติตางๆของสารบริสุทธิ์เปน 
(2) บอกนิยามกฏขอที่หนึ่งของอณุหพลศาสตร 
(3) อธิบายหลักการของอปุกรณในระบบเปดและปด 
(4) คํานวณหางานและความรอนในระบบปดและเปดจากหลักการสมดุลพลังงาน 
(5) บอกนิยามกฏขอที่สองของอณุหพลศาสตร 
(6) อธิบายหลักการของเครื่องยนตความรอน เครื่องทําความเย็นและเครื่องสูบความรอน 
(7) คํานวณประสิทธิภาพหรือสมรรถนะเครือ่งจักรเทียบกับแบบคารโนต และประสิทธิภาพไอเซนทรอปค 
(8) บอกคณุสมบัตพิืน้ฐานทางวิศวกรรมทางความรอนได 
(9) อธิบายเรื่องของพลังงานได รูปแบบและการใชกับการเกดิภาวะโลกรอน 
(10) คํานวณหนวยวัดพื้นฐานเชน อณุหภูมิ ความดนั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

 
รหัสวิชา  MECH0220   ชื่อวชิา  อุณหพลศาสตร (Thermodynamics )  

ภาคการศึกษา         x      ปการศึกษา   xxxx   
1. แผนการสอน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/

อื่นๆ 

ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 แนะนําเก่ียวกับรายวิชาเทอรโมไดนามิกส 3  

2 
เทอรโมไดนามิกสและพลังงาน, สมบัติของระบบ, 
กระบวนการและวัฏจักร, สมดุล, กระบวนการอุณหภูมิและ
ความดัน, มานอมิเตอร, กฎของปาสคาล 

3 การบาน 

3 
รูปแบบของพลังงานของระบบ, พลังงานที่ถายโอนผาน
ขอบเขตของระบบ, รูปแบบตางๆ ของงาน,  กฎขอที่หนึ่งของ
เทอรโมไดนามิกส, 

3 การบาน 

4 
สารบริสุทธิ์, สถานะของสารบริสทุธิ,์ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์ แผนภาพแสดง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะ,  

3  

5 
สมการสภาวะของแกสอุดมคติ งานเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงขอบเขตของระบบ, หลักการอนุรักษพลังงาน
สําหรับระบบปด 

3 การบาน 

6 
ความรอนจําเพาะ, พลังงานภายใน เอนทัลป และความรอน
จําเพาะของแกสอุดมคติ 

3 การบาน 

7 
พลังงานภายใน เอนทัลป และความรอนจําเพาะของของแข็ง
และของเหลว 

3  

 
ผศ.ดร.นุภาพ แยมไตรพัฒน  
 
 

8 
กฎอนุรักษมวล, งานเนื่องจากการไหล, การวิเคราะห
พลังงานสําหรับระบบที่มีการไหลแบบคงตัว 

3   

9 
การวิเคราะหมวลและพลังงานสําหรับระบบเปด (ตอ) การ
วิเคราะหอุปกรณที่มีการไหลแบบคงตัวบางชนิด 

3 การบาน 

10 กลจักรความรอน, เครื่องทําความเย็นและปมความรอน, 3 การบาน 

11 
กระบวนการที่ผันกลับไดและกระบวนการที่ผันกลับไมได, 
หลักการของคารโนต, กลจักรความรอนคารโนต 

3 การบาน 

12 
เอนโทรป, กฎการเพิ่มขึ้นของเอนโทรป, สมดุลเอนโทรปของ
ระบบปด 

3  

13 
ความสัมพันธ Tds, การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปของสาร
บริสุทธิ,์  3 การบาน 

14 
การเปล่ียนแปลงเอนโทรปของแกสอุดมคติ และ
ความสัมพันธ T-ds 3 การบาน 

15 
ประสิทธิภาพไอเซนโทรปกของอุปกรณที่มีการไหลคงตัวบาง
ชนิด 3  

 
ผศ.ดร.นุภาพ แยมไตรพัฒน  
 
 
 
 
 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน ค ือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 1. มีความรูและเขาใจหลกัการที่สําคัญ
ของอณุหพลศาสตร 
2. สามารถนําหลักการทางอณุหพล-
ศาสตรไปประยกุตเพื่อแกปญหาที่
เกี่ยวของ 
 
 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
17 

 
25% 
30% 

2 1. สามารถนําความรูไปพฒันาตอยอด
ใหเกิดประโยชนตอตนเอง และองคกร 

การทําแบบฝกหัด/การ
สอบยอย  

ตลอดภาคการศกึษา 35% 

3 1. มีวินัย ตรงเวลา และมีความ
รับผิดชอบสูงทัง้ตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
 - การเขาเรียน 
 - การมีสวนรวมอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ………………   
รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 

1. Thermodynamics: An engineering approach 7th edition, Yunus Cengel, Michael A. Boles, Mc-GrawHill                
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
1. เทอรโมไดนามิกส, สมชัย อัครทิวา และ ขวัญจิต วงษชาตร,ี Mc-GrawHill  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน ดังนี ้ 
3.1 การจัดประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 
3.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management: KM) เกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนการสอน  
3.3 การเขารวมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฯ  (MUT Conference) หรือการเขารวม

ประชุม/สัมมนาวิชาการภายนอก 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา ทั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ 

หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ ซึ่ง
ดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบ
กลางภาค ผลการสอบประจําภาค  

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 

ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
       ( ผศ.ดร.นุภาพ แยมไตรพัฒน ) 

               10 /   11   /  2564       
 

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
              ( ผศ.ดร.วาโย  ชางเจริญ ) 
                      /      /____   
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา      MECH0230       ชื่อวิชา      กลศาสตรของแข็ง ( Solid Mechanics )      . 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3       หนวยกิต       3 ( 3 - 0 - 6 )     .  
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร      สาขาวชิา                   
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1     ผศ.ดร.ฐิตะพล  หุยะนันท    ( Section   A    ) ( สอนคร้ังที ่     1~15, 100% ตอ Section       ) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร             ภาคการศึกษา           ชั้นปที่เรียน                  . 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา MECH0110 ชื่อวิชา กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics). 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา        -      ชื่อวิชา      -               . 
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      
 

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  
 

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)   Online Meeting และ Google Classroom      . 
 

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรยีนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2564 
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ) โครงงานวิศวกรรมและงานวิจัยดานกลศาสตรประยุกต   
 

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่   XX    เดือน  MMMM   พ.ศ.    256X     . 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อเนนผูเรียนเปนสําคญัตามประมวลการสอน 
    1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงทฤษฎีดานกลศาสตรวัสดุ โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมของวัสดุภายใตภาระเงื่อนไขตางๆ ได 
    1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจดานกลศาสตรของแข็งเพียงพอที่จะนําไปประยุกตใชวิเคราะหและออกแบบตอไปได  
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 

 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)       ความเคน ความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ การรับภาระตาม
แนวแกน การบิด สมดุลของคาน ความเคนตั้งฉากในคาน ความเคนเฉือนในคาน การโกงของคาน การแปลงความเคน วงกลมมอรของ
ความเคนในระนาบ การรับภาระรวม เกณฑกําหนดการวิบัติ และการโกงเดาะของเสา  
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย    45   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา      (       3      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน    –   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (       –      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง    90   ชั่วโมงต อภาคการศกึษา    (       6      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี    –              (       –      ชั่วโมงต อสปัดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม       1      ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สือ่สารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจํานิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวกับความเคน ความเครียด และสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
(2) เขาใจการแกปญหาพื้นฐานทางความเคน ความเครียด และสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
(3) ตระหนักถึงการพิจารณาก าลังวัสดุในเชิงความเคน ความเครียด และสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
(4) จดจํานิยามและขอก าหนดที่เกี่ยวกับการรับภาระของวัสดุตามแนวแกน รอบแนวแกน และคาน 
(5) เขาใจการแกปญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการรับภาระของวัสดุตามแนวแกน รอบแนวแกน และคาน 
(6) ตระหนักถึงการพิจารณาก าลังวัสดุภายใตการรับภาระตามแนวแกน รอบแนวแกน และคาน 
(7) เขาใจนิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวกับการแปลงความเคน วงกลมมอหรของความเคนในระนาบ การรับภาระรวม เกณฑ

กําหนดการวิบัติ และการโกงเดาะของเสา 
(8) แสดงการแกปญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการแปลงความเคน วงกลมมอหรของความเคนในระนาบ การรับภาระรวม เกณฑ

กําหนดการวิบัติ และการโกงเดาะของเสา 
(9) ตระหนักถึงการพิจารณาก าลังวัสดุในเชิงการแปลงความเคน วงกลมมอหรของความเคนในระนาบ การรับภาระรวมเกณฑ

กําหนดการวิบัติ และการโกงเดาะของเสา 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 

 1. อาจารยเปนตัวอยางในเรื่อง
ความมีวินัย และความตรงตอ
เวลา 

 2. สอดแทรกประเด็น / ตัวอยาง
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การเรียนการสอน 

 1. การประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน 
และสงงานที่ไดรับมอบ หมายตาม
ขอบเขตที่ให และตรงเวลา 

 2. การประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน การลอกผล 
งานของผูอื่น 

2. ความรู (2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา 
ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

 1. การบรรยาย 
 3. การทํางานกลุม 
 6. การทํารายงาน 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาคและประจําภาค 

ดวยขอสอบ ที่วัดความรูใน
หลักการและทฤษฎ ี

 5. การประเมินผลการทําแบบฝกหัด 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีหลักการและ
เหตุผล 

 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 

 1. การสอบกลางภาคและประจําภาค 
ดวยขอสอบ ทีต่องแสดงการคิด
อยางมีหลักการและเหตุผล 

4. ทักษะ ความสัมพันธ 
 ระหวางบุคคล  และ 
 ความรบัผิดชอบ 

(5) มีความสํานึกตอความรับผิดชอบ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน 
และการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม 

 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 

 1. การประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย 
 / การบาน 
 3. การประเมนิพฤติกรรมการทํางาน

เปนทีมจากผลงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห 
 เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยาง
สรางสรรค 

  3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ

สื่อสาร 
. 

 1. การประเมินผลจากตอบคําถาม 
 / อภิปราย 
 3. การสอบกลางภาคและประจําภาค 

โดยมีขอสอบที่มีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
 

รหัสวิชา MECH0215  ชื่อวชิา กลศาสตรของแขง็ 
ภาคการศึกษาที่ X  ปการศึกษา 256X 

1. แผนการสอน 

 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 ทบทวนสถิตยศาสตของวัตถุแข็งเกร็ง 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

2 ภาระภายใน และความเคน 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

3 คุณสมบตัิเชิงกลของวัสดแุละคาความปลอดภัย 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

4 การรับแรงและการเสียรูปตามแนวแกน 3 ทดสอบยอย ครัง้ที ่1 

5 สมดุลของคานภายใตการดัด 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

6 ความเคนตั้งฉากในคานภายใตการดัด 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

7 ความเคนเฉือนในคานภายใตการดัด 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

ผศ
.ด

ร.ฐ
ติะ

พล
 ห

ุยะ
นัน

ท 

สอบกลางภาค วัน DDDD ที่ XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

8 หัวขอพิเศษของคานภายใตการดัด 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

9 การรับโมเมนตบิดและการบิดรอบแกน 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

10 ความเคนในการรับภาระรวม 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

11 การแปลงความเคน และความเคนในระนาบ 3 ทดสอบยอย ครัง้ที ่2 

12 วงกลม Mohr ของความเคน และเกณฑการวิบัต ิ 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

13 การโกงของคาน – 1 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

14 การโกงของคาน – 2 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

15 การโกงเดาะของเสา 3 บรรยาย และ แบบฝกหัด 

ผศ
.ด

ร.ฐ
ติะ

พล
 ห

ุยะ
นัน

ท 

สอบประจําภาค วัน DDDD ที ่XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
3. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผดิชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคญั ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตัิ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง
วิศวกรรม 

2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยกุตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

3.1 มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 

4.5 มีความสํานึกตอความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหาทีเ่กี่ยวของได
อยางสรางสรรค 

 

การทดสอบยอย 
   - การทดสอบยอย ครัง้ที่ 1 
   - การทดสอบยอย ครัง้ที่ 2 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
   - การติดตามเนื้อหาการเรียนรู 
   - การทําแบบฝกหัด 
   - การมีสวนรวมอภิปราย และ 
     แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

 
4 
12 

 
8 

17~18 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
15% 
20% 

 
25% 
30% 

 

 

 
10% 

รวม 100% 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
       - J.M. Gere & S.P. Timoshenko, “Mechanics of Materials”, Nelson Thornes, Ltd., 3rd edition, 1991, pp.807.                     
       - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., J.T. DeWolf & D.F. Mazurek, “Mechanics of Materials”, 6th edition,    
         McGraw-Hill Higher Education, 2012, pp.832.         
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
       – ไมมี –   

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
       - R.R. Craig, Jr., “Mechanics of Materials”, 3rd edition, Wiley, 2011, pp.864.     
       - A. Pytel & J. Kiusalaas, “Mechanics of Materials” 2nd edition, Cengage Learning, 2012, pp.570.   
       - T.A. Philpot, “Mechanics of Materials: An Integrated Learning System”, 3rd edition, Wiley, 2013, pp.912.  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 

 –            
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
 มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอน
รายวิชา และ หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการ
ในระดับคณะ ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการ
ทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค ผลการสอบประจําภาค โดยอาจารยผูสอน ผูบริหารสาขาวิชา คณบดี และ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา . 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล
ของรายวิชาในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ . 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0240  ชื่อวิชา   กลศาสตรเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต ( 3 - 0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

รายวิชาของหลักสูตร 
เฉพาะรายวชิาของหลักสูตร  วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   
หลายหลักสูตร  

หมวดวิชา วิชาศึกษาทัว่ไป  วิชาเฉพาะ  วิชาเลือก  

ประเภทของหมวดวิชาวิชาบรรยาย  วชิาปฏิบัติการ อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ดร.ประพจน   ทศภานนท    (Section   A  ) (สอนคร้ังที่   1-15  , 100    % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
หลักสูตร    วศ.บ  ภาคการศึกษา   2/2564 ชั้นปที่เรียน    2  
หลายหลักสูตร ภาคการศึกษาและชั้นปที่เรียน ขึ้นอยูกับแตละหลกัสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา MECH0111 ชื่อวิชา  พลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Dynamics) 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     - ชื่อวิชา         - 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(เลอืกอยางนอย 1 ขอ) 
การทํารายงาน  การทําวิจัย/การทําโครงงาน  การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา  การประชุมปฏิบัติการ 

การจัดนิทรรศการ  การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน การศึกษาดูงาน 

การทํากิจกรรมเชนเกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติเปนตน อื่นๆ(ระบุ)     

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชนแถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดีวีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ(ระบุ)     

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
ระบบ E-Learning     โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชนเว็บไซตแผนวีซีดีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    

(หากรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนถือวามีการจัดการ
เรียน    การสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา__xxx_____ปการศึกษา xxxx   
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13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่     1 เดือน     ธ.ค.  พ.ศ. 2564  
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจพื้นฐานกลศาสตรกลไกเนนผูเรียนเปนสําคญั (ตามประมวล)    
    1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจพื้นฐานกลไก การกระจัด ความเร็ว และความเรงในเครื่องจักรกล การวิเคราะหการกระจัด ความเรว็และ

ความเรง ลูกเบีย้ว ขบวนเฟอง และเนนผูเรียนเปนสําคญั 
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณสภาพสังคมเทคโนโลยีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
    2.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจพื้นฐานการออกแบบกลไกในเครื่องจักรกล      
    2.3 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลกัการวิเคราะหตําแหนง ความเร็ว และความเรงของกลไกการออกแบบลูกเบี้ยวและขบวนเฟอง 
 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  ระบบชิน้ตอโยง แผนผังจลนศาสตร อันดับของความอสิระในการเคลือ่นที่ 
ระบบชิ้นตอโยงสมมูล การวิเคราะหความเร็ว ลูกเบี้ยว ขบวนเฟอง การวิเคราะหขบวนเฟอง การวิเคราะหความเรง แผนผังความเรง การ
วิเคราะหแรงในระบบกลไก แรงในระบบชิ้นตอโยง การวิเคราะหแรงสถิต การวิเคราะหแรงพลวัต สมดุลในเครื่องจักรกล สมดุลสถิต สมดลุ
พลวัต    

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย   45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา    (    3 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

การฝกปฏิบัตกิาร / งานภาคสนาม / การฝกงาน ชั่วโมงตอภาคการศกึษา (     -      ชั่วโมงตอสัปดาห) 

การศกึษาคนควาดวยตนเอง  90  ชั่วโมงตอภาคการศกึษา   (     6 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

การสอนเสริม (ถาม)ี      (     -     ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม    3 ชั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ 
ในคาบแรกของการสอน  
 3.2              
 

 หมายเหต*ุอาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 
* ใหระบุความรูทักษะที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนทีก่ารกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยเลือก
เฉพาะความรับผิดชอบหลัก 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจําขอกําหนดการสรางแผนผงัจลนศาสตร 
(2) เขาใจกฎพื้นฐานทางเรขาคณติวิเคราะห และเวกเตอร  
(3) ระบุระดบัขั้นอิสระในการเคลื่อนที่ของระบบกลไก   
(4) ระบุตําแหนงใหมของชิน้ตอโยงตาง ๆ   
(5) เขาใจถึงหลักการวิเคราะหทางจลนศาสตรของระบบกลไก   
(6) ใชหลักการทางเรขาคณติ และเวกเตอรวิเคราะหจลนศาสตรของระบบกลไก 
(7) เขาใจการทํางานของระบบลูกเบี้ยวและเฟอง 
(8) สรางแผนผังการขจัดในระบบลูกเบี้ยว 
(9) คํานวณหาความสัมพันธตาง ๆ ในระบบลูกเบี้ยวและเฟอง 
(10) เขาใจประเภทของแรงตาง ๆ ในระบบกลไก  
(11) คํานวณหาแรงภายในที่จุดเชื่อมตอและแรงลัพธในระบบกลไก 
(12) ตระหนักถึงแรงตาง ๆ ตอระบบสมดลุในระบบกลไก 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

รหัสวิชา    MECH0240 ชื่อวชิา  Mechanics of Machinery   
ภาคการศึกษา x ปการศกึษา   xxxx   

1. แผนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรม/งาน

มอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

1 แนะนําระบบกลไกเบื้องตน 3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท  

2 การเคล่ือนที่ แผนผังจลนศาสตร ระดับอิสระการเคล่ือนที่ ระบบ
ตอโยงเสมือน 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

3 ทบทวนความรูพื้นฐานเก่ียวกับเวคเตอร เรขาคณิตวิเคราะห 
ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของเชน สมการการเคล่ือนที่ ความเร็ว 
ความเรง และแรงกระทําในกลไก 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

4 การหาตําแหนงของจุดบนชิ้นตอโยง การวิเคราะหหาระยะกระจัด
ของกลไกการสรางกราฟความสัมพันธระหวางระยะกระจดักับ
เวลา หรือ ระหวางระยะกระจัดกับมุมขอเหวี่ยง 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

5 การหาตําแหนงของจุดบนชิ้นตอโยง (ตอ) แนะนําโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับชวยวิเคราะหกลไก เชน Excel, AutoCAD, 
Working Model เปนตน  การวิเคราะหความเร็ว การหา
ความเร็วเชิงเสน ความเร็วเชิงมุม 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

6 การวิเคราะหความเร็ว (ตอ) การเขียนสมการเวคเตอรความเร็ว 
เทคนิคการวิเคราะหความเร็วดวยวิธีเชิงกราฟฟค 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

7 การวิเคราะหความเร็ว (ตอ) การวิเคราะหความเร็วเชิงกราฟฟ
คดวยวิธีความเร็วสัมพัทธ 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

8 การวิเคราะหความเร็วเชิงกราฟฟกดวยวิธีจุดหมุนชั่วขณะ กราฟ
ความสัมพัทธระหวางความเร็วกับเวลา หรือ ความเร็วกับมุมขอ
เหวี่ยง 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

9 การวิเคราะหความเรงสมการการหาความเรงเชิงมุม ความเรงเชิง
เสน ความเรงในแนวตั้งฉากและความเรงในแนวสัมผัส ความเรง
สัมพัทธ การวิเคราะหความเรงของกลไก 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

10 การวิเคราะหความเรงเชิงกราฟฟกดวยวิธีความเรงสัมพัทธ 3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

11 การวิเคราะหความเรงเชิงกราฟฟกดวยวิธีความเรงสัมพัทธ (ตอ) 3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

12 การวิเคราะหความเรง (ตอ) ความเรงคอริออรลิส (Coriolis) การ
วิเคราะหความเรงคอริออลิสเชิงกราฟฟก กราฟความสัมพันธ
ระหวางความเรงและเวลาหรือ ความเรงและเพลาขอเหวี่ยง 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

13 ลูกเบี้ยว, Cam displacement diagram, Cam profile, การหา
ความเร็วของลูกเบี้ยว 

3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

14 ขบวนเฟอง การวิเคราะหขบวนเฟองสายพาน และ สกรู 3 การบาน/Quiz ดร.ประพจน ทศภานนท 

15 ทบทวน   ดร.ประพจน ทศภานนท 

หมายเหต ุ1.

หมายเหตุ 1.วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้งวิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้งและไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวนคือแผนการสอนบรรยายและแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 (1) มีความรูและความ
เขาใจดานคณิตศาสตร
พื้นฐาน เศรษฐศาสตร 
มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร 
(2) มคีวามรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับหลักการที่สําคญั
ในเนื้อหาของสาขาวิชา 
 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
17 

 
25 
30 

2 รูจักบทบาท หนาที่ มี
ความรบัผิดชอบในกา
ทํางานตามที่ไดรบั
มอบหมาย 

ผลการทดสอบยอย/การทํา 
แบบฝกหัด/การทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย (งานกลุม/งานเดี่ยว) 

 

ตลอดภาคการศกึษา 
35 

3 มีวินัย ตรงตอเวลา 
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบ 
และขอบังคับตางๆของ
องคกรและสังคม 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปรายแสดง 
ความคดิเห็นในชั้นเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอดภาคการศกึษา 

10 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบกุารวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
   David H. Myszka, Machine and Mechanism, Applied Kinematic Analysis,Prentice Hall; 2012  
เอกสารและตาํราประกอบการสอนวิชา MECH0240 Mechanics of Machinery                       
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชนตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
    เอกสารและตําราประกอบการสอนวชิา MECH0240 Mechanics of Machinery                       

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
    ดร.ไฟศาล สมประกจิ, กลศาสตรเครื่องจักรกล             
   Robert L Norton, Design of Machinery 3 edition, McGraw-Hill, 2004 McGraw-Hill   
  Cleghorn W. L., Mechanics of Machines, Oxford Press, 2005   
  JAMES DOANE, Machine analysis with computer applications for mechanical engineers, John wiley & Sons Ltd; 2016 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาดาํเนินการโดยการประเมินอาจารยโดยนักศึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มีดังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review)ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้

             
    1.ปรับปรุงเอกสารคําสอน           
   2. การจัดประชุมทบทวนของฝายบรหิาร (Management Review)ของภาควิชา/คณะ     
             
              
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชาทั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชาและ 

หลังการออกผลการเรียนรายวิชาโดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะซึ่ง
ดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆเชนผลงานของนักศึกษาผลการทดสอบยอยผลการสอบกลาง
ภาคผลการสอบประจําภาคโดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร(Management Review)ของภาควิชา/คณะ 

 
 

ผูจัดทํา               ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
       (ดร.ประพจน  ทศภานนท) 
      _1_/_ธ.ค._ /_64____ 

ผูอนุมัติ     ผูบริหารสาขาวิชา 
          (ผศ.ดร.วาโย ชางเจริญ) 
      ___/_____ /_____ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา MECH0301  ชื่อวิชา ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรบัวิศวกรรมเครื่องกล       . 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3       หนวยกิต       3 ( 2 - 2 - 5 )      .  
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวชิา    วศิวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1     อ.ดร.เสถียรพงศ  หุยะนันท    ( Section   A    ) ( สอนคร้ังที่  1~7, 47% ตอ Section          ) 
    4.2     ผศ.ดร.ฐิตะพล  หุยะนันท      ( Section   A    ) ( สอนคร้ังที่  8~15, 47% ตอ Section        ) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสตูร) 
          หลักสูตร    วศ.บ. (เครื่องกล)      ภาคการศึกษา   1      ชั้นปที่เรียน    3      . 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MATH2101   ชื่อวิชา    คณติศาสตรที่จาํเปนทางวิศวกรรม        . 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา        -      ชื่อวิชา      -               . 
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      
 

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  
 

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง MS Excel     อื่นๆ (ระบุ)   Online Meeting และ Google Classroom      . 
 

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรยีนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2564 
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บรูณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ) –        
 

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่   XX    เดือน  MMMM   พ.ศ.    256X     . 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อเนนผูเรียนเปนสําคญัตามประมวลการสอน 
    1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่จาํเปนสาํหรับวิศวกรรมเครื่องกล โดยสามารถใชโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยในการ
หาคําตอบเชิงตวัเลขตามระเบียบวิธีขางตนได 
    1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรบัวิศวกรรมเครื่องกลเพยีงพอทีจ่ะนําไปประยุกตใชตอไปได  
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)  ระบบสมการเชิงเสน เมตริกซมูลฐาน การกําจัดแบบเกาส วิธีแบบเกาส-
จอรแดน การแยกแบบแอลยู การกระทําซ้ําแบบจาโคบี้ และวิธีแบบเกาส-ไซเดล; รากของสมการไมเชิงเสน พหุนามสาํหรบัประมาณคา
ในชวง การประมาณคาในชวงเชิงฟงกชันเสมือนพหุนาม; การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหาปริพันธเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
สําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ ปญหาขอบเขต และปญหาคาลักษณะเฉพาะ; สมการเชิงอนุพันธยอย (การหาคําตอบของสมการความ 
รอนและสมการคลื่น) ระเบียบวธิีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ และระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนต  
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย    45   ชัว่โมงต อภาคการศึกษา      (       3      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน    45   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (       3      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง    75   ชั่วโมงต อภาคการศกึษา    (       5      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี    –              (       –      ชั่วโมงต อสปัดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม       1      ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สือ่สารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจํานิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเสน 

(2) เขาใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแกระบบสมการเชิงเสน 
(3) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแกระบบสมการเชิงเสน 
(4) จดจํานิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวกับระบบสมการไมเชิงเสน 
(5) เขาใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแกระบบสมการไมเชิงเสน 
(6) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแกระบบสมการไมเชิงเสน 
(7) จดจํานิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธสามัญ 
(8) เขาใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแกสมการเชิงอนุพันธสามัญ 
(9) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแกสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

(10) จดจํานิยามและขอกําหนดที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธยอย 
(11) เขาใจวิธีหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธยอย 
(12) ตระหนักถึงการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยแกสมการเชิงอนุพันธยอย 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(3) ภาวะความเปนผูนําและผูตามความ 
สามารถทํางานเปนหมูคณะความ 
สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ ความเคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
ความเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย 

 2. สอดแทรกประเด็น / ตัวอยาง
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การเรียนการสอน 

 1. การประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน 
และสงงานที่ไดรับมอบ หมายตาม
ขอบเขตที่ให และตรงเวลา 

 2. การประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน การลอกผล 
งานของผูอื่น 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ความรู (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิต- 
ศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร 
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ

 1. การบรรยาย 
 3. การทํางานกลุม 
 6. การทํารายงาน 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาคและประจําภาค 

ดวยขอสอบ ที่วัดความรูใน
หลักการและทฤษฎ ี

 5. การประเมินผลการทําแบบฝกหัด 

381 



 4  

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา 
ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ 

สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คดิวิเคราะห 

 2. การประเมินผลงานของนักศึกษา 
 3. อื่นๆ (ระบ)ุ สอบปฏิบัติที่ตองแสดง

การคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 

4. ทักษะ ความสัมพันธ 
 ระหวางบุคคล  และ 
 ความรบัผิดชอบ 

(2) สามารถแสดงความคิดเห็นประเด็น
ตางๆ ในการแกไขสถานการณทั้งสวน 
ตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
ทั้งของตนเองและของกลุมไดอยาง
เหมาะสม 

(3) วางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนา
องคความรูของตนเองและทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 

 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 

 1. การประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย 
 / การบาน 
 3. การประเมนิพฤติกรรมการทํางาน

เปนทีมจากผลงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห 
 เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับ
การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชพีได
เปนอยางดี 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสาร-
สนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพือ่ประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
ได 

  3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ

สื่อสาร 
. 

 1. การประเมินผลจากตอบคําถาม 
 / อภิปราย 
 3. การสอบกลางภาคและประจําภาค 

โดยมีขอสอบที่มีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข 

 4. การประเมินการสงงานของ
นักศึกษาผานการใชงานระบบ 

 E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบ)ุ สอบปฏิบัติที่ตองแสดง

ทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา MECH0301  ชื่อวชิา ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคการศึกษาที่ X  ปการศึกษา 256X 

1. แผนการสอน 
บรรยาย 

 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 การดาํเนินการของเมตริกซ และระบบสมการเชิงเสน 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

2 เมตริกซมูลฐาน และการกําจัดแบบเกาส 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

3 วิธีแบบเกาส-จอรแดน และการแยกแบบแอลย ู 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

4 การกระทําซ้ําแบบจาโคบี้ และวธิีแบบเกาส-ไซเดล 3 
บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

ทดสอบยอย ครัง้ที ่1 

5 รากของสมการไมเชิงเสน 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

6 พหุนามสําหรับประมาณคาในชวง 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

7 การประมาณคาในชวงเชิงฟงกชันเสมือนพหุนาม 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

อ.
ดร

.เส
ถีย

รพ
งศ

 ห
ุยะ

นนั
ท 

สอบกลางภาค วัน DDDD ที่ XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

8 การหาอนุพันธเชิงตัวเลข 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

9 การหาปริพันธเชิงตัวเลข 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

10 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาํหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

11 ปญหาขอบเขต และปญหาคาลกัษณะเฉพาะ 3 
บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

ทดสอบยอย ครัง้ที ่2 

12 การหาคาํตอบของสมการความรอนเชิงอนุพันธยอย 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

13 การหาคาํตอบของสมการคลื่นเชิงอนุพันธยอย 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

14 ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

15 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนต 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

ผศ
.ด

ร.ฐ
ติะ

พล
 ห

ุยะ
นัน

ท 

สอบประจําภาค วัน DDDD ที ่XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
3. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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รหัสวิชา MECH0301  ชื่อวชิา ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคการศึกษาที่ X  ปการศึกษา 256X 

ปฏิบัติการ 

 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 การดาํเนินการของเมตริกซดวย MS Excel 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2 เมตริกซมูลฐาน และการกําจัดแบบเกาส 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3 วิธีแบบเกาส-จอรแดน และการแยกแบบแอลย ู 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

4 การกระทําซ้ําแบบจาโคบี้ และวธิีแบบเกาส-ไซเดล 3 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1 

5 รากของสมการไมเชิงเสน 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

6 พหุนามสําหรับประมาณคาในชวง 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

7 การประมาณคาในชวงเชิงฟงกชันเสมือนพหุนาม 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

อ.
ดร

.เส
ถีย

รพ
งศ

 ห
ุยะ

นนั
ท 

สอบกลางภาค วัน DDDD ที่ XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

8 การหาอนุพันธเชิงตัวเลข 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

9 การหาปริพันธเชิงตัวเลข 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

10 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาํหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

11 ปญหาขอบเขต และปญหาคาลกัษณะเฉพาะ 3 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2 

12 การหาคาํตอบของสมการความรอนเชิงอนุพันธยอย 3 สอนเสรมิ และปฏิบัติการคอมพวิเตอร 

13 การหาคาํตอบของสมการคลื่นเชิงอนุพันธยอย 3 สอนเสรมิ และปฏิบัติการคอมพวิเตอร 

14 ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

15 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนต 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ผศ
.ด

ร.ฐ
ติะ

พล
 ห

ุยะ
นัน

ท 

สอบประจําภาค วัน DDDD ที ่XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

4. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
5. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1.3 ภาวะความเปนผูนําและผูตาม ความสามารถทาํงานเปนหมู
คณะ ความสามารถแกไขขอขดัแยงตามลําดบัความสําคญั 
ความเคารพสิทธิและรับฟงความคดิเหน็ของผูอื่น รวมทั้ง
ความเคารพในคณุคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณติศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกต 
ใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคญั ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตัิ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง
วิศวกรรม 

2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยกุตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

3.1 มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 

3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหา
และความตองการ 

4.2 สามารถแสดงความคดิเหน็ประเดน็ตางๆ ในการแกไขสถาน-
การณทัง้สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนทั้งของ
ตนเองและของกลุมไดอยางเหมาะสม 

4.3 วางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาองคความรูของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5.1 มีทักษะในการใชคอมพวิเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  

5.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 
การทดสอบยอย 
   - การทดสอบยอย ครัง้ที่ 1 
   - การทดสอบยอย ครัง้ที่ 2 

การปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
   - การสอบปฏบิัติการ ครั้งที่ 1 
   - การสอบปฏบิัติการ ครั้งที่ 2 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
   - การติดตามเนื้อหาการเรียนรู 
   - การทําแบบฝกหัด 
   - การมีสวนรวมอภิปราย และ 
     แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
 
4 
12 

 
4 
12 

 
8 

17~18 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

5% 
5% 

 
15% 
15% 

 
20% 
30% 

 

 

 
10% 

รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 
       - S.C. Chapra & R.P. Canale, “Numerical Methods for Engineers”, 6th ed., McGraw-Hill Co., Inc., 2010, pp.968. .   
       - J.L. Goldberg, “Matrix Theory with Applications”, McGraw-Hill Co., Inc., 1991, pp.520p.      . 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
       – ไมมี –     . 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
       – ไมมี –     . 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 

 –            
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
 มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอน
รายวิชา และ หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการ
ในระดับคณะ ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการ
ทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค ผลการสอบประจําภาค โดยอาจารยผูสอน ผูบริหารสาขาวิชา คณบดี และ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา . 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล
ของรายวิชาในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ . 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

               ภาคการศึกษา     x    ปการศึกษา   256x 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่ 4 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา               วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะ                             วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 
1. รหัสวิชา   MECH0340   ชื่อวิชา                         การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล (Machine Parts Design) 
2. จํานวนหนวยกิต      3      หนวยกิต (3 – 0 – 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชา               วิศวกรรมเครื่องกล              
           หลายหลักสูตร 

 หมวดวิชา   วิชาศึกษาทั่วไป   วิชาเฉพาะ   วิชาเลือก  

 ประเภทของหมวดวิชา   วิชาบรรยาย   วิชาปฏิบัติการ   อื่นๆ    
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ ูสอน (ใหระบุครั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 

4.1                อาจารยคันธพจน ศรีสถิตย  (Section   A  )  (สอนคร้ังที ่  1-15,  100% ตอ Section) 
4.2                 (Section       )  (สอนคร้ังที ่        ,           ตอ Section) 
4.3                 (Section       )  (สอนคร้ังที ่        ,           ตอ Section) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 หลักสูตร            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          ภาคการศึกษา      2     ชั้นปที่เรียน     3 
 หลายหลักสูตร ภาคการศึกษาและชั้นปที่เรียน ขึ้นอยูกับแตละหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา   MECH0230  ชื่อวิชา     กลศาสตรวสัดุ (Mechanics of Materials) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา         -          ชื่อวิชา                           - 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การทํารายงาน  การทําวิจัย/การทําโครงงาน  การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา  การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ  การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ) Pre-test, Post-test & MiniTest 

10. สื่อการสอน 
 โปรเจก็เตอร  คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต  สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบ)ุ สอนออนไลนผานทาง Google Meet             

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning  โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง  อื่นๆ (ระบุ)  MDSolids, MathCAD, Excel 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นําไปใช (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)  การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนถือวามีการจัดการเรียน
การสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 
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13. การจดัการเรียนการสอนรายวิชานี้ (ระดับปริญญาตรี) มีการบูรณาการ   ไมมี   มี 
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)       บรูณาการกับกิจกรรมการเปนวิทยากรใหกับสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทยจัดฝกอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรม 

14. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  วันที่      DD       เดือน          MMMM          พ.ศ.          YYYY 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1  เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจนิยามและหลักการของคําวา “การออกแบบ” และ “การออกแบบเชิงวิศวกรรม” รวมไปถึงสมบัติของ
วัสดุที่ตอยอดจากวิชาวัสดุวิศวกรรม 

1.2  เพื่อใหผูเรียนเขาใจทฤษฎีการวิบัติของวัสดุวิศวกรรม ในภาคสถิตยศาสตรและภาคพลศาสตร และประยุกตทฤษฎีทั้งสองเขากับ
การออกแบบเครือ่งจักรกล 

1.3  เพื่อใหผูเรียนประยุกตทฤษฎีการออกแบบเครื่องจักรกล และสามารถแกไขปญหาการออกแบบเครื่องจักรกลดวยเทคนิคการสอน
แบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning, PBL) 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
2.2 เพื่อใหสามารถเขาใจสภาพปญหาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และอธิบาย

ปรากฏการณของกรณีศึกษาวาเกิดจากสิ่งใด ตลอดจนสามารถนําเนื้อหาในรายวิชามาแกไขปญหาของกรณีศึกษา ภายใต
ขอจํากัดของแตละกรณีศึกษาได 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description) ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุภายใตภาระสถิต ความลาและทฤษฎีความ

เสียหายของวัสดุภายใตภาระแปรเปลี่ยน หลักการออกแบบและการเลือกชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐาน อาทิ เพลาและสวนประกอบของ
เพลา สกรูยึด หมุดย้ํา รอยเชื่อม สปริง โรลลิ่งแบริ่ง การสงกําลังรูปแบบตางๆ และโครงงานการออกแบบเชิงกล 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 
 บรรยาย                          45        ชั่วโมงต อภาคการศึกษา (      3    ชั่วโมงต อสัปดาห) 

 การฝกปฏิบัติการ/งานภาคสนาม/การฝกงาน     0   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (      0    ชั่วโมงต อสัปดาห) 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง                90  ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (      6    ชั่วโมงต อสัปดาห) 

 การสอนเสริม (ถาม)ี   (      -    ชั่วโมงต อสัปดาห) 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3.1  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม   2   ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบในคาบแรก 
 ของการสอน 
3.2   
  

 
หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2* 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         

สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) อธิบายทั้งขอดแีละขอจํากดัของทฤษฎีความเสียหายของวัสดภุายใตภาระสถติ 
(2) ออกแบบทางกลตามเงือ่นไขทีต่องการ โดยประยุกตใชทฤษฎีความเสียหายสําหรับภาระสถิตไดอยางเหมาะสม 
(3) เขาใจนยิามคาํศพัทพื้นฐานและตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดสอบความลา ภาระแปรเปลีย่น และเขียน S-N diagrams พรอมกบั

อธิบายจุดสําคญั 
(4) คํานวณหา Modifying factor และ Fatigue stress-concentration factor 
(5) ออกแบบทางกลตามเงือ่นไขทีต่องการ โดยประยุกตใชทฤษฎีความเสียหายสําหรับภาระแปรเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม 
(6) อธิบายหลักการและระบุขอควรพิจารณาในการออกแบบเครือ่งจักรกลคํานึงผลกระทบตอการออกแบบทางกล มาตรฐาน โคด 

ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกร 
(7) ออกแบบและการเลือกชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐานและการสงกําลังรูปแบบตางๆ 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู ทักษะ 
ท ี่ตองการพฒันานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

(1) เขาใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคา
ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซื่อสัตยสุจริต  
(2) มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
ขององคกรและสังคม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแตละสาขา ตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 1. อาจารยเปนตัวอยางในเรื่องความมีวินัย
และความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น/ตัวอยางที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การเรียนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ)........................................... 

 1. การประเมิน
พฤติกรรมการเขาเรียน 
และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่
ให และตรงเวลา 
 2. การประเมินจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย 
เชน การลอกผลงานของ
ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบ)ุ ..........  
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู ทักษะ 
ท ี่ตองการพฒันานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ความรู (1) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ
เศรษฐศาสตร เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชกับ
งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2) รูและเขาใจในเชิงหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระของวิชาเฉพาะดานทาง
วิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษา
กับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร 
เปนตน 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทําโครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 
 9. การศึกษาดูงาน 
 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 12. การทํากิจกรรม เชน เกมสถานการณ
จําลอง ละคร บทบาทสมมต ิเปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบ)ุ........................................ 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค 
และประจําภาค ดวย
ขอสอบที่วัดความรูใน
หลักการและทฤษฎี 
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ
ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ)          
มีการจัดทําแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน 

3. ทักษะทาง 
ปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 
(2) สามารถคิด วิเคราะห และ สรุปประเด็นของ
ปญหาและความตองการ  
(3) สามารถแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมี
ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง  เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ 

 1. การใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map          
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการคิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถามกระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการสืบคน 
(Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ........................................ 

 1. การสอบกลางภาค 
และประจําภาค โดยมี
ขอสอบที่มีการวิเคราะห
สังเคราะห ประยุกตใช
ความรู 
 2. การประเมินผลงาน
ของนักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ......... 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบใน
การทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(5) มีความสํานึกตอความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)     
มอบหมายรายงาน เกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพวศิวกรรม หรือสอดแทรกบทความหรือ
วิเคราะหขาวที่เนนจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ
สังคมดานความปลอดภัยในการทํางาน และ
การดูแลรักษาสภาพแวดลอม 

 1. การประเมินงานที่
ไดรับมอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง 
และเพื่อน 
 3. การประเมิน
พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมจากผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ) ..........   

390 



 
5 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู ทักษะ 
ท ี่ตองการพฒันานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5. ทักษะการ 
วิเคราะหเชิง 
ตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด 
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เรียนการสอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอทีม่ี

ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเก็บภาพการเรียนการ

สอนบนตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต แผนวีซีดี 
แผนดีวีดี เปนตน) 

     4) มีการใชโปรแกรมเฉพาะทาง: 
     5) อื่นๆ (ระบ)ุ MDSolids 

 2. มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา
ดวยตนเองจากเว็บไซต/สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ไดรับ
มอบหมายโดยเนนการวิเคราะหเปนตัวเลข 
และการสื่อสาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 

 1. การประเมินผลจาก
ตอบคําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจาก
การงานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค 
และประจําภาค โดยมี
ขอสอบที่มีการวิเคราะห
เชิงตัวเลข/การสื่อสาร/
เทคโนโลยี 
 4. การประเมินการสง
งานของนักศึกษาผานการ
ใชงาน E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบุ) .......... 
 

 
* ใหระบุความรู ทักษะท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา ใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลัก 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
             รหัสวิชา   MECH0340   ชื่อวิชา    การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล (Machine Parts Design) 
                                         ภาคการศึกษา   x   ปการศึกษา  256x 
 
1. แผนการสอน (กรณีมีการสอนหลาย Section และผูสอนรับผิดชอบสอนแตละ Section) 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ 

ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 Static failure theories for ductile materials: Principles and considerations 
of machine design, Ductile and brittle materials, Maximum shear stress 
theory (MSS), Distortion energy theory (DE), Ductile coulomb mohr theory 
(DCM), and case studies. 

3 PBL & Term project 
assignment/ 
Exercises/HW 

2 Static failure theories for brittle materials: Maximum normal stress 
theory (MNS), Brittle coulomb mohr theory (BCM), Modified mohr theory 
(MM), and case studies. 

3 Quiz/HW 

3 Fatigue: Fatigue testing, Rotating beam, S-N diagrams, Endurance limit, 
Modifying factor, Stress-concentration factor, notch sensitivity, and case 
studies. 

3 PBL/Exercises/HW 

4 Variable loads: Variable load type, Mean part, amplitude part, maximum 
value and minimum value of variable load, Fatigue stress-concentration 
factor, and case studies. 

3 PBL/Exercises/HW 

5 Variable failure theories: Langer theory, Soderberg theory, Goodman 
theory, Gerber theory, and ASME-Elliptic theory, and case studies. 

3 Quiz/HW 

6 Shafts and shaft components: Type, Consideration, Design, Application 
and selection. 

3 Exercises/HW 

A: อ.คันธพจน ศรีสถิตย 

7 Power screws: Type, Consideration, Design, Application and selection. 3 Exercises/HW  
8 Fastener screws, rivets (1): Type, Consideration, Design, Application and 

selection. 
3 Exercises/HW  

สอบกลางภาค: วัน DDDD ที ่DD MMMM พ.ศ. YYYY 
9 Fastener screws, rivets (2): Type, Consideration, Design, Application and 

selection. 
 Exercises/HW  

10 Welds: Type, Consideration, Design, Application and selection. 3 Exercises/HW  
11 Springs: Type, Consideration, Design, Application and selection. 3 Exercises/HW  
12 Rolling bearings (1): Type, Consideration, Design, Application and 

selection 
3 Exercises/HW 

 

13 Rolling bearings (2): Type, Consideration, Design, Application and 
selection 

3 Quiz/HW  

14 Belts: Type, Consideration, Design, Application and selection. 3 Exercises/HW  
15 Gear: Type, Consideration, Design, Application and selection. 3 PBL/Report & 

Presentation 
 

สอบประจําภาค: วัน DDDD ที่ DD MMMM พ.ศ. YYYY 
70% PBL Coursework = 20% Exercises and Homework  
 = 35% PBL activities in class 
 = 15% Quiz 
30% Final Examination = 30% Design principles and selection of standard mechanical parts: Fastener screws, rivets, welds, springs, 

bearings, power screws, belts, gears 
Note: Multiple-choice questions must compete with COE’s examination bank on Machine Parts Design. 
 

หมายเหต ุ 1. วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง 
 2. กรณีรายวิชาบรรยายที่มีการสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
 3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวน
ของ 
การ

ประเมิน 
1 3. ดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคดิอยางมีหลกัการและเหตุผล 
(2) สามารถคดิ วิเคราะห และ สรุปประเด็นของปญหาและความ
ตองการ  
(3) สามารถแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมลูประกอบการตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมอืทางวิทยาศาสตรเพื่อ
ประกอบวิชาชีพ 

การสอบ 
      - การสอบประจําภาค 

 
16 

 
35 

2 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เขาใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  
(2) มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ และมคีวามรบัผิดชอบใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถงึเขาใจถงึบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถงึปจจบุัน 

การสอบ 
ผลการทดสอบยอย/ 

Pre-test, Post-test, Quiz 
 20 

3 2. ดานความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร เพื่อสามารถนําไปประยกุตใชกับงาน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
(2) รูและเขาใจในเชิงหลักการและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับเนือ้หาสาระ
ของวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปน
ตน 
 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
(5) มีความสาํนกึตอความรับผดิชอบดานความปลอดภยัในการทํางาน 
และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพไดเปนอยางด ี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณติศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหาทีเ่กี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

การเรียนในหองเรียน 
- กิจกรรม PBL 
- เทคนิคการสื่อสาร 
- เทคนิคการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การทํางานเปนทีม 
- การทําแบบฝกหัด/
การบาน 
- การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- การตรงตอเวลา 
- ความซื่อสัตย 
- ความสามัคคี  
- ความมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 
- การบริหารจัดการ 
- Google Classroom 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 
45 

รวม 100% 

393 



 
8 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4) 

 2. การประเมินผลการเรียนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 

1.1  คันธพจน ศรีสถิตย, พื้นฐานกลศาสตรของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล: Basic Mechanics of Solids and Machine 
Design. พิมพครั้งที่ 1., กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย, 2563. 

1.2 Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design. 10th ed., Singapore: McGraw Hill, 
2015. 

1.3  V. B. Bhandari, Design of Machine Elements. 4th ed., New Delhi: McGraw Hill, 2017. 
1.4 Robert C. Juvinall and Kurt M. Marshek, Fundamentals of Machine Component Design. 6th ed., New Jersey: John Wiley 

& Sons, Inc., 2017. 
1.5 Robert L. Norton, Machine Design: An Integrated Approach. 4th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010. 
1.6 Ansel C. Ugural, Mechanical Design: An Integrated Approach. 2nd ed., New York: McGraw-Hill, 2015. 
1.7 Robert L. Mott, Edward M. Vavrek, Jyhwen Wang, Machine Elements in Mechanical Design. 6th ed., New York: 

Pearson, 2018. 
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

2.1 วริทธิ์ อึ๊งภากรณ และ ชาญ ถนัดงาน, การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 1. พิมพครั้งที่ 2., กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537. 
2.2 วริทธิ์ อึ๊งภากรณ และ ชาญ ถนัดงาน, การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 2. พิมพครั้งที่ 2., กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542. 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

3.1 บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล, ตารางคูมืองานโลหะ. พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2549. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดย การประเมินอาจารยโดยนักศึกษาดวยแบบประเมินการ
เรียนการสอน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน  

การเก็บขอมูลเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มีดังนี ้
2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน ดังนี ้
3.1  
3.2 
3.3 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และหลังการออกผล

การเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบ
การใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค ผลการสอบประจําภาค  โดย
อาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให
เกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุมทบทวนของฝาย
บริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 
 
การกําหนดกรอบและแผนการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา 

เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาไปของมหาวิทยาลัยฯ ทางคณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
จึงไดกําหนดหมวดองคความรูขึ้นใหม ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับองคความรูตามกรอบ TQF เดิมนั่นคือ 
 
K. Knowledge/Knowhow (ตรงกับ TQF2: ดานความรู) 
A. Analytical thinking/Problem solving skills (ตรงกับ TQF3: ดานทักษะทางปญญา) 
P. Practical skill (ตรงกับ TQF3: ดานทักษะทางปญญา) 
I. Innovative/Creative thinking (ตรงกับ TQF3: ดานทักษะทางปญญา) 
S. Soft skills (Communication, Presentation, Teamwork/Cooperation, Responsibility, Report, etc.) (ตรงกับ TQF4: ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ TQF5: ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ดังนั้นรายวิชานี้จึงมีตารางการประเมินผลการเรียนรูและสัดสวนการใหคะแนนประจําวิชาดังนี้  

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู 

K 
(%) 

A 
(%) 

P 
(%) 

I 
(%) 

S 
(%) 

Total 
(%) 

วัดผลเนือ้หาความรู 

Final exam 18 12 - - 5 35 ครั้งที่ 7-15 
Pre-test, Post-test, MiniTest 9 5 2 2 2 20 ครั้งที่ 1-15 

Classroom activities: PBL 12 10 8 7 8 45 
กิจกรรมที่ 1-7 มเีกณฑประเมินผลดังตาราง 
Outcome-based Assessment (ครั้งที่ 1-15) 

Total 39 27 10 9 15 100  
 
 
 
 
ผูจัดทํา  ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน  ผูอนุมัติ  ผูบริหารสาขาวิชา 
 (อาจารยคันธพจน ศรีสถิตย)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโย ชางเจริญ)  
 xx / MM / YYYY    xx / MM / YYYY  
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา/บัณฑิตศกึษา ……วิศวกรรมเครือ่งกล….………..  

   คณะ ……วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย…ี….……………. 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0352  ชื่อวิชา   เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery) 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3  หนวยกิต (  3  -  0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิา  วิศวกรรมเคร่ืองกล               
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ผศ.ดร.วาโย ชางเจริญ    (Section  A   ) (สอนคร้ังที่ 1-15  , 100% ตอ Section) 
    4.2         (Section    ) (สอนคร้ังที่       ,     % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศกึษา   1 / XXXX   ชั้นปที่เรียน      3  
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร  
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0210  ชื่อวิชา  กลศาสตรของไหล ( Fluid Mechanics) 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา      -  
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)     

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา__X____ปการศึกษา XXXX  
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่   X เดือน  XXXXX  พ.ศ.   XXXX  
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหทราบถึงทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหล เครื่องสูบชนิดแรงเหว่ียง 
เครือ่งสบูชนิดลกูสูบ กังหันไฮดรอลิก เครื่องอัดอากาศ เครื่องเปาอากาศ และกังหันแกส   
     
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
   
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description) ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหล เครื่องสูบชนิดแรงเหวี่ยง เครื่องสูบ
ชนิดลูกสูบ กังหันไฮดรอลิก เครือ่งอัดอากาศ เครื่องเปาอากาศ และกังหันแกส  

                              
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย 45  ชั่วโมงต อภาคการศึกษา      (  3   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน     ชั่วโมงต อภาคการศกึษา  (   -   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง  90   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา    (   6   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี  -          (   -   ชั่วโมงต อสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม    6  ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลได 
(2) ประยุกตทฤษฎเีครื่องจักรกลของไหลกับเครื่องสบูชนิดแรงเหว่ียงได 
(3) อธิบายเครื่องสบูชนิดลกูสูบได 
(4) ประยุกตทฤษฎเีครื่องจักรกลของไหลกับกังหันไฮดรอลกิได 
(5) วิเคราะหและคาํนวณเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องอัดอากาศได 
(6) วิเคราะหและคาํนวณเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องเปาอากาศได 
(7) วิเคราะหและคาํนวณเบื้องตนเก่ียวกับกังหันแกสได 

 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

 (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบ
จากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

 1. อาจารยเปนตัวอยางใน   
        เรื่องความมีวินัย และ   
        ความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น /  
        ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับ 
        คุณธรรม จริยธรรม และ 
        จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
        เรียนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรม 
         การเขาเรียน และสง 
         งานที่ไดรับมอบหมาย 
         ตามขอบเขตที่ให และ 
         ตรงเวลา 
 2. การประเมินจากงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย เชน  
        การลอกผลงานของ 
        ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 

2. ความรู  (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงาน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

 
 
 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทํา 
        โครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎ ี
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด  
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก 

          ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม  
          สถานการณจําลอง ละคร  
          บทบาทสมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
 
 
 

 1. การใหนักศึกษาทํา 
        โครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ 
        สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะห  
        สังเคราะห ประยุกตใช 
        ความรู 
 2. การประเมินผลงานของ 
        นักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

   (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 

 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ 
        มอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง และ 
        เพื่อน 
 3. การประเมินพฤติกรรม  
       การทํางานเปนทีมจาก 
       ผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(5) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด 
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการใชเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ ในการเรียนการ 
        สอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอที่ม ี
           ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเก็บภาพการ 
           เรียนการสอนบน 
           ตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต 
           แผนวีซีดี แผนดีวีดี  
           เปนตน) 
     4) มีการใชโปรแกรม  
          เฉพาะทาง (ระบ)ุ........... 
     5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให 
        นักศึกษาคนควาดวยตนเอง  
        จากเว็บไซต/สื่อ 
        อิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 

 1. การประเมินผลจากตอบ 
        คําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจากการงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะหเชิง 
        ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
        เทคโนโลย ี
 4. การประเมินการสงงาน 
        ของนักศึกษาผานการใช 
        งาน E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ    
        สือ่สาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา   MECH0352  ชื่อวชิา   เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery)  
ภาคการศึกษา   X   ปการศึกษา   XXXX   

1. แผนการสอน  

 
 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 
บทนํา ประเภทเครื่องจักรกลของไหล คําจํากัดความที่
สําคัญ 

3 ทําแบบฝกหัด 

2 
หลักการทํางานและการคํานวณภาระเบื้องตนของ
เครื่องจักรกลของไหล 

3 ทําแบบฝกหัด 

3 
โมเมนตัมและแรงกระทําตอใบพัดเนื่องจากการดล 
ทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรกลของไหล 

3 ทําแบบฝกหัด 

4 เครื่องสูบน้ําชนิดแรงเหวี่ยง 3 ทําแบบฝกหัด 

5 เครื่องสูบน้ําชนิดแรงเหวี่ยง (ตอ) 3 ทําแบบฝกหดั 

6 เครื่องสูบน้ําชนิดลูกสูบ 3 ทําแบบฝกหัด 

7 เครื่องสูบน้ําชนิดลูกสูบ (ตอ) 3 ทําแบบฝกหัด, การทดสอบยอย 1 

 
 
 
 
 

A: ผศ.ดร.วาโย  
ชางเจริญ 

 

สอบกลางภาค .............. ที่ ............... พ.ศ. ..............  เวลา....................... น. 

8 เครื่องกังหันไฮดรอลิก 3 ทําแบบฝกหัด 

9 เครื่องกังหันไฮดรอลิก(ตอ) 3 ทําแบบฝกหัด 

10 เครื่องอัดอากาศ 3 ทําแบบฝกหัด 

11 เครื่องอัดอากาศ (ตอ) 3 ทําแบบฝกหัด 

12 เครื่องเปาอากาศ 3 ทําแบบฝกหัด 

13 เครื่องเปาอากาศ (ตอ) 3 ทําแบบฝกหัด 

14 เครื่องกังหันแกส 3 ทําแบบฝกหดั 

15 เครื่องกังหันแกส (ตอ) 3 ทําแบบฝกหัด, การทดสอบยอย 2 

  
 
 
 
 
 

A: ผศ.ดร.วาโย  
ชางเจริญ 

 

สอบประจําภาค .............. ที่ ............... พ.ศ. ..............  เวลา....................... น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
3. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผล
กระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม
ตอบุคคล องคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 

1. การประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  ตลอดภาคการศึกษา 10 % 
 

2 (1) มีความรูและความเขาใจทาง
คณิตศาสตรพื้ นฐาน วิทยาศาสตร
พื้ น ฐ า น  วิ ศ ว ก ร ร ม พื้ น ฐ า น  แ ล ะ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ
งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ 
และการ 

1. การทดสอบยอย 
2. การสอบ 
   - การทดสอบยอยสวนกลางภาค  
   - การสอบประจําภาค  
(ดวยขอสอบที่วัดความรูในหลักการและทฤษฎี) 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
9 
16 
 
 

20% 
 

25% 
30% 

 
 

3 (1) มีความคิดอยางมีหลักการและ
เหตุผล 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เ รี ยนรู ต ลอดชี วิ ต  และทั นต อการ
เปลี่ ยนแปลงทางองค ความรู แ ละ
เทคโนโลยีใหมๆ 
 

1. การสอบกลางภาค และประจําภาค โดยมี
ขอสอบที่มีการวิเคราะห สังเคราะห 
ประยุกตใชความรู 

 
 

(ตามขอที่ 2) (รวมอยูในขอที่ 2) 

4 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1. การประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย/การบาน 
2. การประเมินตนเอง และเพื่อน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

15% 
 

5 (5) มีทักษะในการสื่ อสารขอมูลทั้ ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่ อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ 
 

2. การประเมินจากการงานที่ไดรับมอบหมาย 
3. การสอบกลางภาค และประจําภาค โดยมี
ขอสอบที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลข/การส่ือสาร/
เทคโนโลย ี

ตลอดภาคการศกึษา 
(ตามขอที่ 2) 

(รวมอยูในขอที่ 4) 
(รวมอยูในขอที่ 2) 

รวม 100% 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    1. AT Sayers, Hydraulics and Compressible Flow Turbo-Machine, McGraw-Hill    

2.ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส และ บัญญัติ นิยมวาส, เครื่องจักรกลของไหล, บริษัทวิทยพัฒน จํากัด. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวจิัยที่เกี่ยวของ) 
     1. William W. Pang, Fundamental of turbo machinery, willey      

2.Yunus A. Cengel and John M. Cimbala Fluid mechanics, McGraw-Hill     
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
      -    
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
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2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ
ภาควิชา/คณะ 

2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 
 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 

3.1 ปรบัปรุงการสอนใหสอดคลองกับผลการประชุมทบทวนของฝายบรหิารภาควิชา/คณะ (Management Review) 
3.2 นําผลจากการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management, KM) เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
      มาปรับปรงุการสอนในครั้งตอไป 
3.3 นําผลจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย (MUT Conference) หรือผลการประชุม/สัมมนาวิชาการ 
     ภายนอกเกี่ยวกับการเรียนการสอนมาปรบัปรุงการสอนในครั้งตอไป     
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ  

 หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค 
ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 
 
 
 
 

ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
            (                                    ) 
               ___/_____ /_____                  

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
            (                                           ) 
                    ___/_____ /_____       
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

   คณะ วิศวกรรมศาสตร 
 

ขอมลูทั่วไป 
 

1. รหัสวิชา      MECH0360         ชื่อวิชา  การสั่นสะเทอืนทางกล  ( Mechanical Vibration )                                                                  
. 
2. จํานวนหนวยกิต      3     หนวยกติ       ( 3 - 0 - 6 )                                                                                    . 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตร   สาขาวชิา  วิศวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
  4.1   ดร.เสถียรพงศ  หยุะนันท  (Section A/LEC)  (สอนครั้งที่ 1-15,   100%)  
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
         หลักสูตร  วศิวกรรมศาสตร   ภาคการศึกษา   X/256X   ชั้นปที่เรียน      3  
           หลายหลักสูตร ภาคการศกึษา และชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0111  ชื่อวิชา  พลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Dynamics) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (ภาษาองักฤษ) 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง     อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    การสอนที่

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           
14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่    เดอืน           พ.ศ.        . 
 

F – AAO – 002 
แกไขครั้งที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา  XXX  .ปการศึกษา XXXX     . 
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ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)    
 ระบบที่มีหน่ึงอันดับอิสระ: การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิค การสั่นสะเทือนแบบบิดตัว วิธีของระบบสมมูล การสั่นสะเทือนแบบอสิระ 
การสั่นสะเทือนแบบบังคับ วิธีงานเสมือน การสั่นสะเทือนของระบบที่มีการหนวง การวัดการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนแบบอิสระ และ
แบบบังคับของระบบการสั่นหลายอันดับอิสระ การลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน 
 

 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

 
หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

1. วิเคราะหและสรางแบบจําลองทางพลศาสตร (Newtonian and Virtual work method) 
2. เขาใจแนวคิดของวิธีระบบสมมูล 
3. เขาใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนอยางอิสระ 
4. เขาใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนการสั่นแบบบังคับ 
5. การประยุกตใชงานทฤษฎีการสั่นสะเทือนทางกล 
6. วิเคราะหและสรางแบบจําลองทางพลศาสตรของระบบหลายอันดับอิสระ 
7. เขาใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนอยางอิสระ 
8. เขาใจทฤษฎีของระบบการสั่นสะเทือนการสั่นแบบบังคับ 
9. ประยุกตใชงานทฤษฎีการสั่นสะเทือนทางกล 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

รหัสวชิา    MECH0360    ชื่อวิชา      การสัน่สะเทอืนทางกล     . 
ภาคการศึกษา        XXX       ปการศึกษา    XXXX                “  

1. แผนการสอน 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ 

ผูสอน 

1 ทบทวนคณิตศาสตร, Engineering Dynamics 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

2 ระบบ 1 อันดับอิสระ และ สมการอนุพันธการเคล่ือนที่ของระบบตาง ๆ 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

3 การสั่นสะเทือนแบบอิสระของระบบ 1 อันดับชนิดไมมีตัวหนวง 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

4 การสั่นสะเทือนแบบอิสระของระบบ 1 อันดับชนิดมีตัวหนวงแบบของเหลวหนืด 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

5 การสั่นสะเทือนแบบอิสระของระบบ 1 อันดับ ชนิดมีตัวหนวงแบบของเหลวหนืด (ตอ) 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

6 การสั่นสะเทือนแบบบังคับของระบบ 1 อันดับชนิดไมมีตัวหนวง ดวยแรงกระตุนฮารโมนิค 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

7 การสั่นสะเทือนแบบบังคับของระบบ 1 อันดับชนิดมีตัวหนวง ดวยแรงกระตุนฮารโมนิค 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

ดร.เสถียรพงศ หุยะนันท 
 
 

8 การสั่นสะเทือนแบบบังคับดวยฐานเคลื่อนที่แบบฮารโมนิค 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

9 การสั่นสะเทือนแบบบังคับดวยแรงแปรผันกับความถี่ยกกําลัง 2  3 
การบาน/ 
สอบยอย 

10 เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน, Seismometer, Accelerometer 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

11 การสั่นสะเทือนแบบบังคับดวยแรงกระตุนฮารโมนิค หลายความถี่ และภายใตแรงกระตุนใดๆ 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

12 ระบบหลายอันดับอิสระ Free Body Diagram และ สมการอนุพันธการเคล่ือนที่ 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

13 การสั่นสะเทือนของระบบหลายอันดับอิสระ 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

14 การสั่นสะเทือนของระบบหลายอันดับแบบบังคับภายใตแรงแบบฮารโมนิค 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

15 การควบคุมการส่ันสะเทือน 3 
การบาน/ 
สอบยอย 

ดร.เสถียรพงศ หุยะนันท 

 
หมายเหต ุ 1. วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง 
2. กรณีรายวิชาบรรยายทีม่ีการสอนปฏิบตัิการ (วิชามี *) ใหทาํแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรบัตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรยีนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 2.1 การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
16 

 
25% 
35% 

2 2.1 ผลการทดสอบยอย/การทําแบบฝกหัด/
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย (งานกลุม/
งานเดี่ยว) 

1-15 40% 

3  กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย แสดง 
      ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 

 

 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลกั 
1. Mechanical Vibrations, 3rd Edition, SINGIRESU G. RAO, Addison-Wesley  
2. เอกสารประกอบการสอนโดยอาจารยผูสอน                                                                                         
.  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
- ไมม ี  
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- ไมม ี                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                          
. 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  วิศวกรรมเครื่องกล  

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 

 

1. รหัสวิชา   MECH0362   ชื่อวิชา  การถายเทความรอน (Heat Transfer) 
 

2. จํานวนหนวยกิต    3  หนวยกิต (  3  -  0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวชิาของหลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิา  วิศวกรรมเคร่ืองกล 
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป     วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา            วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
1. ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท   (Section  A   ) (สอนครั้งที ่  1-15   ,  100% ตอ Section) 
 

2. รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรืองศกัดิ์  (Section  B   ) (สอนครั้งที ่  1-15   ,  100% ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
           หลักสูตร  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต.    ภาคการศึกษา   XXXX    ชั้นปทีเ่รียน   3  
           หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0220    ชื่อวิชา     อุณหพลศาสตร        
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      -        
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)     

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)     

   

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
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 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรยีนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ

เรียน    การสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่     XX เดือน XXXX  พ.ศ. XXXX  
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  

 หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน หลักการความตานทานความรอน สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 
การนําความรอนสภาวะคงตัว สมการทั่วไปของการนําความรอนในพิกัดตางๆ ที่มีและไมมีแหลงกําเนิดความรอนภายใน การ
ถายเทความรอนผานครีบ การนําความรอนสภาวะไมคงตัว หลักการพาความรอน การพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับ 
การไหลภายนอกดวยการไหลแบบราบเรียบและปนปวน การไหลภายในดวยการไหลแบบราบเรียบและปนปวน การถายเท
ความรอนของกลุมทอ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การเดือดและการควบแนน ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การ
คํานวณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน กระบวนการและสมบัติการแผรังสีความรอน การแผรังสีความรอนระหวางพื้นผิว การพา
ความรอนรวมกับการแผรังสีความรอน 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.................... 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Learning outcome): 

(1) เขาใจพืน้ฐานการของถายเทความรอนดวยกลไกตางๆ  
(2) เขาใจหลักการวงจรความตานทานความรอน 
(3) รูจักสมการทั่วไปของการนําความรอนในพิกัดตางๆ   
(4) ประยุกตใชความรูของการถายเทความรอนเพื่อหาอัตราการนําความรอนภายใตสภาวะคงตัว 
(5) ประยุกตใชความรูของการถายเทความรอนผานครีบระบายความรอน 
(6) เขาใจหลักการนําความรอนในสภาวะไมคงตัว 
(7)  เขาใจหลักการและความแตกตางของการพาความรอนแบบธรรมชาติและแบบบังคับรวมถึงการเดือดและการ

ควบแนน 
(8) เขาใจความแตกตางของการถายเทความรอนในชวงการไหลแบบราบเรยีบและปนปวน 
(9) รูจักชนิดและหลักการของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
(10) ประยุกตใชความรูเพื่อหาขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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(11)  เขาใจพืน้ฐานของการแผรังสีความรอน  
(12) ประยุกตใชความรูของการแผรังสีความรอนในการแกปญหาอยางงาย 
(13) เขาใจหลักการของการพาความรอนรวมกับการแผรังสีความรอน 

 
 

 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

รหัสวิชา  MECH0362  ชื่อวชิา  การถายเทความรอน 
ภาคการศึกษา       X   ปการศึกษา   XXXX   

แผนการสอน   

 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 

หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน หลักการ
ความตานทานความรอน ความตานทานความรอน
ของการนําและการพาความรอน ผานผนังและทอ 
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

3 ตัวอยาง: การหาความตานทานความรอนรวม 
และอัตราการถายเทความรอนผานผนังหลายชั้น 
การบาน: คํานวณหาอัตราการถายเทความรอน
ผานผนังหลายชั้น 

2 

การถายเทความรอนผานผนังทอ 
การนําความรอนสภาวะคงตัว สมการทั่วไปของการ
นําความรอนในพิกัดฉาก ที่มีและไมมีแหลงกําเนิด
ความรอนภายใน 

3 ตัวอยาง: 1. การหาความตานทานความรอนรวม 
และอัตราการถายเทความรอนผานผนังทอ 
2. การหาการกระจายอุณหภูมิภายในผนัง 
การบาน: คํานวณหาอัตราการถายเทความรอน
ผานผนังทอหลายชั้น 

3 

สมการทั่ ว ไปของการนํ าความร อน ในพิ กั ด
ทรงกระบอกที่มีและไมมีแหลงกําเนิดความรอน
ภายใน 

3 ตัวอยาง: การหาการกระจายอุณหภูมิภายใน
ทรงกระบอก 
การบาน: การกระจายอุณหภูมิในวัตถุ
ทรงกระบอก 
สอบยอย: การหาอัตราการถายเทความรอนผาน
ผนังหลายชั้น 

4 

การถายเทความรอนผานครีบ ชนิดของครีบ การหา
อัตราการถายเทความรอนผานครีบ สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของครีบ 

3 ตัวอยาง: การถายเทความรอนผานครีบ การกร
จายอุณหภูมิในครีบ และสมรรถนของครีบระบาย
ความรอน 
งานมอบหมาย: ใหนักศึกษาไปออกแบบครีบ
ระบายตามที่กําหนด 

5 

การนําความรอนสภาวะไมคงตัว การคํานวณวิธี
ความจุความรอนแบบลัพธ การตรวจสอบตัวเลขไบ
ออท และการคํานวณดวยวิธีวัตถุกึ่งอนันต การใช 
Gauss’s error function 

3 ตัวอยาง: การคํานวณการถายเทความรอนใน
สภาวะไมคงตัวดวยวิธีความจุความรอนแบบลัมพ
และวิธีวัตถุกี่งอนันต 
การบาน: การถายเทความรอนในสภาวะไมคงตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตย
เรืองศักดิ ์
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ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

6 

หลักการพาความรอน การพาความรอนแบบอิสระ
และแบบบังคับ กฎความหนืดของนิวตัน การไหล
บนแผนเรียบ พฤติกรรมการไหลของของไหล ตัว
เลขเรยโนลด ชั้นขอบเขตของความเร็ว การ
กระจายความเร็ว สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและ
แรงฉุด 

3 สอบยอย: การถายเทความรอนผานครีบ
ระบายความรอน หรือการถายเทความรอนใน
สภาวะไมคงตัว 
การบาน: การหาความเคนเฉือนและ
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานบนพื้นผิวเรียบ 

7 

ชั้นขอบเขตของความรอน การกระจายอุณหภูมิใน
ชั้ นขอบ เขต  สั มประสิทธิ์ ก า รพาความร อน 
ความสําคัญของตัวเลขเรยโนลดและการไหล
ปนปวน  

3 ตัวอยาง: การคํานวณหาความเคนเฉือนและ
สัมประสิทธิ์การพาความรอนในชั้นขอบเขต 
การบาน: การกระจายความเร็วและอุณหภูมิ
บนแผนเรียบและหาสัมประสิทธิ์การพาความ
รอน 

ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ์ 

สอบกลางภาค วันxxx ที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xxxx – xxxx น. 
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ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

8 

สมการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงานของการ
ไหลบนแผนเรียบแบบราบเรียบ ความหมายของตัว
แปรไรหนวยที่สําคัญ ผลเฉลยในชั้นขอบเขตของ
การไหลบนแผนเรียบแบบราบเรียบ ความหนาของ
ชั้นขอบเขต สัมประสิทธิ์ แรง เสียดทาน และ
สัมประสิทธิ์การพาความรอน 

3 ตัวอยาง: การประยุกตใชสมการอนุรักษมวล 
โมเมนตัมและพลังงานและหาการกระจาย
ความ เ ร็ ว  ก า รกระจายอุณหภู มิ  และ
สัมประสิทธิ์การพาความรอน รวมถึงอัตรา
การถายเทความรอน 
การบาน: ใหนักศึกษาทําความเขาใจกายภาพ
ของสมการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการไหลบน
แผนเรียบ 

9 

การไหลแบบปนปวนบนแผนเรียบ ความคลายคลึง
ของการถายเทความรอนและโมเมนตัม ความ
คลายคลึงเรยโนลดของการไหลแบบปนปวน ความ
คลายคลึงเรยโนลด-โคลเบิรน 

3 ตัวอยาง: การคํานวณหาการพาความรอนบน
แผนเรียบภายใตเงื่อนไขฟลักซความรอนคงที่ 
สอบยอย: การพาความรอนบนแผนเรียบ 

10 

การพาความรอนบนแผนเรียบภายใตเงื่อนไขฟลักซ
ความรอนคงที่ ความหนาของชั้นขอบเขตความเร็ว
แบบปนปวน การพาความรอนแบบบังคับในทอ 

3 ตัวอยาง: การคํานวณหาการพาความรอนบน
แผนเรียบที่มีการไหลแบบราบเรียบและ
ปนปวน 
การบาน: คํานวณการพาความรอน 
 

11 
การวิเคราะหการพาความรอนแบบบังคับในทอที่มี
การไหลแบบราบเรียบ สัมประสิทธิ์การพาความ
รอนในทอแบบราบเรียบและปนปวน 

3 ตัวอยาง: การคํานวณหาการพาความรอนใน
ทอภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิผิวคงที่และฟลักซ
ความรอนคงที่ 

12 

ความสัมพันธในทางปฏิบัติสําหรับการพาความรอน
แบบบังคับในทอ การไหลผานทรงกระบอกและทรง
กลม  การถายเทความรอนของการไหลผานกลุมทอ
รูปแบบตางๆ 

3 ตัวอยาง: การใชสมการความสัมพันธในทาง
ปฏิบัติกับการไหลผานทรงกระบอก การ
คํานวณการถายเทความรอนผานกลุมทอ 

13 

อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน การแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบไหลตามและไหลสวนทาง  การถายเท
ความรอนที่มีการเปลี่ยนสถานะ การเดือดและการ

ควบแนน วิธีการคํานวณแบบ LMTD และ NTU- 

3 ตัวอยาง: การคํานวณเครื่องแลกเปล่ียนความ

รอนอยางงายดวยวิธ  LMTD และ NTU- 
สอบยอย: การพาความรอนในทอ 

14 

การแกปญหาของเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
ปญหา Sizing และ Rating  

3 ตัวอยาง: การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียน
ความรอนในทางปฏิบัติ 
งานมอบหมาย: ใหนักศึกษาไปออกแบบ
เครื่องแลกเปล่ียนความรอนตามที่กําหนด 

15 

กระบวนการและสมบัติการแผรังสีความรอน วัตถุ
ดํา แฟกเตอรการมองเห็น การแผรังสีความรอน
ระหวางพื้นผิว การพาความรอนรวมกับการแผรังสี
ความรอน 

3 ตัวอยาง: การคํานวณหาแฟกเตอรการ
มองเห็น คาสภาพการแผรังสี การแลกเปลี่ยน
ความรอนระหวางพื้นผิว และการถายเท
ความรอนโดยการพาความรอนรวมกับการแผ
รังสีความรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ์ 

สอบประจําภาค วันxxx ที ่xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xxxx – xxxx น. 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 ความรูและทักษะทาง
ปญญา 
 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 
   - การสอบยอย 

 
8 
16 

3,6,9,13 

 
25% 
40% 
15% 

2 คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
ความรู ทักษะทางปญญา 
ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลย ี

การทํางานที่ไดรบัมอบหมาย  
    - การบาน 
    - การออกแบบครีบระบาย
ความรอน 
    - การออกแบบเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน 
 

 
ตลอดภาคการศกึษา 

4 
 

14 

 
10% 
5% 

 
5% 

รวม 100% 
 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    1. ตาํราการถายเทความรอน พิมพครั้งที่ 3 โครงการตํารามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   
  
    2. Heat Transfer, PK, Nag, Tata-McGraw Hill       
  

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  วิศวกรรมเครื่องกล  

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 

1. รหัสวิชา   MECH0363   ชื่อวิชา  วิศวกรรมโรงจกัรตนกาํลัง (Power Plant Engineering) 
 

2. จํานวนหนวยกิต    3  หนวยกิต (  3  -  0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวชิาของหลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิา  วิศวกรรมเคร่ืองกล 
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทัว่ไป     วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา            วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
1. ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท   (Section  A   ) (สอนครั้งที ่  1-15   ,  100% ตอ Section) 
 

2. รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรืองศกัดิ์  (Section  B   ) (สอนครั้งที ่  1-15   ,  100% ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
           หลักสูตร  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต.    ภาคการศึกษา   XXXX    ชั้นปทีเ่รียน   3  
           หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0220    ชื่อวิชา     อุณหพลศาสตร        
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      -        
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)     

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)      

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรยีนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ

เรียน    การสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่     XX เดือน XXXX  พ.ศ. XXXX  
 
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  

ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่ 1 และ 2 ทางอุณหพลศาสตร หลักการแปลงรูปพลังงาน ตัวประกอบที่
สําคัญของโรงไฟฟา โรงจักรตนกําลังพลังไอน้ํา การวิเคราะหพลังงานของวัฏจักรพลังไอน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยของการใหความรอน 
การใหความรอนซ้ํากับไอน้ํา รีเจเนอเรชัน การอุนน้ําปอนและเครื่องอุนน้ําปอน เครื่องอุนน้ําปอนแบบเปด เครื่องอุนน้ําปอน
แบบปด โคเจนเนอเรชัน กังหันไอน้ํา โรงจักรตนกําลังกังหันแกส การวิเคราะหพลังงานของวัฏจักรกังหันแกส การปรับปรุง
สมรรถนะของวัฏจักรกังหันแกส โรงไฟฟาวัฏจักรรวม วัฏจักรไอคู วัฏจักรควบสาม โรงไฟฟากังหันแกส-กังหันไอน้ํา 
โรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย โรงไฟฟาจากแกสชีวภาพ  

 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.................... 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Learning outcome): 

(1) เขาใจพืน้ฐานทางอุณหพลศาสตรที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของโรงไฟฟาและหลักการเปลีย่นรูปพลังงาน 
(2) อธิบายความสาํคัญของตัวประกอบตางๆ ของโรงไฟฟา 
(3) อธิบายหลักการทํางานของโรงไฟฟาพลงัไอน้ํา และอณุหภูมิเฉลี่ยในการใหความรอน 
(4) ประยุกตใชความรูทางอณุหพลศาสตรกับเครื่องอุนน้ําปอนของโรงไฟฟาพลังงานไอน้ํา 
(5) รูจักประเภทของกังหันไอน้ําและระบบโคเจเนอเรชัน 
(6) อธิบายวธิีการเพิ่มสมรรถนะของวัฏจักรโรงไฟฟาแตละประเภท 
(7) ประยุกตใชความรูเพื่อหาประสทิธิภาพเชิงความรอนของวัฏจักรโรงไฟฟาพลังงานไอน้ํา 
(8) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณปญหาเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังงานไอน้ํา 
(9) อธิบายหลักการทํางานของโรงไฟฟากังหนัแกส 
(10) ประยุกตใชความรูเพื่อหาประสทิธิภาพเชิงความรอนของวัฏจักรโรงไฟฟากังหันแกส 
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(11) รูจักการทํางานของโรงไฟฟาวัฏจักรรวมและโรงไฟฟากังหันแกส-กังหันไอน้ํา 
(12) ประยุกตใชความรูเพื่อหาประสทิธิภาพเชิงความรอนของวัฏจักรโรงไฟฟากังหันแกส-กังหันไอน้ํา 
(13) เขาใจหลักการทํางานโรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินสารอินทรียและโรงไฟฟาจากแกสชีวภาพ 

 

 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

รหัสวิชา  MECH0363  ชื่อวชิา  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลงั  
ภาคการศึกษา       X   ปการศึกษา   XXXX   

แผนการสอน   

 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
แนะนําเกี่ยวกับโรงไฟฟาและหลักการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตรขอที่ 1 
และ 2 สมบัติของสาร วัฏจักรคารโนต เอนโทรป  

3 ตัวอยาง: การคํานวณหาการเปล่ียนแปลง
พลังงานโดยใชพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร 
การบาน:การทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร 

2 
เศรษฐศาสตรโรงไฟฟา ตัวประกอบที่สําคัญของ
โรงไฟฟา กราฟภาระไฟฟา กราฟแสดงความ
ยาวนานในการใชไฟฟา 

3 ตัวอยาง: คํานวณเกี่ยวกับตัวประกอบของตัว
ประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟา 
การบาน: คํานวณหาตัวประกอบของโรงไฟฟา 

3 

การวิเคราะหวัฏจักรไอน้ํา วัฏจักรแรงคิน วัฏจักร
คารโนต และอุณหภูมิเฉลี่ยของการใหความรอน 
ผลกระทบของปจจัยที่มีตอประสิทธิภาพของวัฏ
จักรไอน้ํา 

3 ตัวอยาง: ประสิทธิภาพของวัฏจักรไอน้ําที่ทํางาน
ภายใตสภาะตางๆ 
การบาน: วัฏจักรแรงคิน และวัฏจักรคารโนต 
สอบยอย: การหาตัวประกอบตางๆ ของโรงไฟฟา 

4 

การใหความรอนซ้ํา การรีเจเนอเรชัน การอุนน้ํา
ปอน เครื่องอุนน้ําปอนแบบเปด หลักการทํางาน
และการวิเคราะห เครื่องไลฟองแกส 

3 ตัวอยาง: วัฏจักรไอน้ําที่มีการใหความรอนซ้ํา 
และวัฏจักรที่มีการอุนน้ําปอนดวยเครื่องอุนน้ํา
ปอนแบบเปด 
การบาน: วัฏจักรไอน้ําที่มีการอุนน้ําปอนและให
ความรอนซ้ํา 

5 

เครื่องอุนน้ําปอนแบบปดชนิดสงน้ําระบายกลับหลัง 
หลักการทํางานและการวิเคราะหพลังงานของ
เครื่องอุนน้ําปอน อุณหภูมิแตกตางปลายทาง  

3 ตัวอยาง: วัฏจักรไอน้ําที่มีเครื่องอุนน้ําปอนแบบ
ปดชนิดสงน้ําระบายกลับหลัง 
การบาน: วัฏจักรไอน้ําที่มีการอุนน้ําปอนดวย
เครื่องอุนน้ําปอนแบบปดชนิดสงน้ําระบายกลับ
หลัง 

6 

เครื่องอุนน้ําปอนแบบปดชนิดสงน้ําระบายไป
ขางหนา การทําวัฏจักรแรงคินเขาใกลวัฏจักรคาร
โนต รีเจเนอเรชันที่เหมาะสม 

3 ตัวอยาง: วัฏจักรไอน้ําที่มีเครื่องอุนน้ําปอนแบบ
ปดชนิดสงน้ําระบายไปขางหนา และรีเจเนอเรชั่น
ที่เหมาะสม 
การบาน: วัฏจักรไอน้ําที่มีการอุนน้ําปอนดวย
เครื่องอุนน้ําปอนแบบปดชนิดสงน้ําระบายไป
ขางหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตย
เรืองศักดิ ์

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

7 

เครื่องไลฟองแกส ระบบผลิตกําลังงานและความ
รอนรวมหรือโคเจเนอเรชัน ประเภทของระบบโคเจ
เนอเรชัน ชนิดของกังหันไอน้ํา  

3 ตัวอยาง: ระบบโคเจเนอเรชันของวัฏจักรไอน้ํา 
สอบยอย: วัฏจักรไอน้ําที่มีการอุนน้ําปอนดวย
เครื่องอุนแบบเปด 
การบาน: ระบบโคเจเนอเรชัน 
งานมอบหมาย: ออกแบบระบบโคเจเนอเรชัน
ตามที่กําหนด 

ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตย
เรืองศักดิ ์

สอบกลางภาค วันxxx ที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xxxx – xxxx น. 
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ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

8 

การวิเคราะหวัฏจักรกังหันแกส วัฏจักรเปดและ   
วัฏจักรปด วัฏจักรกังหันแกสอยางงาย และวัฏจักร
ที่มีการปรับปรุงสมรรถนะ 

3 ตัวอยาง: การคํานวณประสิทธิภาพของวัฏจักร
กังหันแกสอยางงาย  
การบาน: วัฏจักรกังหันแกสอยางงายและวัฏจักร
ที่มีการปรับปรุงสมรรถนะ 

9 
วัฏจักรกังหันแกสที่มีการหลอเย็นอากาศอัด วัฏจักร
ที่มีการอุนอากาศอัด และวัฏจักรที่มีการใหความ
รอนซ้ํา 

3 ตัวอยาง: การคํานวณประสิทธิภาพวัฏจักรที่มี
การอุนอากาศอัด 

10 

วัฏจักรกังหันแกสที่มีการใหความรอนซ้ํา วัฏจักรที่มี
การใหความรอนซ้ําและอุนอากาศอัด 

3 ตัวอยาง: การคํานวณประสิทธิภาพของวัฏจักรที่
มีการใหความรอนซําและอุนอากาศอัด 
สอบยอย: วัฏจักรกังหันแกสที่มีการอุนอากาศอัด
และ/หรือใหความรอนซ้ํา 
การบาน: วัฏจักรกังหันแกสที่มมีการใหความ
รอนซ้ํา 

11 
วั ฏ จั ก ร กั ง หั น แ ก ส จ ริ ง  ส ม บั ติ ส แ ต ก เ น ชั น 
ประสิทธิภาพเครื่องอัดและกังหัน อัตราสวน
เชื้อเพลิงตออากาศในการเผาไหม 

3 ตัวอยาง: การคํานวณประสิทธิภาพของวัฏจักร
กังหันแกสจริงที่มีประสิทธิภาพของกังหันและ
เครื่องอัด 

12 
วัฏจักรผลิตกําลังรวม วัฏจักรไอคู  วัฏจักรควบ     
วัฏจักรรวม โรงไฟฟากังหันแกส-กังหันไอน้ํา ขอดี
ของโรงไฟฟากําลังผลิตรวม 

3 งานมอบหมาย: ออกแบบวัฏจักรกังหันแกส
ตามที่กําหนดให 

13 
วัฏจักรที่มีการผลิตไอน้ําหลายความดัน โรงไฟฟา  
วัฏจักรรวมที่มีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 

 3 ตัวอยาง: วัฏจักรผลิตกําลังรวมระหวางไอน้ําและ
สารทําความเย็น 
การบาน: วัฏจักรผลิตกําลังรวม 

14 

การวิเคราะหพลังงานของโรงไฟฟาวัฎจักรกังหัน
แกสและวัฏจักรกังหันไอน้ํา 

3 ตัวอยาง: วัฏจักรผลิตกําลังรวมระหวางกังหัน
แกสและกังหันไอน้ํา 
งานมอบหมาย: ออกแบบวัฏจักรผลิตกําลังรวม
ตามที่กําหนดให 

15 
โรงไฟฟาวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย และรูปแบบ
ของโรงไฟฟาแกสชีวภาพ 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรือง
ศักดิ์ 

สอบประจําภาค วันxxx ที ่xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xxxx – xxxx น. 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 ความรูและทักษะทาง
ปญญา 
 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 
   - การสอบยอย 

 
8 
16 

3,7,10 

 
25% 
40% 
15% 

2 คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
ความรู ทักษะทางปญญา 
ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

การทํางานที่ไดรบัมอบหมาย  
    - การบาน 
    - ออกแบบระบบโคเจเนอเรชัน 
    - ออกแบบวัฏจักรกังหันแกส
ตามที่กําหนด 
    - ออกแบบวัฏจักรผลิตกําลัง
รวมตามที่กําหนด 

 
ตลอดภาคการศกึษา 

7 
12 
 

14 

 
 

10% 
5% 

 
5% 

รวม 100% 
 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    1. วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง พิมพครั้งที่ 3, ประสาน สถติยเรืองศักดิ์ และ ฐานิตย เมธิยานนท มีนเซอรวิสซัพพลาย  
    2. Power Plant Engineering, PK, Nag, Tata-McGraw Hill      
   

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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 1  

 
 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา MECH0401 ชื่อวิชา ระบบควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotic Control System and Artificial Intelligent) 
 

2. จํานวนหนวยกิต    3         หนวยกิต (  3   -    0    -   6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร  
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร         สาขาวิชา                         
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ดร. วิวัฒน ประเสริฐมานะกิจ    (Section   A     ) (สอนคร้ังที่    1-15    , 100% ตอ Section) 
    4.2         (Section          ) (สอนคร้ังที่              ,      % ตอ Section) 
    4.3         (Section           ) (สอนคร้ังที่             ,      % ตอ Section) 
  

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร     ภาคการศึกษา          ชั้นปที่เรียน         
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา MATH2101 ชื่อวิชา คณติศาสตรที่จําเปนในงานวิศวกรรม 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา      -  ชื่อวิชา          -        
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน   
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

 
12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   1  ปการศึกษา 2568  
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 2  

 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ (ระดบัปริญญาตรี) มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่      เดือน         พ.ศ.    
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     1.1 ศึกษาและออกแบบระบบควบคุมอตัโนมัติแบบพีไอด ี        
     1.2 การประยุกตหลักการระบบควบคุม เพื่อนําไปใชในการออกแบบระบบหุนยนต และระบบปญญาประดิษฐ    
    
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย   
    2.2                           
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)      การออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบดิจิทลั การ
คํานวณกรอบอางอิงของหุนยนต จลนคณิตศาสตรแขนกลแบบไปขางหนาและแบบยอนกลับ การควบคุมตาํแหนงแขนหุนยนต และ 
ระบบปญญาประดษิฐ            
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

      บรรยาย         45   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา     (      3   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

      การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน    -    ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (      0   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

      การศึกษาคนควาดวยตนเอง       90       ชั่วโมงต อภาคการศึกษา   (      6   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

      การสอนเสริม (ถาม)ี  -          (      -   ชั่วโมงต อสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม      3  ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยทําการแจงใหนักศึกษาทราบ 
ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
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1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 

ผลลัพธการเรียนรูรายวชิา (Course Learning Outcomes) 
(1) เขาใจผลตอบสนองของระบบพลวัต 
(2) สามารถออกแบบระบบควบคุมพีไอดแีบบระบบตอเนือ่งทางเวลา 
(3) สามารถแปลงระบบระบบตอเนือ่งทางเวลาเปนระบบไมตอเนือ่งทางเวลา 
(4) คํานวณหากรอบอางอิงของหุนยนตได 
(5) คํานวณหาตําแหนงของหุนยนตดวยวิธีจลนคณติศาสตรแขนกลแบบไปขางหนาและแบบยอนกลับ 
(6) ออกแบบระบบควบคุมตําแหนงของหุนยนต  
(7) สามารถควบคุมระบบควบคุมผานระบบเครือขายไรสายและอนิเทอรเน็ตได 
(8) สามารถโปรแกรมระบบควบคุมแบบปญญาประดิษฐ 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

 1. อาจารยเปนตัวอยางในเรื่อง
ความมีวินัยและความตรงตอเวลา 

 2. สอดแทรกประเด็น /ตัวอยาง
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
เรียนการสอน 

 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรมการ
เขาเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให 
และตรงเวลา 

 2. การประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชนการลอกผลงาน 
ของผูอื่น 

 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
2. ความรู ( 1 )  มี ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม เ ข า ใ จ ท า ง

คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อ
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช กั บ ง า น ท า ง ด า น
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2)  มีความรูและความเขาใจเกี่ ยวกับ
หลักการที่สํ าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่ องมือที่ เหมาะสม เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทําโครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก  

   ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม    
  สถานการณจําลอง ละคร บทบาท   
  สมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ

ประจําภาค ดวยขอสอบที่วัด
ความรูในหลักการและทฤษฎี 

 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ 
สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการ
ปรั บ ใ ช อ งค ค ว ามรู ที่ เ กี่ ย ว ข อ งอย า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ
ยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต  และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
 
 

 1. การใหนักศึกษาทําโครงงาน
พิเศษ 

 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการคิด

วิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถามกระตุน

ในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ

สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ
ประจําภาค โดยมีขอสอบที่มี
การวิเคราะห สังเคราะห 
ประยุกตใชความรู 

 2. การประเมินผลงานของ
นักศึกษา 

 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

( 4 )  รู จั กบทบาท หน าที่  และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัว
และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ว า ง ตั ว ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  ……………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ
มอบหมาย/การบาน 

 2. การประเมินตนเอง และ
เพื่อน 

 3. การประเมินพฤติกรรม การ
ทํางานเปนทีมจากผลงาน 

 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 
5. ทักษะการ 

วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(3)  สามารถประยุกต ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน ไดแก 
 1) E-Learning  
 2) โปรแกรมนําเสนอที่มี

ภาพเคลื่อนไหว 
 3) มีการจัดเก็บภาพการเรียน

การสอนบนตัวกลาง  
 4) มีการใชโปรแกรม เฉพาะ

ทาง (ระบ)ุ........... 
 5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก
เว็บไซต/สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่
ไดรับมอบหมายโดยเนนการ
วิเคราะหเปนตัวเลข และการ   
สื่อสาร 

 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

 1. การประเมินผลจากตอบ
คําถาม/อภิปราย 

 2. การประเมินจากการงานที่
ไดรับมอบหมาย 

 3. การสอบกลางภาค และ
ประจําภาค โดยมีขอสอบที่มี
การวิเคราะหเชิงตัวเลข/การ
สื่อสาร/เทคโนโลยี 

 4. การประเมินการสงงานของ
นักศึกษาผานการใชงาน E-
Learning 

 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา     MECH0401  ชื่อวชิา   Robotic Control System and Artificial Intelligence   
ภาคการศึกษา      1   ปการศึกษา        2568  

 
 

1. แผนการสอน       
 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
Introduction to Automatic Control 3 Pre-Test  

2 PID Controller Design  3 Homework   

3 Digital control 3 Homework/Exercise    

4 Introduction to Robotics 3 Homework  

5 
Robot Reference Frame 3 Homework  

6 Forward Kinematic 3 Homework/Exercise    

สอบกลางภาค วัน              ที ่        เดือน                  พ.ศ.             เวลา                  . 

7 Invert Kinematic 3 Homework/Exercise    

8 
Forward and Inverse Kinematic  3 Homework/Test    

9 robot position control 3 Homework  

10 robot position control (Con.) 3 Homework/Exercise    

11 Controller Programming 3 Homework  

12 Controller Programming (Con.) 3 Homework  

13 
IOT Programming 3 Homework/Exercise    

14 
AI Programming 3 Homework/Exercise    

15 
Project 3 Competition  

สอบประจําภาค วัน              ที ่        เดือน                  พ.ศ.             เวลา                  . 

423 



 6  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 (2.1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงาน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2.2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
(2.3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(2.4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการ
ที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช เครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(5.3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

ทําการทดสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
- 

16 

 
- 

30 

2 (3.1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
(3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ 
(3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใช
องคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค 
(3.5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ 
(4.4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบใน
การทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
ฐานะผูนํ าและผู ตามไดอย างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตั ว ได อย า ง เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

 - การทดสอบยอย 
 - การทําแบบฝกหัด (งานเดี่ยว) 
  

ตลอดภาค
การศึกษา 

50 
10 
 

3 (1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต
ละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย 
แสดงความคดิเหน็ในช้ันเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 - Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata,      
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 7  

 - Introduction to Robotics: Analysis, Control, Applications, Saeed B. Niku, WILEY    
                                
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
                  
                                    
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
                                    

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน ดังนี้  

              
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  

มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบ
กลางภาค ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 
ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
     (      ดร.วิวัฒน  ประเสริฐมานะกิจ     ) 
              ___/_____ /______                  

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
        (      ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโย ชางเจริญ ) 
                    ___/_____ /_____       
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  วิศวกรรมเครื่องกล  

คณะ วศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 

1. รหัสวิชา      MECH0410         ชื่อวิชา  แมคคาทรอนิกสและระบบควบคุม ( Mechatronics and Control systems )                                                                  
. 
2. จํานวนหนวยกิต      3     หนวยกติ       ( 3 - 0 - 6 )                                                                                    . 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตร   สาขาวชิา  วิศวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
 4.1   ดร.เสถียรพงศ  หยุะนันท  (Section A/LEC)  (สอนครั้งที่ 8-15,  53%)  
  4.2   อ.วชิรวิทย สงสุวรรณ  (Section A/LEC)  (สอนครั้งที่ 1-7,   47%)  
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
         หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตร   ภาคการศึกษา   X/256X   ชั้นปที่เรียน      3  
           หลายหลักสูตร ภาคการศกึษา และชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา MECH0360 ชื่อวิชา การสัน่สะเทอืนทางกล (Mechanical Vibraion) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (ภาษาองักฤษ) 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดวีีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง     อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    การสอนที่

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           
14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่    เดอืน           พ.ศ.        . 
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ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)    
 แมคคาทรอนิกสเบื้องตน: ตัวรับรูสัญญาณและเครื่องมือวัด อุปกรณกระตุนเชิงกลและไฟฟา  สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล, 
ไมโครคอนโทรลเลอร, การควบคุมอัตโนมัติ แบบจําลองของระบบพลศาสตร ฟงกชั่นถายโอน การตอบสนองของระบบพลวัต การวิเคราะห
และออกแบบระบบเชิงเวลา เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะหเชิงความถี่ 
 

 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

 
หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

1. เขาใจระบบแมคคาทรอนิคสเบื้องตนและการประยุกตใชงาน 
2. เขาใจอุปกรณการวัด การกระตุนในระบบแมคคาทรอนิกส 
3. เขาใจลักษณะ และประเภทของสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล 
4. เขาใจระบบไมโครคอนโทรลเลอรพื้นฐาน 
5. เขาใจแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบพลศาสตร 
6. สรางฟงกช่ันถายโอนของระบบพลศาสตร 
7. เขาใจการตอบสนองของระบบพลศาสตรและการออกแบบเชิงเวลา 
8. เขาใจหลักการเสถียรภาพเชิงพลศาสตร 
9. เขาใจการวิเคราะหเสถียรภาพเชิงพลศาสตรโดยวิธี Routh-Hurwitz 
10. เขาใจการวิเคราะหเชิงความถี่  
11. วิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม PID เบื้องตน 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

รหัสวิชา    MECH0410    ชื่อวิชา   แมคคาทรอนกิสและระบบควบคุม   . 
ภาคการศึกษา        XXX       ปการศึกษา    XXXX                “  

1. แผนการสอน 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนช่ัวโมง 
กจิกรรม/งาน

มอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

1 
Introduction to mechatronics 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

2 
Sensor and transducers 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

3 
Mechanical and electrical actuating devices 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

4 
Analog and digital signals 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

5 
Introduction to microcontroller 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

6 
Data acquisition 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

7 
Mechatronic system – control architectures and case studies 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

 อ.วชิรวิทย สงสุวรรณ 
 
 

8 
Mathematical modeling Laplace transforms and transfer functions 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

9 
1st order systems and characteristics, 2nd order systems and 

characteristics, Performance of 2nd order systems 
3 

การบานและ 
สอบยอย 

10 
System stability, Routh-Hurwitz stability criterion 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

11 
Routh-Hurwitz stability criterion (continue) 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

12 
Root locus analysis and design 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

13 
Root locus analysis and design (continue) 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

14 
Frequency response analysis: Bode diagram, Gain and phase margins 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

15 
Gain and phase compensation, PID Control 

3 
การบานและ 

สอบยอย 

ดร.เสถียรพงศ หุยะนันท 

 
หมายเหต ุ 1. วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง 
2. กรณีรายวิชาบรรยายทีม่ีการสอนปฏิบตัิการ (วิชามี *) ใหทาํแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรบัตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที่ 
ผลการเรยีนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 2.1 การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
16 

 
25% 
35% 

2 2.1 ผลการทดสอบยอย/การทําแบบฝกหัด/
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย (งานกลุม/
งานเดี่ยว) 

1-15 40% 

3  กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย แสดง 
      ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 

 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลกั 
1. Dorf, R.C. and Bishop, R.H., Modern Control Systems, Addison Wesley 2007   
2. Introduction to Mechatronics and Measurement Systems  
3. เอกสารประกอบการสอนโดยผูสอน                                                                                         
.  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ) 
- ไมม ี  
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- ไมม ี                                                                                                                                                  .                                                           
. 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา/บัณฑิตศกึษา …วิศวกรรมเครื่องกล……  

   คณะ …วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี………… 
 

ขอมลูทั่วไป 
 

1. รหัสวิชา    MECH0443    ชื่อวิชา  คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชงิกล ( Computer Aided Mechanical Design) 
 

2. จํานวนหนวยกิต           3    หนวยกิต      (  2  - 2  -  5  )        
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิา       วศิวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1  ผูชวยศาสตราจารย สราวุฒิ  สังวรกาญจน    (Section A,Lec,Lab ) (สอนครั้งที่  1-15 ,  100   % ตอ Section) 
    4.2  อาจารยรัตกาล  สมัน                     (Section A,Lab      ) (สอนคร้ังที่   1-15 ,  100   % ตอ Section) 
    4.3 อาจารย วชิรวิทย สงสุวรรณ                                             (Section A,Lab      ) (สอนคร้ังที่   1-15 ,  100   % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
           หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา   xxxxx     ชั้นปที่เรียน   2  
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) รหัสวิชา MECH0340 ชื่อวิชา การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล (Machine Parts 
Design) 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ)  
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดวีีดี วีซีดี เปนตน)             

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง solideworks     อื่นๆ (ระบุ)     

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา  xxxxx ปการศึกษา  xxxxx  
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การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บรูณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่  เดือน    พ.ศ.   
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล แนวคิดกระบวนการออกแบบเครื่องกล รายละเอียของแบบชิ้นสวนทางเครื่องกล และ
สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปเขียน ชิ้นสวน 3D, การเขียนภาพประกอบ และกําหนดรายละเอียดแบบสั่งงาน 
2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
     2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลยี และความกาวหนาตามยุคสมัย 

2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะ ในการออกแบบเชิงกลของผูเรียน พื้นฐานคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) และมี
ความรูความเขาใจในงานการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงพาณิชยที่เหมาะสม  
 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description) การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล แนวคิดกระบวนการออกแบบ

เครื่องกล รายละเอียของแบบชิ้นสวนทางเครื่องกล การแสดงฉายภาพมุมมองตางๆ มาตรฐานของแบบและการกําหนดขนาด การ
กําหนดพิกัดงานสวม การกําหนดคุณลักษณะผิว การกําหนดขนาด และพิกัดความเผื่อเชิงมิติ (GD&T); การอานและเขียนแบบงานทอ 
และการกําหนดสัญลักษณงานเชื่อม การเขียนแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (ชิ้นสวน 3D, การเขียนภาพประกอบ และกําหนด
รายละเอียดแบบสั่งงาน) 

    

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย   30  ชั่วโมงต อภาคการศึกษา      (      2   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน  30   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (      2   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง  90   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา    (      5   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชั่วโมงต อสัปดาห) 
 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม    3 ชั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ 
ในคาบแรกของการสอน  
 

 หมายเหตุ*อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

 
หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 

ผลลัพธการเรียนรูรายวชิา (Course Learning Outcomes) 
(1) จดจํากฎและขอกําหนดพื้นฐานของการเขียนแบบเครือ่งกล 
(2) เขาใจการฉายภาพชิ้นสวนในรูปแบบตางๆ 
(3) ระบุขนาดและพิกัดความเผือ่ในแบบเครื่องกล 
(4) อานและตคีวามองคประกอบของแบบเคร่ืองกล 
(5) ระบุขนาดและพิกัดความเผือ่ในเชิงมิต ิ(GD&T) 
(6) ตระหนักถึงขอกําหนดของแบบตามมาตรฐานสากล 
(7) เขาใจหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอรชวยออกแบบงานเคร่ืองกล 
(8) เขาใจการใชคําสั่งในการเขียนช้ินสวนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
(9) กําหนดการประกอบชิ้นสวนและการใชชิ้นสวนมาตฐาน  
(10) ระบุขนาดและพิกัดความเผือ่ในเชิงมิต ิ(GD&T) ในแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
(11) ทักษะใชโปรแกรมสําเรจ็รูปเขียนแบบทีใ่ชสําหรับการสั่งผลิต 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา   MECH0443   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล  (Computer Aided Mechanical Design )  
ภาคการศึกษา   xxx   ปการศึกษา   xxxx     

1. แผนการสอนบรรยาย                                                                  
 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 Introduction to SolidWorks 3 Practice | Test 

2 
Basic Parts with Sketch-Base 
Design 

3 Practice | Test 

3 
Basic Parts with Feature-Base 
Design 

3 Practice | Test 

4 Basic Parts with Feature-Base Design 3 Practical Test 

5 Basic Assembly with Constraints 3 Practice | Test 

6 Basic Assembly with Constraints 3 Practice | Test 

7 
Assembly Analysis and Exploding 
Drawing  

3 Practice | Test 

8 
Basic Drafting with Dimensioning and 
Notes 

3 Practice | Test 

9 
Basic Sections and Geometric 

Dimensioning and Tolerancing 
3 Practice | Test 

10 
Create Template with Part and 
Drawing sheet format 

3 Practice | Test 

11 
Insert standard part with Liberty 
toolbox and Online part (Internet) 

3 Practical Test 

12 
  Create Springs, Power Screws, and 
Spur Gears 

3 Practice | Test 

13   Create Belts and Chains  3 Practice | Test 

14 
  Basic Weldment Works with 
Structural member 

3 Practice | Test 

15  Group Project Defense 3 Practice | Test 

ผศ.สราวุฒิ  สังวรกาญจน 

 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  

433 



 5  

2. แผนการสอนปฎิบตัิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/
อื่นๆ 

ผูสอน 
(แยกตาม Section) 

1 Introduction to SolidWorks 3 Practice | Test 

2 
Basic Parts with Sketch-Base 
Design 

3 Practice | Test 

3 
Basic Parts with Feature-Base 
Design 

3 Practice | Test 

4 Basic Parts with Feature-Base Design 3 Practical Test 

5 Basic Assembly with Constraints 3 Practice | Test 

6 Basic Assembly with Constraints 3 Practice | Test 

7 
Assembly Analysis and Exploding 
Drawing  

3 Practice | Test 

8 
Basic Drafting with Dimensioning and 
Notes 

3 Practice | Test 

9 
Basic Sections and Geometric 

Dimensioning and Tolerancing 
3 Practice | Test 

10 
Create Template with Part and 
Drawing sheet format 

3 Practice | Test 

11 
Insert standard part with Liberty 
toolbox and Online part (Internet) 

3 Practical Test 

12 
  Create Springs, Power Screws, and 
Spur Gears 

3 Practice | Test 

13   Create Belts and Chains  3 Practice | Test 

14 
  Basic Weldment Works with 
Structural member 

3 Practice | Test 

15  Group Project Defense 3 Practice | Test 

 
1.ผศ.สราวุฒิ  สงัวรกาญจน 
2.อาจารยรัตติกาล  สมนั 
3.อาจารย วชิรวิทย สงสุวรรณ 

สอบประจําภาค วัน..............ที.่........เดือน...................พ.ศ.............. เวลา....... - ......น. 

     หมายเหตุ 1.     วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1  (3) ภาวะความเปนผูนําและผูตาม ความสามารถทํางานเปนหมู
คณะ ความสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ ความ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งความเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(5) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบ
ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2  (1) มี ค ว ามรู แ ล ะคว าม เ ข า ใ จทา งคณิ ตศ าสตร พื้ น ฐ าน 
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการ
ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 (2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

 (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ  

 (5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3  (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม 
 (2) สามารถแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ ในการแกไข
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนทั้งของ
ตนเองและของกลุมไดอยางเหมาะสม 
 (3) วางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาองคความรูของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 (4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม ตลอดจนสามารถ
ทํ า ง านร วมกับผู อื่ นทั้ ง ในฐานะผู นํ าและผู ต าม ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ 

4 (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกีย่วของ
กับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถติิประยุกต ตอการแกปญหาท่ีเกี่ยวของไดอยาง
สรางสรรค 
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทนัสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมลูทั้งทางการพูด การเขียน และการ
สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
(5) สามารถใชเครื่องมอืการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

การสอบ 
 - 2.5hr. Computer Practical Test  
 - 2.5hr. Midterm Examination  
 - 2.5hr. Summative Test 
 - 3.0hr. Final Examination 
 

 กิจกรรมในชั้นเรียน  
 - Group Project Assignment 

 
7 
8 
12 
17 

 
 

7,13-15 

 
15% 
15% 
15% 
20% 

 

 
35% 

รวม 100% 
หมายเหตุ  1. * ใหระบุความรู ทักษะ ที่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
              หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผดิชอบหลกั (ตามที่ระบุในหมวดที ่4) 
               2. การประเมินผลการเรียนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
               ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
เอกสารและตำราหลกั 

 - เอกสารประกอบการสอน Computer Aided Mechanical Design (Lab)      
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
 - Modern Graphics Communication (F.E. Giesecke)  
 - Basic blueprint reading and sketching (C.T. Olivo)   
 - Engineering Design: A Project-based Introduction (C.L. Dym, P. Little, and E.J. Orwin)   
 - มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 210, การเขียนแบบเครื่องกล)   

  
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
      −                              
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาดาํเนินการโดยการประเมินอาจารยโดยนักศึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มีดังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review)ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้

             
              
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชาทั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชาและ 

หลังการออกผลการเรียนรายวิชาโดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะซึ่ง
ดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆเชนผลงานของนักศึกษาผลการทดสอบยอยผลการสอบกลาง
ภาคผลการสอบประจําภาคโดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
 
 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร(Management Review)ของภาควิชา/คณะ 

 
 

 
ผูจัดทํา                                ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
       (ผูชวยศาสตราจารย สราวุฒิ  สังวรกาญจน) 
              ___/_____ /_____ 
 

ผูอนมุัติ                    ผูบริหารสาขาวิชา 
          (ผูชวยศาสตราจารย.ดร.วาโย ชางเจริญ) 
                    ___/_____ /_____ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา MECH0444  ชื่อวิชา  คอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมเครื่องกล       . 
 

2. จํานวนหนวยกิต      3       หนวยกิต       3 ( 2 - 2 - 5 )      .  
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวชิา    วศิวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร    อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1     ผศ.ดร.ฐิตะพล  หุยะนันท          ( Section   A    ) ( สอนคร้ังที่  1~7, 53% ตอ Section          ) 
    4.2     ผศ.ดร.สมชาย  ศรีพัฒนะพิพัฒน  ( Section   A    ) ( สอนคร้ังที่  8~15, 47% ตอ Section        ) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร    วศ.บ. (เครื่องกล)      ภาคการศึกษา   1      ชั้นปที่เรียน    4      . 
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0443   ชื่อวิชา    คอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงกล        . 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา        -      ชื่อวิชา      -               . 
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      
 

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  
 

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง SolidWorks Premium               อื่นๆ (ระบุ)   Online Meeting และ Google Classroom      . 
 

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรยีนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2564 

437 



 2  

(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ) –        
 

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่   XX    เดือน  MMMM   พ.ศ.    256X     . 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อเนนผูเรียนเปนสําคญัตามประมวลการสอน  
    1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการของคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่สามารถนํามาชวย

ในสรางและจําลองเพื่อหาคาํตอบและวิเคระหปญหาตางๆ ทางดานความยืดหยุน พลวัต การไหล และการถายเทความรอน  
    1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลเพียง

พอที่จะนําไปประยุกตใชวิเคราะหไปได   
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)      การใชคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม- 
เครื่องกล หลักการของโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาชวยในสรางและจําลองเพื่อหาคําตอบและวิเคระหปญหาตางๆ ทางดานความ
ยืดหยุน พลวัต การไหล และการถายเทความรอน  
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย    45   ชัว่โมงต อภาคการศึกษา      (       3      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน    45   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (       3      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง    75   ชั่วโมงต อภาคการศกึษา    (       5      ชั่วโมงต อสปัดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี    –              (       –      ชั่วโมงต อสปัดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม       1      ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สือ่สารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) อธิบายสมการพื้นฐานของความยืดหยุนและพลวัต 
(2) อธิบายระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาความยืดหยุนและพลวัต 
(3) ใชโปรแกรมวิเคราะหปญหาความยืดหยุนและพลวัต 
(4) ตระหนักถึงการใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาความยืดหยุนและพลวัต 
(5) อธิบายสมการพื้นฐานของการไหลและการถายเทความรอน 
(6) อธิบายระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลและการถายเทความรอน 
(7) ใชโปรแกรมวิเคราะหปญหาการไหลและการถายเทความรอน 
(8) ตระหนักถึงการใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาการไหลและการถายเทความรอน 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(3) ภาวะความเปนผูนําและผูตามความ 
สามารถทํางานเปนหมูคณะความ 
สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ ความเคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
ความเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย 

 2. สอดแทรกประเด็น / ตัวอยาง
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การเรียนการสอน 

 1. การประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน 
และสงงานที่ไดรับมอบ หมายตาม
ขอบเขตที่ให และตรงเวลา 

 2. การประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน การลอกผล 
งานของผูอื่น 

2. ความรู (2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
ที่ศกึษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

(5)  สามารถใชความรูและทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต
แกไขปญหาในงานจริงได 

 1. การบรรยาย 
 3. การทํางานกลุม 
 6. การทํารายงาน 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาคและประจําภาค 

ดวยขอสอบที่วัดความรูในหลักการ
และทฤษฎี 

 5. การประเมินผลการทําแบบฝกหัด 

 
 
 
 
 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทักษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะ (1) มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล  3. การวิเคราะหกรณีศึกษา  2. การประเมินผลงานของนักศึกษา 
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    ทางปญญา  5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คดิวิเคราะห 

 3. อื่นๆ (ระบ)ุ สอบปฏิบัติที่ตองแสดง
การคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 

4. ทักษะ ความสัมพันธ 
 ระหวางบุคคล  และ 
 ความรบัผิดชอบ 

(2) สามารถแสดงความคิดเห็นประเด็น
ตางๆ ในการแกไขสถานการณทั้งสวน 
ตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
ทั้งของตนเองและของกลุมไดอยาง
เหมาะสม 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับ-
ผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม ตลอดจน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
ฐานะผูนาํและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 

 1. การประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย 
 / การบาน 
 3. การประเมนิพฤติกรรมการทํางาน

เปนทีมจากผลงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห 
 เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับ
การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได
เปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสาร-
สนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต ตอการแกปญหาที่
เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสาร-
สนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพือ่ประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
ได 

  3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ

สื่อสาร 
. 

 1. การประเมินผลจากตอบคําถาม 
 / อภิปราย 
 3. การสอบกลางภาคและประจําภาค 

โดยมีขอสอบที่มีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข 

 4. การประเมินการสงงานของ
นักศึกษาผานการใชงานระบบ 

 E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบ)ุ สอบปฏิบัติที่ตองแสดง

ทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพฒันานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 

 
 
 

440 



 5  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา MECH0444  ชื่อวชิา ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคการศึกษาที่ X  ปการศึกษา 256X 

1. แผนการสอน 
บรรยาย 

 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 การวิเคราะหความยืดหยุนใน 2 มิต ิ 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

2 การวิเคราะหความยืดหยุนในแผนบาง 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

3 การวิเคราะหความยืดหยุนในแผนบาง (ตอ) 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

4 การวิเคราะหความยืดหยุนใน 3 มิต ิ 3 
บรรยาย และทาํแบบฝกหัด  
มอบหมายงาน ครั้งที่ 1 

5 การวิเคราะหเชิงพลวัตในแผนบาง 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

6 การวิเคราะหเชิงพลวัตในแผนบาง (ตอ) 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

7 การวิเคราะหความเสียหายในแผนบาง 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

ผศ
.ด

ร.ฐ
ติะ

พล
 ห

ุยะ
นัน

ท 

สอบกลางภาค วัน DDDD ที่ XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

8 การวิเคราะหปญหาความรอน 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

9 การวิเคราะหปญหาความรอน (ตอ) 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

10 การวิเคราะหความเคนจากอุณหภูม ิ 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

11 การวิเคราะหความเคนจากอุณหภูมิ (ตอ) 3 
บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 
มอบหมายงาน ครั้งที่ 2 

12 การวิเคราะหการไหลแบบไมอดัตัว 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

13 การวิเคราะการไหลแบบไมอดัตัว (ตอ) 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

14 การวิเคราะการไหลแบบอัดตัวได 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

15 การวิเคราะการไหลแบบอัดตัวได (ตอ) 3 บรรยาย และทาํแบบฝกหัด 

ผศ
.ด

ร.ส
มช

าย
 ศ

รีพ
ัฒ

นะ
พิพ

ัฒ
น 

สอบประจําภาค วัน DDDD ที ่XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
3. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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รหัสวิชา MECH0444  ชื่อวชิา ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคการศึกษาที่ X  ปการศึกษา 256X 

ปฏิบัติการ 

 

ครั้งที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 ปญหาความเคนในระนาบของแผนบางเจาะรู 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2 ปญหาการโกงแผนสี่เหลีย่ม 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3 ปญหาความแข็งแรงของเหล็กฉาก 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

4 ปญหาความแข็งแรงของช้ินสวน 3 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1 

5 ปญหาการสั่นของแผนบาง 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

6 ปญหาความถี่การสั่นของลอฟนเฟอง 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

7 ปญหาความลาในเหล็กแผนโครงสราง 3 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2 

ผศ
.ด

ร.ฐ
ติะ

พล
 ห

ุยะ
นัน

ท 

สอบกลางภาค วัน DDDD ที่ XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

8 ปญหาแผนสี่เหลีย่มกําหนดอณุหภูมิที่ขอบทั้งสี ่ 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

9 ปญหาครีบระบายความรอนใน 3 มิต ิ 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

10 ปญหาความเคนจากอุณหภูมิในแผนบาง 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

11 ความเคนเนื่องจากความรอนในลูกสันดาปภายใน 3 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3 

12 ปญหาการไหลหมุนวนในชองสี่เหลี่ยม 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

13 ปญหาการไหลของนํ้าในระบบทอ 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

14 ปญหาการไหลผานพื้นเอยีง 3 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

15 ปญหาการไหลผานทรงกระบอก 3 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 4 

ผศ
.ด

ร.ส
มช

าย
 ศ

รีพ
ัฒ

นะ
พิพ

ัฒ
น 

สอบประจําภาค วัน DDDD ที ่XX เดือน MMMM พ.ศ. 256X เวลา XX.XX ~ XX.XX น. 

     หมายเหต ุ 1.    วชิาบรรยาย สอนใหค้รบ 15 ครั �ง   วชิาปฏบิตักิาร สอนไมต่ํ�ากวา่ 10 ครั �ง และไมเ่กนิ 15 ครั �ง  

4. กรณีรายวชิาบรรยายที�มกีารสอนปฏบิตักิาร (วชิาม ี*) ใหท้าํแผนการสอนแยกเป็น 2 สว่น คอื แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏบิตักิาร 
5. ผูส้อนสามารถแกไ้ข หรอืปรบัตารางแผนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน 
สปัดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1.3 ภาวะความเปนผูนําและผูตาม ความสามารถทาํงานเปนหมู
คณะ ความสามารถแกไขขอขดัแยงตามลําดบัความสําคญั 
ความเคารพสิทธิและรับฟงความคดิเหน็ของผูอื่น รวมทั้ง
ความเคารพในคณุคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

2.2 มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการที่สําคญั ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตัิ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง
วิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศกึษากับความรูใน
ศาสตรอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.5 สามารถใชความรูและทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3.1 มีความคิดอยางมีหลักการและเหตุผล 

4.2 สามารถแสดงความคดิเหน็ประเดน็ตางๆ ในการแกไขสถาน-
การณทัง้สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนทั้งของ
ตนเองและของกลุมไดอยางเหมาะสม 

4.4 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการใชองคความรูพื้นฐานที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม เพือ่พฒันานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมได 

5.1 มีทักษะในการใชคอมพวิเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหาทีเ่กี่ยวของได
อยางสรางสรรค 

5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  

5.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 
การมอบหมายงาน 
   - การมอบหมายงาน ครั้งที่ 1 
   - การมอบหมายงาน ครั้งที่ 2 

การปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
   - การสอบปฏบิัติการ ครั้งที่ 1 
   - การสอบปฏบิัติการ ครั้งที่ 2 
   - การสอบปฏบิัติการ ครั้งที่ 3 
   - การสอบปฏบิัติการ ครั้งที่ 4 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
   - การติดตามเนื้อหาการเรียนรู 
   - การทําแบบฝกหัด 
   - การมีสวนรวมอภิปราย และ 
     แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
 
4 
12 

 
4 
7 
12 
16 

 
8 

17~18 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

5% 
5% 

 
7% 
8% 
7% 
8% 

 
20% 
30% 

 

 

 
10% 

รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 
       - “Theorytical Manual, SolidWorks Simulation”, Dassault Systèmes SolidWorks, Co., 2016, pp.114.        .   
       - “Technical Reference, SolidWorks Flow Simulation”, Dassault Systèmes SolidWorks, Co., 2016, pp.114.        .   
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
       – ไมมี –        . 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
       - ปราโมทย เดชะอําไพ & เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, “การวิเคราะหไฟไนตเอลเิมนตดวยโซลิดเวิรกส”, ดีอีทีไอ, 2560, 281 หนา  . 
       - วสันต จันทรหยวก, “เทคนิคการใชงานวิเคราะหการไหลดวย Solidworks Flow Simulation”, แอพพลิแคด, 2559, 199 หนา .   
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 

 –            
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
 มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอน
รายวิชา และ หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการ
ในระดับคณะ ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการ
ทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค ผลการสอบประจําภาค โดยอาจารยผูสอน ผูบริหารสาขาวิชา คณบดี และ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา . 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล
ของรายวิชาในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ . 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา/บัณฑิตศกึษา …………วศิวกรรมเครือ่งกล…………  

   คณะ ………วิศวกรรมศาสตร………………… 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0456  ชื่อวิชา  การออกแบบระบบทอสาํหรับอาคาร(Design of Building Piping Systems) 
 

2. จํานวนหนวยกิต       3   หนวยกิต ( 3   - 0  - 6   ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา วิศวกรรมเครื่องกล                           
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหวัขอ) 
    4.1  ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน    (Section A   ) (สอนคร้ังที่   1-15   ,  100  %  ตอ Section) 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา   1   ชั้นปที่เรียน  4    
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา MECH0210  ชื่อวิชา  กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวชิา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ) 
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    
การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา___X____ปการศึกษา XXXX  
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13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บรูณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่     เดือน     พ.ศ.   
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อผูเรียนไดเขาใจถึง ระบบทอตางๆ ภายในอาคารได         
    1.2 สามารถออกแบบระบบทอภายในอาคารไดเชน การกําหนดขนาดทอ การหาขนาดของปม                   
    1.3                            
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
    2.2                           
    2.3                          
 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description) ระบบประปา ระบบทอในอาคาร การหาขนาดทอ การออกแบบระบบปม 
ระบบทอกาซ การเพิ่มความดันของน้ําในทอ ระบบระบายน้ําฝน ระบบทอดับเพลิง ระบบทอน้ํารอน ระบบทอไอน้ํา   
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย    45   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา      (    3      ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน     ชั่วโมงต อภาคการศกึษา  (    ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง    90   ชั่วโมงต อภาคการศกึษา    (    6   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชัว่โมงต อสัปดาห) 
 

3. จำนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม    1    ช ั่วโมงตอสปัดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) ประยุกตใชกฏเกณฑและมาตรฐานระบบทอและหลักการการออกแบบระบบทอ  
(2) วเิคราะหระบบทอประปาสาํหรับอาคาร การหาอัตราความตองการใชน้ํา 
(3) ออกแบบระบบทอประปา โดยมีความรูความเขาใจระบบการเพิม่ความดันของน้ําในทอ 
(4) ออกแบบระบบทอระบายน้ําและระบายกาซ  
(5) ออกแบบระบบระบายน้ําฝน 
(6) หาขนาดของเครื่องสูบน้ําหมุนเวียน การออกแบบระบบทอน้าํรอน 
(7) มีความรูความเขาใจกฏเกณฑแนวทางออกแบบระบบดับเพลิงตามเกณฑมาตรฐานของ NFPA  การจําแนกระบบดับเพลิง 
(8) ออกแบบระบบดับเพลิงชนิดสานสูบ ระบบโปรยน้ําฝอย  
(9) ออกแบบระบบพนน้ําฝอย ระบบน้ํายาสรางฟองอากาศ ระบบดับเพลิงกาซคารบอนไดออกไซด 
(10) ออกแบบระบบทอไอน้าํ ระบบทอไอกลัน่ตัว  
(11) สามารถหาความรูเพิ่มเตมิและนาํเสนอระบบทีเ่กี่ยวของกับหมอไอน้ําได 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

(2) มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสงัคม 

 

 1. อาจารยเปนตัวอยางใน   
        เรือ่งความมีวินัย และ   
        ความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น /  
        ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับ 
        คุณธรรม จริยธรรม และ 
        จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
        เรียนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรม 
         การเขาเรียน และสง 
         งานที่ไดรับมอบหมาย 
         ตามขอบเขตที่ให และ 
         ตรงเวลา 
 2. การประเมินจากงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย เชน  
        การลอกผลงานของ 
        ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ความรู (1) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  วิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชกับ
งานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของตลอดจนการ
สรางนัตกรรม ทางเทคโนโลย ี
(2) รูและเขาใจในเชิงหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระของวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม 
(4) สามารถวิเคราะหและแกปญหา ดวยวิธีการ
ที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
 
 
 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทํา 
        โครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก 

          ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม  
          สถานการณจําลอง ละคร  
          บทบาทสมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การทดสอบยอย 
 2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎ ี
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมหีลักการและเหตุผล 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ 
 
 
 
 

 1. การใหนักศึกษาทํา 
        โครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ 
        สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะห  
        สังเคราะห ประยุกตใช 
        ความรู 
 2. การประเมินผลงานของ 
        นักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

(2) สามารถแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ 
ในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 
พรอมทั้งแสดงจุดยืนทั้งของตนเองและของกลุม
ไดอยางเหมาะสม 
 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรับ 
        มอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง และ 
        เพื่อน 
 3. การประเมินพฤติกรรม  
       การทํางานเปนทีมจาก 
       ผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(5)  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เก่ียวของได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มีการใชเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ ในการเรียนการ 
        สอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอที่ม ี
           ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเก็บภาพการ 
           เรียนการสอนบน 
           ตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต 
           แผนวีซีดี แผนดีวีดี  
           เปนตน) 
     4) มีการใชโปรแกรม  
          เฉพาะทาง (ระบ)ุ........... 
     5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให 
        นักศึกษาคนควาดวยตนเอง  
        จากเว็บไซต/สื่อ 
        อิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ    
        สือ่สาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

 1. การประเมินผลจากตอบ 
        คําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจากการงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะหเชิง 
        ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
        เทคโนโลย ี
 4. การประเมินการสงงาน 
        ของนักศึกษาผานการใช 
        งาน E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                           
ภาคการศึกษา          ปการศึกษา         

1. แผนการสอน   
 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
กฏเกณฑแ์ละมาตราฐานระบบทอ่ , หลกัการ

การออกแบบระบบทอ่   

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

2 
ระบบทอประปาสาํ่ หรับอาคาร, การหาอตัรา

ความตอ้งการใชน้าํ�  

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

3 การออกแบบระบบทอประปา่  3 บรรยาย , คําถามทายบท ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

4 ระบบการเพิมความดนัของนาํในทอ� � ่  3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

5 
การออกแบบระบบถงันาํสูง� , ระบบการเพิม�

ความดนัในเสน้ทอโดยตรง่ , ระบบถงัอดั

แรงดนั 

3 บรรยาย , คําถามทายบท ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

6 
การออกแบบระบบทอระบายนํ่ � าและระบา

อากาศ 

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

7 การออกแบบระบบระบายนาํฝน�  3 บรรยาย , คําถามทายบท ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

8 
ระบบท่อนาํร� ้อน, การหาขนาดของเครื�องสูบ

นาํหมุนเวยีน�  

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

สอบกลางภาค วัน...........ที.่..........เดือน...................พ.ศ.............. เวลา....... - ......น. 

9 
การออกแบบระบบท่อนาํร้� อน, การหาขนาด

ของอุปกรณ์ถายเทความร้อน่  

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

10 
กฏเกณฑแ์นวทางออกแบบระบบดบัเพลิง 

การจาํแนกระบบดบัเพลิง 

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

11 
  การออกแบบระบบดบัเพลิงชนิดสานสูบ, 

ระบบโปรยนาํฝอย�  

3 บรรยาย , คําถามทายบท ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

12 
   การออกแบบระบบดบัเพลิง พนนาํฝอย่ � , 

ระบบนํ�ายาสร้างฟองอากาศ 

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

13 
การคาํนวณทอรับความ่ ดนั การออกแบบ

ระบบดบัเพลิงกาซค๊ าร์บอนไดออกไซด ์

3 บรรยาย , คําถามทายบท ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

14 
 

ระบบหมอ้ไอนาํ� , การออกแบบระบบทอไอ่

นาํ�  

3 บรรยาย ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

15 การออกแบบระบบทอไอ่ กลนัตวั�   3 บรรยาย , คําถามทายบท ดร.นิวัติ  พิริยะรุงโรจน 

สอบประจําภาค วัน..............ที.่........เดือน.............พ.ศ.............. เวลา.............น. 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 (2) มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม 

 

1. การประเมินพฤติกรรม 
การเขาเรียน และสง 
งานที่ไดรับมอบหมาย 
ตามขอบเขตที่ให และ 
ตรงเวลา 
 

 
 

ตลอดภาคการศกึษา 

 
 

5% 
 

2 (1) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร เพื่อสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการสรางนัตกรรม ทางเทคโนโลย ี
(2) รูและเขาใจในเชิงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาสาระของวิชาเฉพาะดานทางวศิวกรรม 
(4) สามารถวิเคราะหและแกปญหา ดวยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

 

2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎี 
5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 
 

 
9 
16 
 
 

 
25% 
30% 

 
 

3 (2) สามารถแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ ในการ
แกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนทั้งของตนเองและของกลุมไดอยางเหมาะสม 

 

1. การประเมินงานที่ไดรับ 
        มอบหมาย/การบาน 
 

  
40% 

 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     การออกแบบระบบทอภายในอาคาร(DESIGN OF PLUMBING SYSTEMS)      
                                    
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
     Piping Systems & Pipeline ASME B31 Code Simplified_McGraw-Hill       
     Engineering and Design - Conduits, Culverts, and Pipes       
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 

             
             
             
             
              
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ  

 หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค 
ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 

ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
            (                                       ) 

                  ___/_____ /_____       
 

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
                  (                                 ) 
                    ___/_____ /_____       
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา….วิศวกรรมเครื่องกล….………………………………..  

   คณะ ………วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย…ี………………. 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสวิชา  MECH0463  ชื่อวิชา  การทําความเย็นและการปรบัอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning) 
 

2. จํานวนหนวยกิต     3  หนวยกิต ( 3   -  0  -   6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา  วิศวกรรมเครื่องกล                
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1  ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน    (Section    ) (สอนคร้ังที่  1-15    ,  100 % ตอ Section) 
    4.2         (Section    ) (สอนคร้ังที่       ,     % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา   x/xxxx     ชั้นปที่เรียน 3  
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0220  ชื่อวิชา  อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา    ชื่อวิชา           
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการเรียน    

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   x ปการศกึษา xxxx  
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การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  ม ี   
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บรูณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วนัที่     เดือน  พ.ศ.   
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อทราบถึงลักษณะการทํางานของระบบการปรับอากาศและระบบการทําความเย็นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
    1.2 เพื่อทราบถึงการออกแบบระบบการปรับอากาศที่ใชงานในปจจุบัน       
    1.3                            
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    2.1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย   
    2.2                           
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทําความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ระบบอัด
ไอที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น วัฏจักรทําความเย็น การวิเคราะหสวนประกอบของระบบ สารทําความเย็นและคุณสมบัติ การทําความเย็น
แบบระเหยและหอระบายความรอน การทําความเย็นแบบดูดกลืน การคํานวณภาระทําความเย็นของระบบทําความเย็น การทําเยือกแข็ง
อาหาร การปรับอากาศ การประเมินภาระทําความเย็นในระบบปรับอากาศ การกระจายลมและการออกแบบระบบทอลม  
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย    45    ชั่วโมงต อภาคการศึกษา      (     3      ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน     ชั่วโมงต อภาคการศกึษา  (    ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง   90   ชั่วโมงต อภาคการศกึษา    (     6      ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี            (    ชัว่โมงต อสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
 3.1 อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม   3  ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
   ในคาบแรกของการสอน    
 3.2              
                 
 

 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ................... 

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

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร         
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สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum mapping) 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) บอกหนาที่ของอปุกรณในระบบทําความเย็น 
(2) อธิบายการทํางานของอปุกรณในระบบทําความเย็น 
(3) คํานวณสมรรถนะของระบบทาํความเยน็ 
(4) ความปลอดภัยในการใชงานระบบทําความเย็น 
(5) บอกคณุสมบัตขิองอากาศชื้นในกระบวนการทางอากาศพื้นฐาน 
(6) อธิบายกระบวนการปรับอากาศ 
(7) ประเมินภาระทําความเยน็ในระบบปรับอากาศ 
(8) ออกแบบระบบปรับอากาศโดยใชแผนภาพไซโครเมตรกิ 
(9) บอกหนาที่ของอปุกรณในระบบกระจายลม 
(10) อธิบายหลักการในการออกแบบทอลมในระบบปรับอากาศ 
(11) เลือกขนาดทอลมและกาํลังของพัดลมในระบบกระจายลม 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม  
    จริยธรรม 

( 1 )  มีภาวะความเปนผู นํ าและผู ต าม 
สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟ งความคิด เห็นของผู อื่ น 
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 

 1. อาจารยเปนตัวอยางใน   
        เรือ่งความมีวินัย และ   
        ความตรงตอเวลา 
 2. สอดแทรกประเด็น /  
        ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับ 
        คุณธรรม จริยธรรม และ 
        จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
        เรียนการสอน 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …...………………… 

 1. การประเมินพฤติกรรม 
         การเขาเรียน และสง 
         งานที่ไดรับมอบหมาย 
         ตามขอบเขตที่ให และ 
         ตรงเวลา 
 2. การประเมินจากงานที ่
        ไดรับมอบหมาย เชน  
        การลอกผลงานของ 
        ผูอื่น 
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 

2. ความรู (1) มีความรูและความเขาใจทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อ
การประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม 
(3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน 
(4) สามารถใชความรูและทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข
ปญหาในงานจริงได 

 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 3. การทํางานกลุม 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. การสัมมนา 
 6. การทํารายงาน 
 7. การทําวิจัย/การทํา 
        โครงงาน 
 8. การประชุมปฏิบัติการ 

 9. การศึกษาดูงาน 

 10. การจัดนิทรรศการ 
 11. การฝกปฏิบัติ/การฝก 

          ประสบการณ 

 12. การทํากิจกรรม เชน เกม  
          สถานการณจําลอง ละคร  
          บทบาทสมมติ เปนตน 
 13. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การทดสอบยอย 
2. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค ดวยขอสอบ 
        ที่วัดความรูในหลักการ 
        และทฤษฎ ี
 3. การสอบปฏิบัติ 
 4. การสอบโครงงาน 
 5. การประเมินผลการ 
        ทําแบบฝกหัด 
 6. อื่นๆ (ระบุ) …………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะ 
    ทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ
สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 1. การใหนักศึกษาทํา 
        โครงงานพิเศษ 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 4. การสอนโดยใช Mind Map         
 5. การสอนแบบสะทอนคิด 
 6. การสอนโดยใชเทคนิคการ 
        คิดวิเคราะห 
 7. การสอนโดยใชคําถาม 
        กระตุนในการคิด 
 8. การสอนโดยใชกระบวนการ 
        สืบคน (Inquiry Process) 
 9. อื่นๆ (ระบุ) ………………… 

 1. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะห  
        สังเคราะห ประยุกตใช 
        ความรู 
 2. การประเมินผลงานของ 
        นักศึกษา 
 3.  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………..… 
 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และ 
ความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ ม 
รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 
(2) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัว
และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
(3) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 1. การจัดกิจกรรมกลุม 
 2. การมอบหมายงานกลุม 
 3. การมอบหมายงานเดี่ยว 
 4. การนําเสนอรายงาน 
 5. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 6. อื่นๆ (ระบุ)  …………………… 

 1. การประเมินงานที่ไดรบั 
        มอบหมาย/การบาน 
 2. การประเมินตนเอง และ 
        เพื่อน 
 3. การประเมินพฤติกรรม  
       การทํางานเปนทีมจาก 
       ผลงาน 
 4. อื่นๆ (ระบุ)  ………………… 
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มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของ
ไดอยางสรางสรรค 

 1. มีการใชเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ ในการเรียนการ 
        สอน ไดแก 

     1) E-Learning  
     2) โปรแกรมนําเสนอที่ม ี
           ภาพเคลื่อนไหว 
     3) มีการจัดเก็บภาพการ 
           เรียนการสอนบน 
           ตัวกลาง (เชน เวบ็ไซต 
           แผนวีซีดี แผนดีวีดี  
           เปนตน) 
     4) มีการใชโปรแกรม  
          เฉพาะทาง (ระบ)ุ........... 
     5) อื่นๆ (ระบุ)................ 

 2. มีการมอบหมายงานให 
        นักศึกษาคนควาดวยตนเอง  
        จากเว็บไซต/สื่อ 
        อิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการใหนักศึกษาทํางานที่ 
        ไดรับมอบหมายโดยเนนการ 
        วิเคราะหเปนตัวเลข และการ    
        สือ่สาร 
 4. อื่นๆ (ระบุ)……………… 

 1. การประเมินผลจากตอบ 
        คําถาม/อภิปราย 
 2. การประเมินจากการงานที่ 
        ไดรับมอบหมาย 
 3. การสอบกลางภาค และ 
        ประจําภาค โดยมีขอสอบ 
        ที่มีการวิเคราะหเชิง 
        ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
        เทคโนโลย ี
 4. การประเมินการสงงาน 
        ของนักศึกษาผานการใช 
        งาน E-Learning 
 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………… 
 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา    MECH0463  ชื่อวชิา   การทําความเย็นและการปรบัอากาศ  
ภาคการศึกษา     x   ปการศึกษา   xxxx   

1. แผนการสอน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ครัง้ที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งาน
มอบหมาย/อื่นๆ 

ผูสอน 

1 แนะนําระบบทาํความเย็นและระบบปรับอากาศ 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

2 วัฏจักรการทําความเย็น 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

3 ระบบทาํความเย็นแบบอัดไอทั่วไปและสารทําความเย็น 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

4 เครื่องอดัไอและเครื่องควบแนน 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

5 เครื่องขยายตัวและเครือ่งระเหย 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

6 ระบบทาํความเย็นแบบดูดกลืน 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

7 การประยุกตใชระบบทาํความเยน็และความปลอดภัย 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

สอบกลางภาค 

8 คุณสมบตัิของอากาศชื้นและแผนภาพไซโครเมตริก 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

9 แผนภาพไซโครเมตริกสาํหรับกระบวนการทางอากาศ
และเงื่อนไขความสบาย 

3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

10 การประเมินภาระทําความเย็นในระบบปรับอากาศ 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพพิัฒน 

11 การประเมินภาระทําความเย็นในระบบปรับอากาศ (ตอ) 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

12 การประยุกตแผนภาพไซโครเมตริกสําหรับการออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

13 การประยุกตแผนภาพไซโครเมตริกสําหรับการออกแบบ
ระบบปรบัอากาศ (ตอ) 

3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

14 การออกแบบระบบทอลมและการกระจายลม 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพพิัฒน 

15 การออกแบบระบบทอลมและการกระจายลม (ตอ) 3 คําถามทายบท ผศ.ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน 

สอบประจําภาค 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  

458 



 7  

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 (1) มคีวามรูและความเขาใจทางคณติศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใช
กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2) มคีวามรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตัิ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
17 

 
20 
35 

2 (1) มคีวามรูและความเขาใจทางคณติศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใช
กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2) มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตัิ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

ผลการทดสอบยอย/การ
ทําแบบฝกหัด/การทํางาน
ที่ไดรบัมอบหมาย (งาน
กลุม/งานเดี่ยว) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

35 

3 (1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทาํงานเปนหมูคณะ 
สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมลูสารสนเทศทางคณติศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยาง
สรางสรรค 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
- การเขาเรียน 
- การมสีวนรวมอภิปราย 
แสดง 
  ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- การนําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ 
…………………… 

  

รวม 100% 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

 
หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     -Refrigeration and Air Conditioning, 3rd edition, C. P. Arora, McGraw-Hill     
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
     - Handbook of Air-Conditioning System Design, Carrier Air Conditioning Company, McGraw-Hill   
      - Refrigeration & Air-Conditioning, Wilbert F. Stoecker and Jerold W. Jones      
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
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หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 

             
             
             
             
              
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  
มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวชิา และ  

 หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                    
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผล
การสอบกลางภาค ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล
ของรายวิชาในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 

ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
     (    ผศ.ดร.สมชาย  ศรีพัฒนะพพิัฒน    ) 
                 xx / xx / xxxx 

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
        (           ผศ.ดร.วาโย ชางเจริญ          ) 
                       xx / xx / xxxx 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  วิศวกรรมเครื่องกล  

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 

1. รหัสวิชา   MECH0465   ชื่อวิชา  การออกแบบระบบทางความรอน (Thermal System Design) 
 

2. จํานวนหนวยกิต    3  หนวยกิต (  3  -  0  -  6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวชิาของหลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิา  วิศวกรรมเคร่ืองกล 
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป     วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา            วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ    
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
1. ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท   (Section  A   ) (สอนครั้งที ่  1-15   ,  100% ตอ Section) 
 

2. รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรืองศกัดิ์  (Section  B   ) (สอนครั้งที ่  1-15   ,  100% ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
           หลักสูตร  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต.    ภาคการศึกษา   XXXX    ชั้นปทีเ่รียน   4  
           หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  MECH0220    ชื่อวิชา     อุณหพลศาสตร        
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา      -        
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)    

  

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)     

   
 

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
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 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจัดการเรยีนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ

เรียน    การสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่     XX เดือน XXXX  พ.ศ. XXXX  
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  

ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร การวิเคราะหพลังงานกับอุปกรณทางความรอนใน
บางอุตสาหกรรม แกสอุดมคติและแกสผสม ไซโครเมตรี กระบวนการปรับอากาศ การวิเคราะหพลังงานในกระบวนการปรับ
อากาศ การถายเทความรอนโดยการเดือดและการควบแนน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การออกแบบชุดทดลองการปรับ
อากาศที่มีการปรับคืนพลังงาน การหาพิกัดของอุปกรณตางๆ ขดลวดความรอน ชุดเพิ่มความชื้น คอยลเย็น การออกแบบ
เครื่องควบแนนของโรงไฟฟาพลังไอน้ํา การหาอัตราการระบายความรอน การเลือกจํานวนทอและการจัดวางทอในเครื่อง
ควบแนน การหาขนาดปมน้ําหลอเย็น การออกแบบเครื่องทําความรอนในที่พักอาศัย การออกแบบขดลวดความรอน การ
เลือกพัดลม การออกแบบโรงไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซล การกําหนดจํานวนเครื่องยนต การหาขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนของระบบน้ําหลอเย็น การหาขนาดปมน้ําในระบบหลอเย็น การวิเคราะหการใชพลังงานในโรงไฟฟาพลังไอน้ํา 
 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.................... 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Learning outcome): 

(1) เขาใจหลักการทางอณุหพลศาสตรที่เกีย่วของกับการออกแบบระบบทางความรอน 
(2) วิเคราะหพลังงานของอปุกรณในระบบทางความรอนของอุตสาหกรรมบางประเภท 
(3) เขาใจหลักการของแกสอุดมคต ิแกสผสมอุคติและกระบวนการปรับอากาศตางๆ 
(4) ประยุกตความรูทางอณุหพลศาสตรกับกระบวนการปรับอากาศตางๆ 
(5) เขาใจหลักการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อใชในระบบทางความรอน 
(6) ประยุกตความรูเพื่อออกแบบอปุกรณตางๆ ของระบบปรับอากาศ 
(7) ประยุกตความรูเพื่อออกแบบเครื่องควบแนนของโรงไฟฟาพลงังานไอนํ้า 
(8) ประยุกตความรูเพื่อออกแบบเครื่องทําความรอนในที่พกัอาศัย 
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(9) ประยุกตความรูเพื่อออกแบบสวนประกอบตางๆ โรงไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซล 
(10) วิเคราะหการใชพลังงานความรอนของโรงไฟฟาพลังงานไอน้ํา 

 
 

 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

รหัสวิชา  MECH0465  ชื่อวชิา  การออกแบบระบบทางความรอน  
ภาคการศึกษา       X   ปการศึกษา   XXXX   

แผนการสอน   

 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
ทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสาร
บริสุทธิ์ กฎขอที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร   

3 ตัวอยาง: การนําพื้นฐานทางอุณหพลศาสตรมาใช
วิเคราะหอุปกรณทางความรอนบางชนิด 
การบาน:การทบทวนพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร 

2 
การวิเคราะหพลังงานกับอุปกรณทางความรอนใน
บางอุตสาหกรรม เชนตูอบ หมอนึ่ง เปนตน 

3 ตัวอยาง: การวิเคราะหพลังงานในอุปกรณทาง
ความรอนภาคอุตสาหกรรม 
การบาน: วิเคราะหพลังงานกับอุปกรณที่กําหนด 

3 

แกสอุดมคติและแกสผสม สมบัติของอากาศชื้น 
ไซโครเมตรี แผนภาพไซโครเมตริก 

3 ตัวอยาง: การหาสมบัติของอากาศชื้น 
การบาน: การหาสภาวะและสมบัติของอากาศชื้น 
สอบยอย: การวิเคราะหพลังงานกับอุปกรณทาง
ความรอนที่กําหนด 

4 

กระบวนการปรับอากาศ การสมดุลมวลและ
พลังงานในกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการ
ทําความเย็น กระบวนการลดความชื้นและการ
ควบแนน 

3 ตัวอยาง: การวิเคราะหพลังงานในกระบวนการ
ปรับอากาศบางประเภท 
การบาน: การวิเคราะหพลังงานในกระบวนการ
ปรับอากาศที่กําหนด 

5 

การออกแบบอุปกรณในชุดทดลองการปรับอากาศ
ที่มีการปรับคืนพลังงาน: ชุด Heating section 
และชุดเพิ่มความชื้น 

3 ตัวอยาง: การออกแบบ heating section และ 
humidifier ที่ใชสําหรับชุดทดลองการปรับ
อากาศ 
การบาน: การออกแบบอุปกรณทางความรอนใน
ระบบที่กําหนดให 

6 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ครีบระบายความรอน 
การออกแบบอุปกรณในชุดทดลองการปรับอากาศ
ที่มีการปรับคืนพลังงาน: ชุด cooling coil 

3 ตัวอยาง: การออกแบบชุด cooling coil  ที่ใช
สําหรับชุดทดลองการปรับอากาศ 
สอบยอย: การวิเคราะหพลังงานในกระบวนการ
ปรับอากาศ 

7 
การออกแบบอุปกรณในชุดทดลองการปรับอากาศ
ที่มีการปรับคืนพลังงาน: ชุด cooling coil (ตอ) 

 ตัวอยาง: การออกแบบชุด cooling coil  ที่ใช
สําหรับชุดทดลองการปรับอากาศ (ตอ) 
การบาน: ออกแบบ cooling coil ตามที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตย
เรืองศักดิ ์

สอบกลางภาค วันxxx ที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xxxx – xxxx น. 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 ความรูและทักษะทางปญญา 
 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 
   - การสอบยอย 

 
8 
16 
3,6 

 
25% 
35% 
10% 

2 คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทั กษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

การทํางานที่ไดรบัมอบหมาย  
    - การบาน 
    - ออกแบบระบบปรับอากาศตามที่กําหนด 
    - ออกแบบระบบระบายความรอนของโรงไฟฟา
ตามที่กําหนด 
     

 
ตลอดภาคการศกึษา 

8 
 

12 

 
10% 
10% 

 
10% 

รวม 100% 

 
 
 
 

ครั้งที่ เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

8 

การถายเทความรอนโดยการควบแนน สัมประสิทธิ์
การพาความรอนของการควบแนน การควบแนน
บนกลุมทอ 

3 ตัวอยาง: อัตราการถายเทความรอนโดยการ
ควบแนน 
งานมอบหมาย: ออกแบบระบบปรับอากาศ
ตามที่กําหนด 

9 

กลไกการเดือด การเดือดแบบฟลมและแบบฟอง 
การถายเทความรอนโดยการเดือด สัมประสิทธิ์การ
พาความรอนของการเดือด  

3 ตัวอยาง: อัตราการถายเทความรอนโดยการ
เดือดบนพื้นผิว 
การบาน: อัตราการถายเทความรอนโดยการ
เดือด หรือควบแนน 

10 

การออกแบบเครื่องควบแนนของโรงไฟฟาพลังไอ
น้ํา กังหันไอน้ําแตละประเภท การเลือกจํานวนทอที่
เหมาะสมในการออกแบบเครื่องควบแนน การเลือก
ชนาดปมน้ําหลอเย็น 

3 ตัวอยาง: การออกแบบเครื่องควบแนนของ
โรงไฟฟาพลังไอน้ําหนึ่ง 
การบาน: ออกแบบเครื่องควบแนนของโรงไฟฟา
ตามที่กําหนด 

11 การออกแบบเครื่องทําความรอนในที่พักอาศัย การ
ออกแบบขดลวดความรอน การเลือกพัดลม 

3 ตัวอยาง: การออกแบบชุดขดลวดความรอน และ
การหาขนาดพัดลม 

12 การออกแบบโรงไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซล การ
กําหนดจํานวนเครื่องยนต  

3 งานมอบหมาย: ออกแบบระบบระบายความ
รอนของโรงไฟฟาพลังไอน้ําตามที่กําหนด 

13 การหาขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของระบบ
น้ําหลอเย็น และปมน้ําหลอเย็น 

 3 ตัวอยาง: การหาขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนของน้ําหลอเย็น 

14 
การวิเคราะหการใชพลังงานในสวนตางๆ ของ
โรงไฟฟาพลังไอน้ํา เชน หมอไอน้ํา เครื่องอุนน้ํา
ปอน เปนตน 

3 ตัวอยาง: แนวทางการวิเคราะหการใชพลังงาน
ของอุปกรณตางๆ ของโรงไฟฟา 

15 
กรณีศึกษาการวิเคราะหพลังงานในโรงไฟฟาพลังไอ
น้ํา 

3 ตัวอยาง: การคํานวณการใชพลังงานของ
โรงไฟฟาพลังไอน้ําแหงหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.ฐานิตย เมธิยานนท 
รศ.ดร.ประสาน สถิตยเรือง
ศักดิ์ 

สอบประจําภาค วันxxx ที ่xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xxxx – xxxx น. 
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    1. เอกสารประกอบการสอน การออกแบบระบบทางความรอน, ฐานิตย เมธิยานนท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
  
    2. Design and Simulations of Thermal Systems, N. V. Suryanarayana, McGraw Hill   
      

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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1 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  สถาบันนวัตกรรมมหานคร  

   คณะ  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

ขอมลูทั่วไป 
 

 

1. รหัสวิชา  MICC0202 ชื่อวชิา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน ( Python Computer 
Programming) 

2. จํานวนหนวยกิต   3   หนวยกิต ( 3   -  2  -  5 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา วิศวกรรมไฟฟา                           
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ   วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ   
  
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   อาจารยณัฐพงษ  จันทรแดง (บรรยาย/ปฏิบัติการ)  (Section A  ) (สอนคร้ังที่ 1-15, 100% ตอ Section)     
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    ภาคการศึกษา   2   ชั้นปที่เรียน  2     
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา    ชื่อวิชา      ภาษาไทย   (  ภาษาอังกฤษ) 
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน   การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)                  
 
11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคล่ือนไหว 
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง Python KDE    อื่นๆ (ระบุ)        
 
12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
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(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ
เรียน    การสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)    การเขียนโปรแกรมตามความตองการจริงของหนวยงานภายนอก   

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่    เดือน  พ.ศ.   
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)   
 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร อัลกอริธึมและการแกปญหา การออกแบบแบบบนลงลางและขั้นตอน
วิธีการแกปญหาซับซอน ชนิดขอมูล ตัวแปร กลุมตัวแปร การจัดการตัวแปรกลุมตัวอักษร ตัวกระทําทางคณิตศาสตรและ
ลอจิก การอานและเขียนขอมูล คําสั่งควบคุมทิศทาง ทางเลือกและการทําซ้ํา ฟงกชั่น โมดูล เมธอด การจัดการแฟมขอมูล  
การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณไมโครคอนโทรเลอรและการติดตอกับอุปกรณตอพวง 
 

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 
 
1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

(1) คิดวิเคราะหปญหาและจําแนกการแกปญหาไดอยางเปนขั้นตอน 
(2) พัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะหและแกไขปญหาอยางมีระบบ 
(3) สรางโปรแกรมยอย ฟงกชั่น โมดูล สําหรับการแกไขปญหาเฉพาะทางไดอยางมีระบบ 
(4) คนหาและเรียกใช ฟงกชั่น โมดูล จากภายนอกมาเพื่อแกปญหาได 
(5) พัฒนาโปรแกรมในการเช่ือมตอกับอุปกรณตอพวงได 
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 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

รหัสวิชา  MICC0202  ชื่อวชิา  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพธอน   
ภาคการศึกษา    XXX   ปการศึกษา   XXXX  

1. แผนการสอน  (กรณี 1 Section)     
บรรยาย 

 

 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
Introduction, Problem solving 
process and Algorithm (Flowchart) 

3 ถามตอบในหองเรียน อ.คงณัฐ รัตนรังสรรค 

2 Language Structure, variable 3 ถามตอบในหองเรียน  

3 Input and output instruction 3 ถามตอบในหองเรียน  

4 Control flow, expression and logic 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

5 Selection and loop expression 3 ถามตอบในหองเรียน  

6 Function, module 3 ถามตอบในหองเรียน  

7 Function, module (cont.) 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

8 File  3 ถามตอบในหองเรียน  

หด 

9 GUI program (control flow) 3 ถามตอบในหองเรียน อ.คงณัฐ รัตนรังสรรค 

10 GUI program  (module) 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

11 GUI program (file) 3 ถามตอบในหองเรียน  

12 Python for controller 3 ถามตอบในหองเรียน  

13 Python for controller 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

14 Python for controller 3 ถามตอบในหองเรียน  

15 Case study 3 ถามตอบในหองเรียน  

สอบประจําภาค  
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ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 
Algorithm, Flowchart, Problem 
solving 

3 ถามตอบในหองเรียน อ.คงณัฐ รัตนรังสรรค 

2 
Python language structure and 
input output function 

3 
ถามตอบในหองเรียน 

 

3 Variable, expression and login 3 ถามตอบในหองเรียน  

4 Compare and selection syntax  3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

5 Loop expression 3 ถามตอบในหองเรียน  

6 Python Module and tools 3 ถามตอบในหองเรียน  

7 Python Module create 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

8 File management  3 ถามตอบในหองเรียน  

 

9 GUI input and output 3 ถามตอบในหองเรียน อ.คงณัฐ รัตนรังสรรค 

10 GUI I/O and Calculation 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

11 GUI module and device interface 3 ถามตอบในหองเรียน  

12 Arduino Uno python program 3 ถามตอบในหองเรียน  

13 Interface and sensor 3 ถามตอบในหองเรียน และสอบยอย  

14 Peripheral interface 3 ถามตอบในหองเรียน  

15 สอบปฏบิัต ิ 3 สอบปฏบิัต ิ  

สอบประจําภาค  

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum 
Mapping)* 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1  2.2, 2.3, 2.5  การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
 

15 

 
20% 
35% 

2 1.2, 1.4, 
2.2,2.3,2.5,3.3, 3.4 
,4.2, 4.4, 5.1, 5.4  
 

ผลการทดสอบยอย/การทํา
แบบฝกหัด/การทํางานที่ไดรบั
มอบหมาย (งานกลุม/งานเดี่ยว) 
- การบาน 
- สอบปฏิบัติ(งานกลุม) 
- กิจกรรมใชชั้นเรียน 

 
 
 

1-10 
13 

ตลอดการศึกษา 

 
 
 

10% 
10% 
10% 

3 - สามารถติดตาม
ความกาวหนาทาง
วิชาการและ
วิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร (2.4) 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การเขาเรียน 
    - การมีสวนรวมอภิปราย แสดง 
      ความคดิเหน็ในช้ันเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
 

ตลอดภาคการศกึษา 

 
 

15% 
 

4  อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………   
รวม 100% 

 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     Python programming, Python for Embedded Programming                                                             
. 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
            เอกสารปฏิบัติการวิชาการ โดยคงณัฐ รัตนรังสรรค                                                                                  
. 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

     Classroom.google.com                                                                                             
. 
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. 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา/บัณฑติศึกษา  ฟสิกส  

   คณะ  วิทยาศาสตร  
 
 

ขอมลูทั่วไป 
 

 

1. รหัสวิชา  PHYS0101  ชื่อวิชา            ฟสิกส (Physics)                                                             
 

2. จํานวนหนวยกิต         3  หนวยกิต               ( 2   -  2   -  5  )                                                                       

. 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิา  ทุกสาขาวิชา
               
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ   
  
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    4.1   ผศ.ดร.สมพงษ เลี่ยงโรคาพาธ   (Section  xx  ) (สอนคร้ังที่ (Lec) xx%, (Lab) 1-15: 100% ตอ Section) 
    4.2   อ.ชัพกิตต์ิ ชาญสมร    (Section  xx  ) (สอนคร้ังที่ (Lec) xx%, (Lab) 1-15: 100% ตอ Section) 
    4.3   ผศ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ    (Section  xx  ) (สอนคร้ังที่ (Lec) xx%, (Lab) 1-15: 100% ตอ Section) 
    4.4   อ.ศุภกัลย วัฒนการุณ   (Section  xx  ) (สอนคร้ังที่ (Lec) xx%, (Lab) 1-15: 100% ตอ Section) 
    4.5   อ.เยาวมาลย รพิพันธุ    (Section  xx  ) (สอนคร้ังที่ (Lec) xx%, (Lab) 1-15: 100% ตอ Section) 
    4.6   ผศ.ดร.สุพงษา เขตตคีรี   (Section  xx  ) (สอนคร้ังที่ (Lec) xx%, (Lab) 1-15: 100% ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา   1    ชั้นปที่เรียน          1  
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา   -       
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา  -  ชื่อวิชา   -   
8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 
 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ)      

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกับโปรเจ็กเตอร  
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดวีีดี วีซีดี เปนตน)   
 อื่นๆ (ระบุ)               

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 
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 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน) 
 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)     
   
 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)    การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      
 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    
(หากรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนถือวามีการจดัการ
เรียน    การสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    
 บูรณาการกับการวิจัย   บูรณาการกับการบริการวิชาการ  บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระบุกิจกรรมการบูรณาการ)           

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที ่    xx เดือน xxxxxxxxx  พ.ศ. xxxx 
 

ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description)  
บรรยาย        

      ปริมาณฐานและหนวย แรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ในสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎการอนุรักษพลังงาน 
การเคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นและสมบัติของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตรของไหล ความรอนและเทอรมอไดนามิกส ทัศนศาสตรเชิงคลื่น ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต ฟสิกสยุคใหม 
ปฏิบัติการ 

ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตความ
เฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกเชิงเดียว การสั่นพอง ความรอน และหัวขอที่สอดคลองกับหลักการตางๆที่ไดเรียนในภาค
บรรยาย  

 
   

การพฒันาการเรียนรูของนกัศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum mapping) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

PHYS0101* 
ฟสิกส 

                         

หมายเหตุ *ในกรณีที่รายวิชานี้สอนใหหลายหลักสูตร และมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก
หลักสูตร         สูรายวิชา (Curriculum mapping) แตกตางกัน ใหแยกตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
(1) มีพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตรและความเขาใจแนวความคิดของหลักการตางๆทางฟสิกส 
(2) มีความรูเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ในรูปแบบตางๆและสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ได โดยอาศัยกฎการเคลื่อนที่  
(3) มีความรูเกี่ยวกับ การแพรกระจายของคลื่น และสมบัติและพฤติกรรมตางๆของคลื่น 
(4) มีความรูเกี่ยวกับ สมบัติเชิงกลของสสาร 
(5) มีความรูเกี่ยวกับ ปรากฏการณพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับของไหล  
(6) มีความรูเกี่ยวกับ ความรอน การถายเทพลังงานในรูปของความรอน และกฎเทอรมอไดนามิก 
(7) มีความรูความเขาใจในพฤติกรรมของคลื่นแสง และการเกิดภาพโดยใชทัศนอุปกรณ 
(8) มีความเขาใจการเกิดขึ้นของฟสิกสยุคใหม ผานปรากฏการณที่ฟสิกสดั้งเดิมไมสามารถอธิบายได 
(9) มีทักษะปฏิบัติในการทําการทดลองทางฟสิกสโดยใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ รวมถึง การเก็บขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล และการสรุปผลการทดลองไดอยางถูกตอง 
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แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา  PHYS0101   ชื่อวชิา        ฟสิกส            . 
ภาคการศึกษา         XXX      ปการศึกษา       XXXX   

1. แผนการสอน  (กรณี 1 Section มีผูสอนหลายคน)     
บรรยาย 

 

ปฏบิัตกิาร 
 

ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 ปริมาณฐานและหนวย 3 

2 แรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิต ิ 3 

3 การเคลื่อนที่ในสองมิติ 3 

4 กฎการเคลื่อนที่ 3 

5 กฎการอนุรักษพลังงาน 3 

6 
การเคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ
โมเมนตัมเชิงมุม 

3 

7 การเคลื่อนที่แบบสั่น 3 

1. แบบฝกหัดในเอกสารประกอบการ
สอน 
2. ทํางานและรายงานตามที่
มอบหมายในหองเรียน 
3. คนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
4. ดูวีดิโอการการสาธิตการทดลอง
ทางฟสกิส Video Encyclopedia of 
Physics Demonstrations 
5. การสาธิตในชั้นเรียน 

1. ผศ.ดร.สมพงษ  
   เลี่ยงโรคาพาธ 
2. อ.ชัพกิตติ์ ชาญสมร 
3. ผศ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ 
4. อ.ศุภกัลย วัฒนการุณ 
5. อ.เยาวมาลย รพิพันธุ 
6. ผศ.ดร.สุพงษา เขตตคีรี 
 
 

สอบกลางภาค วัน ที ่      เดือน             พ.ศ           เวลา              น. 

8 คลื่นและสมบัติของคลื่น 3 

9 สมบัติเชิงกลของสสาร 3 

10 กลศาสตรของไหล 3 

11 ความรอน 3 

12 เทอรมอไดนามิกส 3 

13 ทัศนศาสตรเชิงคลื่น 3 

14 ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต 3 

15 ฟสิกสยุคใหม                                                                                3 

1. แบบฝกหัดในเอกสารประกอบการ
สอน 
2. ทํางานและรายงานตามที่
มอบหมายในหองเรียน 
3. คนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
4. ดูวีดิโอการการสาธิตการทดลอง
ทางฟสกิส Video Encyclopedia 
of Physics Demonstrations 
5. การสาธิตในชั้นเรียน 

1. ผศ.ดร.สมพงษ  
   เลี่ยงโรคาพาธ 
2. อ.ชัพกิตติ์ ชาญสมร 
3. ผศ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ 
4. อ.ศุภกัลย วัฒนการุณ 
5. อ.เยาวมาลย รพิพันธุ 
6. ผศ.ดร.สุพงษา เขตตคีรี 
 

สอบประจําภาค วัน     ที ่     เดือน         พ.ศ         เวลา           น. 
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ครั้งที ่ เรื่อง 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ ผูสอน 

1 การวิเคราะหขอมลูดวยกราฟ  3 

2 การใชงานเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร 3 

3 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

4 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

5 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

6 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

7 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

1. ทําการทดลองสัปดาหละ
การทดลองวนจนครบทกุาร
ทดลอง 

2. สงผลการทดลองทายคาบ  
3. การทําแบบทดสอบกอน

การทดลอง 
 

1. ผศ.ดร.สมพงษ  
   เลี่ยงโรคาพาธ 
2. อ.ชัพกิตติ์ ชาญสมร 
3. ผศ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ 
4. อ.ศุภกัลย วัฒนการุณ 
5. อ.เยาวมาลย รพิพันธุ 
6. ผศ.ดร.สุพงษา เขตตคีรี 
 
 

8 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

9 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

10 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

11 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

12 ทําการทดลองที่ 3-12 3 

13 การสอบ 3 

 1. ผศ.ดร.สมพงษ  
   เลี่ยงโรคาพาธ 
2. อ.ชัพกิตติ์ ชาญสมร 
3. ผศ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ 
4. อ.ศุภกัลย วัฒนการุณ 
5. อ.เยาวมาลย รพิพันธุ 
6. ผศ.ดร.สุพงษา เขตตคีรี 
 

 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  

2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชาม ี*) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่
ผลการเรียนรู 

(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 
วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 

สัดสวนของ 
การประเมิน 

การสอบ 
   - การสอบกลางภาค 
   - ปฏิบัติการ  
   - การสอบประจําภาค 

 
8 
13 
16 

 
20% 
 5% 
30% 

ผลการทดสอบยอย/การทําแบบฝกหัด/
การทํางานที่ไดรบัมอบหมาย (งาน
กลุม/งานเดี่ยว) 

ตลอดภาคการศกึษา  
15% 

1 มีความรูและความเขาใจทางคณติศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพือ่การ
ประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยสีามารถวิเคราะห
และแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยกุตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพวิเตอร 
เปนตน     
 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
    - การรายงานผลการทดลอง 
    - การมีสวนรวมอภิปราย แสดง 
      ความคดิเหน็ในช้ันเรียน 
    - การนําเสนอผลงาน 

 
   1-12 

ตลอดภาคการศกึษา 

 
25% 
  5% 

รวม 100% 
 
 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Ninth Edition, Raymond A. Serway and 
John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole, 2014.                            
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
                                   
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

ภาคการศึกษา   XXX  .  ปการศึกษา   XXXX 

F – AAO – 002 
แกไขครัง้ที่  4 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
คณะ/ภาควิชา    ภาควิชา/บัณฑิตศกึษา      คณิตศาสตร  

   คณะ    วิทยาศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
 
  

1. รหัสวิชา  STAT0115  ชื่อวิชา  สถิตสิําหรับการแกปญหา ( Statistics for Problem Solving ) 
 

2. จำนวนหนวยกิต  3   หนวยกิต (  3  -  0  -   6  ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     รายวิชาของหลักสูตร 
           เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ       สาขาวชิา  ทุกสาขาวิชา            . 
           หลายหลักสูตร  

     หมวดวิชา                 วิชาศกึษาทั่วไป    วิชาเฉพาะ    วิชาเลือก  

     ประเภทของหมวดวิชา          วิชาบรรยาย     วิชาปฏิบัตกิาร   อื่นๆ     
 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ ูสอน  (ใหระบคุรั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ) 
    1. ดร.สุรียพร สังขสวุรรณ (Section        )          (สอนคร้ังที่ 1-15  , 100 % ตอ Section) 
 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปที่เรยีน (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
          หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาคการศึกษา     1   ชั้นปที่เรียน          
          หลายหลักสูตร ภาคการศกึษาและชั้นปทีเ่รียน ขึน้อยูกับแตละหลักสูตร 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา                 -   
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี รหัสวิชา     -  ชื่อวิชา                 -   
 

8. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           
 

9. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 
 การทํารายงาน   การทําวิจัย/การทําโครงงาน   การฝกปฏิบัติ/การฝกประสบการณ 

 การทํางานเปนกลุม   การอภิปราย/การสัมมนา   การประชุมปฏิบัติการ 

 การจัดนิทรรศการ   การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน  การศึกษาดูงาน 

 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน  อื่นๆ (ระบุ) งานมอบหมายที่มีโจทยตางกัน 

10. สื่อการสอน  
 โปรเจ็กเตอร      คอมพิวเตอรรวมกบัโปรเจ็กเตอร  

 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต     สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)   

 อื่นๆ (ระบุ) Visualizer             

11. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 ระบบ E-Learning      โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว 

 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีด ีแผนดีวีดี เปนตน) 

 โปรแกรมเฉพาะทาง      อื่นๆ (ระบุ)        

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีน่ําไปใช  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)     การจดัการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)      

 การจดัการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case-Based Learning)    

477 



 2  

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้  (ระดับปริญญาตรี)  มีการบรูณาการ   ไมม ี  มี    

14. วันที่จัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  วันที่     เดือน      พ.ศ.        
 
 

หมวดที่ 3 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1.1 เพื่อใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรูดวยตนเอง คิดอยางเปนระบบ ตดัสินใจดวยเหตุผล ประมวลความคิดรวบยอดจาก
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  
    1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา 
    1.3 เพื่อสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะดานสถิตพิื้นฐาน 
    1.4 เพื่อใหผูเรียนมีความรู และทักษะการคาํนวณตามเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา 
 

2. วัตถปุระสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา   
    เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของสถานการณ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกาวหนาตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร (Course Description) ทฤษฎีบทความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ  การประยุกตวิธีการเชิงสถิตสิําหรับการใชงานดานการวิจัยเชิงวิศวกรรม ดานสังคมและเศรษฐกิจ 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา 

     บรรยาย  45  ชั่วโมงต อภาคการศึกษา     (      3   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การฝกปฏิบัติการ / งานภาคสนาม / การฝกงาน   0   ชั่วโมงต อภาคการศึกษา  (      0   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การศึกษาคนควาดวยตนเอง   90   ชัว่โมงต อภาคการศกึษา    (      6   ชั่วโมงต อสัปดาห) 

     การสอนเสริม (ถาม)ี        -           (       -   ชั่วโมงต อสัปดาห) 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบคุคล 
    อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบคุคล หรือรายกลุม      1  ช ั่วโมงตอสัปดาห* โดยแจงใหนักศึกษาทราบ   
    ในคาบแรกของการสอน    
 หมายเหตุ *อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ช ั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ระบุตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 * 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ
ระหวาง 
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
สื่อสาร  
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ความรู  ทกัษะ 
ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษา* 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม 
   จริยธรรม 

 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. อาจารยเปนตัวอยางในเรื่องความ
มีวินัยและความตรงตอเวลา 
2. กําหนดเงื่อนไขการตรงตอเวลาใน
การสงงาน 

การประเมินจากการสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให และ 
ตรงเวลา 

2. ความรู 1. มีความรูและความเขาใจดาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
เศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร  
2. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม 

1. การบรรยาย 
2. อธิบาย ยกตัวอยางปญหา และ
การวิเคราะหเพื่อแกปญหาดวย
วิธีการและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 

1. การทดสอบยอย 
2. การสอบกลางภาคและสอบ

ประจําภาคดวยขอสอบท่ีวัด
ความรูในหลักการและทฤษฎี 

3. การประเมินผลการทํา
แบบฝกหัด 

3. ทกัษะทางปญญา มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 1. การบรรยาย 
2. อธิบาย ยกตัวอยางปญหาและ
การวิเคราะหเพื่อแกปญหาอยางเปน
ระบบ 

1. การประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
2. การสอบกลางภาคและสอบ
ประจําภาค 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช   
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด  
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
 

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน ไดแก 
การใช Google classroom    

2. มีการใหนักศึกษาทํางานที ่       
ไดรับมอบหมายโดยเนนการ        
วิเคราะหเปนตัวเลข และการ        
สื่อสาร 

 

1. การประเมินจากการงานที่        
ไดรับมอบหมาย 

2. การสอบกลางภาคและสอบ
ประจําภาค โดยมีขอสอบที่มี
การวิเคราะหเชิงตัวเลข/การ
สื่อสาร/เทคโนโลยี 

 

 

* ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยเลือกเฉพาะความรับผิดชอบหลกั 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

รหัสวิชา       STAT0115   ชื่อวชิา    สถิตสิาํหรับการแกปญหา (Statistics for Problem Solving)  
ภาคการศึกษา      1   ปการศึกษา     2565   

1. แผนการสอน   
 

 
 

ครั้งที่ เร่ือง จํานวนชั่วโมง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ 
ผูสอน 

(แยกตาม 
Section) 

1 
บทนํา 
ความหมายของสถิต ิการแจกแจงความถี่ การนําเสนอขอมูล  

3 

2 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  
การวัดคากลาง และการวัดการกระจายของขอมูล 

3 

3 
ความนาจะเปน 
การทดลองสุม ปริภมูิตัวอยาง เหตุการณ  กฎการนบั ความนาจะเปน  

3 

4 
ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ความนาจะเปนของเหตุการณอสิระ  
กฎของเบส 

 

5 
ตัวแปรสุม 
ความหมายและชนิดของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุมแบบไมตอเนือ่งและตัวแปรสุมแบบตอเนื่อง 

3 

6 

ฟงกชันความนาจะเปนสะสม 
คาคาดหวังของตัวแปรสุม  ความแปรปรวนของตัวแปรสุม 
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง 
การแจกแจงความนาจะเปนแบบยูนิฟอรมชนิดไมตอเนื่อง 
การแจกแจงเบอรนลูลีและการแจกแจงทวินาม 

3 

7 การแจกแจงไฮเพอรจีออเมตริก  การแจกแจงปวสซอง 
3 

สอบกลางภาค 

8 

การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง 

การแจกแจงยูนิฟอรมชนิดตอเนื่อง การแจกแจงปกติและปกติมาตรฐาน 
การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงที  การแจกแจงเอฟ 

3 

9 
การแจกแจงของตัวอยางสุม 
การแจกแจงคาเฉลีย่ของตัวอยาง การแจกแจงผลตางคาเฉลีย่ของตัวอยาง 

3 

10 การแจกแจงสัดสวนของตัวอยาง การแจกแจงความแปรปรวนของตวัอยาง 
3 

11 
การประมาณคา 
การประมาณคาแบบจุด การประมาณคาแบบชวง  การประมาณคาเฉลีย่  
การประมาณผลตางคาเฉลี่ย  

3 

12 
การประมาณสัดสวน การประมาณความแปรปรวน 
การกําหนดขนาดตัวอยาง 

3 

13 
การทดสอบสมมติฐาน 
ความหมายและขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบคาเฉลี่ย การทดสอบผลตางคาเฉลี่ย 

3 

14 
การทดสอบสัดสวนของประชากร 
การทดสอบความแปรปรวนของประชากร การทดสอบไคกําลงัสอง 

3 

15 การถดถอยและสหสมัพันธ 3 

  
 

สอบประจาํภาค 

     หมายเหตุ 1.    วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง   วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่ํากวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง  
2. กรณีรายวชิาบรรยายที่มกีารสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ 
3. ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  

480 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ที ่ ผลการเรียนรู 
(ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping)* 

วิธีการประเมนิ สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวนของ 
การประเมิน 

1 1. มีความรูและความเขาใจดาน  
   คณิตศาสตรพื้นฐาน  
   วิทยาศาสตรพื้นฐาน  
   เศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร  
   และสงัคมศาสตร   
2. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา

ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

3. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ด ี
4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการ

พูดการเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

 

การสอบ 
     การสอบกลางภาค 
   - การสอบประจําภาค 

 
 

 
 

2 1. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ 
   ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 
   และขอบังคบัตางๆ ขององคกรและ 
   สังคม 
2. มีความรูและความเขาใจดาน  
   คณิตศาสตรพื้นฐาน  
   วิทยาศาสตรพื้นฐาน  
   เศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร  
   และสงัคมศาสตร   
3. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา

ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

4. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ด ี
5. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการ

พูดการเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

 

 
การสอบยอย/การทําแบบฝกหัด 
/ การทาํงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
ตลอดภาคการศกึษา 

 
 

รวม 100% 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1. * ใหระบุความรู ทักษะ ท ี่ตองการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก 
                    หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เฉพาะความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4) 
               2. การประเมินผลการเรยีนรู ใหระบุการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตามประกาศเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
                   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (S-CAO-004) 

481 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (เชน ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมนิอาจารยโดยนักศ ึกษาดวยแบบ 
ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
    การเก็บขอมลูเพื่อประเมินกลยุทธการสอน มดีังนี้  

2.1 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 
2.2 การประเมินคณุภาพการสอนของอาจารยในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 
2.3 การสุมตรวจการสอนของอาจารยโดยผูบริหารสาขาวิชา (ถาม)ี 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนจากครั้งกอน  ดังนี ้ 
3.1 การจัดประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 
3.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management: KM) เกีย่วกับการพัฒนาการเรยีนการสอน  
3.3 การเขารวมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ  (MUT Conference) หรือการเขารวม

ประชุม/ส ัมมนาวิชาการภายนอก 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  

มีการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา ท ั้งในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา และ  
 หลังการออกผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการในระดับคณะ                   
ซึ่งดําเนินการโดยการทวนสอบการใหคะแนนของอาจารยในสวนตางๆ เชน ผลงานของนักศึกษา ผลการทดสอบยอย ผลการสอบกลางภาค 
ผลการสอบประจําภาค  โดยอาจารยผูสอน  ผูบริหารสาขาวิชา  คณบดี  และคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 
ผูจัดทํา                              ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน 
          (              ) 
                        /       /                   

ผูอนุมัติ                                             ผูบริหารสาขาวิชา   
            (              ) 
                             /       /  

482 
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รายงานการทดลอง 

กล่มที�ุ ………
 

              ปฏบิตักิารวิศวกรรมเครื�องกล  

Mechanical Engineering Lab 

                                      MECH 0390 

 
การทดลองที�…………………เรื�อง……………………………………………………………………………………………….. 

วนัที�ทาํการทดลอง     .... / ...... /.....  

วนัที�ส่งรายงาน ...... / ...... /.....  
 

ผ้ร่วมงานู  
 

ชื�อ – สกลุ รหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

                                ภาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

                                              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
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ผลการทดลอง 

กล่มที�ุ ………
 

              ปฏบิตักิารวิศวกรรมเครื�องกล  

Mechanical Engineering LabI 
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การทดลองที�…………………เรื�อง……………………………………………………………………………………………….. 

วนัที�ทาํการทดลอง     .... / ...... /.....  

วนัที�ส่งรายงาน ...... / ...... /.....  
 

ผ้ร่วมงานู  
 

ชื�อ – สกลุ รหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

                                ภาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

                                             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
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คาํนํา 
โดยทวัไปการศึกษาในคณะวศิวกรรมศาสตร์�   ผูท้าํการศึกษามีความจาํเป็นอยางยงิที�จะตอ้งเขา้ใจใน่ �

รายวิชาทงัทฤษฎีและปฏิบติัเพื�อสามารถนาํไปประยกุตก์บการใชง้านได้� ั  ดงันนั� ในวิชา Mechanical 

Engineering Lab   นกัศึกษาจะไดท้าํการทดลอง โดยนาํความรู้ดา้นกลศาสตร์ของแขง็ กลศาสตร์ของไหล 

และพลศาสตร์ความร้อนมาใชง้าน เพื�อทาํใหผู้ท้าํการทดลองมีความเขา้ใจทางดา้นทฤษฎีมากขึ�น 

 หนงัสือ Mechanical Engineering Lab คณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํขึนเพื�อประกอบการเรียนวิชา�  

Mechanical Engineering Lab (MECH 0390) ซึ� งเนือหาจะประกอบไปดว้ย�  จุดประสงคข์องการทดลอง 

ทฤษฎีที�ใชป้ระกอบในการทดลอง  และวิธีการทดลองอยางละเอียด่  รวมทงัคาํถามหลงัการทดลอง�  เพื�อ

ทดสอบความเขา้ใจของผูที้�ทาํการทดลอง หลงัจากทาํการทดลองเสร็จเรียบร้อยแลว้  

 หนงัสือ  Mechanical Engineering Lab เลมนี่ �  สาํเร็จลงไดเ้พราะการรวมมือของอาจารยภ์าควิชา่

วศิวกรรมเครื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 ในการจดัทาํครังนี หากมีข้� � อบกพรองหรือผดิพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ดัทาํยนิดีรับฟังความ่

คิดเห็นและคาํแนะนาํจากทานทุกประการ่  

 

                                                                                                                  คณะผ้จดัทาํู  

        อาจารย์ประจําภาควิชาวศิวกรรมเครื�องกล 
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สารบัญ 
 

 
การทดลองที� 1  ชุดวดัอตัราการไหลของนาํในรางเปิดโดยใชว้น็ีอช � (Water Flow in Open Chanel by V-notch) 3 

การทดลองที� 2  ชุดวดัการสูญเสียกาลงัการไหลในทอ ํ ่ (Flow or Fiction Loss in Pipe) 11 

การทดลองที� 3  ชุดวดัอตัราการไหลของอากาศดว้ยเวนทูรีและแผนออริฟิส ่ (Air Flow Meter by Venturi and Orifice Plate) 18 

การทดลองที� 4  ชุดทดลองการปะทะเป้าของลาํเจท็ของนาํในแนวดิง � � (Vertical Impact of Water Jet) 23 

การทดลองที� 5  ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของปัมนาํที�ตอขนานและอนุกรมกน � � ่ ั (Parallel and Serial Pump Efficiency Test) 31 

การทดลองที� 6  ชุดทดลองประสิทธิภาพกงหัั นนาํเพลตนั � (Pelton Water Turbine Efficiency Test Set)  40 

การทดลองที� 7  ชุดทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 46 

การทดลองที� 8  ชุดทดสอบการบิด (Torsion Test) 52 

การทดลองที� 9  การทดสอบการโกงตวัของคานยื�น ่ (Cantilever Beam Deflection Testing) 57 

การทดลองที� 10  การทดสอบการโกงตวัของคานอยางงาย ่ ่ ่ (Simply Beam Deflection Testing) 67 

การทดลองที� 11  ปัจจยัทางพืนที�โดยการใชแ้หลงความร้อน � ่ (Area Factor Using Heat Source) 76 

การทดลองที� 12  ชุดทดลองการเดือดและการควบแนน ่ (Boiling and Condensation Testing Unit) 79 

การทดลองที� 13  ชุดทดลองการปรับอากาศ (Air-Conditioning Test Set) 93 

การทดลองที� 14  ชุดทดลองการแลกเปลี�ยนเทความร้อนดว้ยทอรวมศูนย ์่ ่ (Concentric Tube Heat Exchangers) 111 

การทดลองที� 15  ชุดทดลองการพาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบงัคบั (Free and Forced Convection Heat Transfer Unit) 130 

การทดลองที� 16  ชุดทดลองการแผรังสีคว่ ามร้อน (Heat Radiation Test Set) 146 

การทดลองที� 17  การประยกุตใ์ชเ้ทอร์มิสเตอร์วดัอุณหภูมิ (Thermistor Application for Temperature Measuring) 153 

การทดลองที� 18  ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบระบบเปิดดว้ยสญัญาณแอนะลอ็ก (Open System DC 

Motor Control with Analog Signal) 

163 

การทดลองที� 19  การสนัสะเทือนแบบบงัคบัที�มีการหนวง � ่ (Force Vibration with Damper) 179 

การทดลองที� 20  การสนัสะเทือนแบบอิสระ � (Free Vibration) 185 

การทดลองที� 21  การทดสอบความคลาดเคลื�อนและความแมนตรงในการวดัดว้ยเกจบลอ็ก ่ (Error and Accuracy Testing by 

Gauge Block) 

190 

การทดลองที� 22  การประเมินขนาดของปัมนาํ � � (Water Pump Size Evaluation) 201 

การทดลองที� 23  ระบบเบรกและสวนประกอบ ่ (Brake System and Components) 211 
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การทดลองที� 1 

ชดวดัอตัราการไหลของนํ�าในรางเปิดโดยใช้วน็ีอช ุ (Water Flow in Open Chanel by V-notch) 
 

วตัถประสงค์ุ  

1. ศึกษาหลกัการวดัอตัราการไหลของนาํโดยใชแ้ผน � ่ V-notch 

2. เรียนรู้วธีิการปรับเทียบคาของเ่ ครื�องมือวดั 

 

อปกรณ์ทดลองุ  

1. ชุดรางนาํ�  

 2. V- notch  (มี 3 ขนาด 20 , 30 และ 45 องศา ) 

 3. Rotameter 

 4. อุปกรณ์กนนาํกระเพื�อมั �  

 5. ถงัเกบนาํ็ �  

6. ปัมนาํ� �  

 
รปที� ู 1. ชุดอุปกรณ์การทดลอง 

 

V3   : Diagram valve (วาลว์ปรับอตัราการไหล)     

V2  ,V3 , V4  : Ball valve (วาลว์เปิด-ปิด)         

P1   : ปัมนาํ� �  
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ทฤษฎ ี
 

 
รปที� ู 2.  Assumed flow structure over weir. 

 

ประยกุตใ์ชส้มการ Bernoulli Equation ระหวางตาํแหนงที� ่ ่ 1 และ 2  คือ 

 

22

2
22

12

2
11 Z

g

VP
Z

g

VP



    (1) 

 

เมื�อ 21 pppatm    ;  01 V  ;  VV 2  ; HZ 1 และ yHZ 2  

แทนคาลงในสมการที� ่ (1) จะได ้

       )(
2

000
2

2 yH
g

V
H   

                gyV 22        (2) 

 

จาก Theoretical volumetric Flow rate 

                   LdyVVdAQ Hy
yth  
0      (3) 
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รปที� ู 3.  V-notch. 

 

จาก V- notch สามารถหาคา ่ L ใหอ้ยูใ่นรูปความสมัพนัธ์ของ y ไดด้งันี�  

 

yH

L




2/
tan  

tan)(2 yHL             (4) 

 

จากสมการ(2),(3) และ (4) จดัใหอ้ยใูนรูปของ่ ความสมัพนัธ์ในเทอมมุมของ V-notch  และสามารถหาอตัรา

การไหลของของไหลในทางทฤษฎีไดจ้ากสมการนีคือ�  

 

                 tan25333.0 2/5  gHQth  ,  sec/3m    (5) 

หรือ 

                           tan2000,32 2/5  gHQth , min)/(Litre   (6) 

 

ขอ้มูลจากการทดลอง สามารถเขียนกราฟความสมัพนัธ์สาํหรับ V-notch แบบตางๆ ในรูปของ ่ m
e AHQ 

ดงัรูปที� 3 ซึ� งหาคาคงที�ตางๆโดยใช ้่ ่ Least square theory คือ 

จาก                                                                    m
e AHQ   

take log ทงั � 2 ขา้ง                                      AHmQe lnlnln   

หรือ                                                                      Bmxy   

โดยที�    m =  slope ของกราฟ 

             B =  ระยะตดัแกน y 
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รปที� ู 4.  กราฟ log-log ระหวาง ่ Q กบ ั H สาํหรับ V-notch แบบตางๆ่  

 

จากทฤษฎี least squares กราฟเส้นตรงที�ไดจ้ากการทดลอง หาไดจ้ากคาตํ�าสุดของผลรวมของกาลงัสองขอ่ ํ

ระยะในแนวดิงของจุดจากการทดลองถึงเสน้ตรง�  

  
2

1

2 





ni

i
iii mxBySF  

เมื�อ n จาํนวนขอ้มูลจากการทดลอง               

ให้ 0




B

F และ 0




m

F เพื�อหาคา ่ B และ m ดงันนั�  

            



)1(20 ii mxBy

B

F  

 

                        0ii xmnBy                                                                                      (7) 

 

    iii xmxBy
m

F





20  

 

                    02
iiii xmxByx                                                                               (8) 

 

จากสมการ(7) และ(8)จะไดว้า่ 

n

x

x

x

n

y

x

yx

m
i

i

i

i

i

ii














2

 

n

xmy
B

ii 
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สวนคา ่ ่ Coefficient of discharge, dC  หาไดจ้าก 

ltheoritica

actual
d

Q

Q
C       (9) 

 

 

ขั�นตอนการทดลอง 

จากรูปที� 1 มีขนัตอนการทดลองดงันี� �  

1. นาํ V-notch ที�  = 20 มาติดตงั�  

2. ปรับวาลว์ V3 (วาลว์ปรับอตัราการไหล)ใหสุ้ด 

3. เปิดสวติซ์ปัมนาํ� �  

4. รอใหร้ะดบันาํคงที�อานความสูง � ่ H(mm.)ของระดบันาํที�สเกลบน � V-notch แลว้บนัทึกคาลงในตาราง่  

5. บนัทึกคาอตัราการไหลที� ่ Rotameter ที�ชอง ่ actualQ  

6. ปรับวาลว์ V3 ลดลงทิงไวส้กัครู เมื�อระดบันาํคงที�อานคาความสูง � ่ ่ ่� H ของระดบันาํ บนัทึกลงในตารางทาํซํ�

ขอ้ 5 และ 6 ประมาณ 8-10 คา่  

7. ปิด pump แลว้เปลี�ยน V-notch เป็น   30 , 45 แลว้ทาํตามขอ้ 2 และ 6 ตามลาํดบั 

 

ผลการทดลอง 

1. คาํนวณหาคา่  ltheoriticaQ  และ หาคา ่ dC ในตารางบนัทึกผล 

2. เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวาง ่ Q กบ ั H จากการทดลอง ( actualQ ) เปรียบเทียบกบทางทฤษฎีั

( ltheoriticaQ ) 

3. เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวาง ่ dC  กบัคา่ มุมของ V-notch ตางๆ่  

 

คาํถามหลงัการทดลอง 

1. จงพิสูจนว์า ่ tan25333.0 2/5  gHQth , ( sec/m3 ) 

2. ความกวา้งของรางนาํมีผลตอการวดัอตัราการไหลโดยวธีิ � ่ V-notch อยางไร่  

3. คา่ dC มีผลตอมุม ่ V-notch อยางไร่  

4. จากการทดลองที�อตัราการไหลเดียวกนคาความสูง ั ่ H มีผลตอมุม ่ V-notch อยางไร่  
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หนังสืออ้างอิง 

 -Massey,B., S., “Mechanics  of  Fluids”,4th edition, University College, London. 

 -Shames, H., “Mechanical of Fluids”,McGraw-Hill, 3rd edition ,1992 

 -Streeter,V.L.,Wylie E.B.,”Fluid Mechnics”,McGraw-Hill,1983 

 -Bruce R. Munson., Donald F. Young., Theodore H. Okiishi., “ Fundamental of Fluid   

Mechnics ”, John Wiley & Sons, 4th edition, 2002 
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ตารางบันทกึการทดลอง 
แผน ่ V-notch มุม ………………….องศา 

No )/( hrLQactual  H(m) )/( hrLQtheory  
dC  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

แผน ่ V-notch มุม ………………….องศา 

No )/( hrLQactual  H(m) )/( hrLQtheory  
dC  
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แผน ่ V-notch มุม ………………….องศา 

No )/( hrLQactual  H(m) )/( hrLQtheory  
dC  
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การทดลองที� 2 

ชดวดัการสญเสียกาํลงัการไหลในท่อ ุ ู (Flow or Fiction Loss in Pipe) 

 

วตัถประสงค์ุ  

1. เพื�อศึกษา Head Losses ในขณะที�ของไหลไหลผานทอตรงและ่ ่   Fitting   แบบตาง่  ๆ ดว้ยอตัรา

การไหลที�แตกตางกน่ ั  

 

อปกรณ์การทดลองุ  

1. ชุดทดลองสาํหรับหา Head Losses ที�สูญเสียในทอและ่  Fitting แบบตางๆ่  

2. Blower 

3. Invertor 

4. Rotameter 

5. Digital Differential Pressure 

6. วาลว์ควบคุมการไหล 

 

 
 

รปที� ู 1 ชุดทอทดสอบ่  
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ทฤษฎ ี

จากสมการพลงังานระหวางตาํแหนง่ ่  2 จุด ของทอที�มีของไหลไหลอยู่ ภ่ายในทอ่  จะได ้

 

Tlhz
g

Vp
z

g

Vp
,2

2
22

1

2
11

22





















            (1) 

 

เมื�อ p1 ,  p2 = ความดนั ณ จุด 1 และ 2 

 V1 ,  V2 = ความเร็วเฉลี�ย ณ จุด 1 และ 2 

 z1 ,  z2 = ระดบัความสูง ณ จุด 1 และ 2 

   = specific weight ของอากาศ (11.393 kg/m2-s2) ที�อุณหภูมิหอ้งและความดนั

บรรยากาศ 

 

Total head loss, hl,T ประกอบดว้ยผลรวมของ major losses, hl,maj ที�เกดจากความเสียดทานิ    

เมื�อเป็นการไหลหลงัชวง่   fully developed  ผานทอที�มีพืนที�หนา้ตดัคงที�และ่ ่ �  minor losses , hl,min เกดจากิ  

fitting ตางๆ่  หรือ ทอที�พืนที�หนา้ตดัเปลี�ยนแ่ � ปลงดงัสมการ 

minlmajlTl hhh ,,.         (2) 

 

ในสมการที�  (1)   สามารถหา major loss สาํหรับทอที�อยใูนแนวระดบั่ ่  


21 pp

hl




      (3) 

กรณีการไหลแบบ laminar สาํหรับทอกลมคาํนวณไดจ้ากสมการ่  

 g

V

D

L

Re
h majl

2

64 2

, 
       (4) 

 

กรณีการไหลแบบ turbulent สาํหรับท่อกลมคาํนวณไดจ้ากสมการ 

g

V

D

L
fh majl

2

2

, 
      (5) 

 

เมื�อ f คือ friction factor 

Minor loss เกดขึนเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการไหลอยางทนัทีทนัใด เชน การกดขวางของการิ ่ ่ ี�

ไหล หรือการเปลี�ยนแปลงความเร็วหรือทิศทางของการไหล ดงันนั จึงเกดขึนในขอ้ลด ขอ้ขยาย วาล์� ิ � ว ขอ้
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ตอ ขอ้งอ ฯลฯ ทางเขา้และทางออกจากทอ การพิจารณาในเชิงทฤษฎีของ ่ ่ Minor loss ชนิดตางๆ เป็นเรื�องที�่

ซบัซอ้นทีเดียว ปกติการหาคา ่ Minor loss กระทาํโดยวิธีการทดลอง สมการที�ใชใ้นการหาคา ่ Minor loss 

ตางๆ คือ่  


g

V
Kh minl

2

2

,

      (6) 

 

เมื�อ   K  คือ   loss coefficient ซึ� งหาไดจ้ากการทดลอง 

minor losses อาจหาไดจ้าก equivalent length  Le  จากสมการ 

g

V

D

L
fh e

minl
2

2

,                  (7) 

 

Reynolds number จากสมการ 

μ

ρVD
Re                      (8) 

 

หมายเหตุ   = ความหนาแนนของอากาศ่  V  = ความเร็วเฉลี�ยของนาํภายในทอ� ่  

    = สมัประสิทธิความหนืดสมับูรณ์�  D  = เสน้ผานศูนยก์ลางของทอ่ ่  

 

วธีิทดลอง 

1. เปิดวาลว์ โดยใหมี้การไหลผานเฉพาะทอที� ่ ่ 1 เทานนั่ �  

2. ปรับคาเครื�องมือวดัความดนัสาํหรับทอที� ่ ่ 1 ใหเ้ป็น 0 Pa  

3. เปิด Invertor แล้วปรับอัตราการไหลตามที�กาหนด ํ โดยคอยๆ ปรับเบาๆ่

แลว้เกบคาความดนัตกครอม็ ่ ่  

4. เ มื� อ เ ก บ ค า จ า ก ข้ อ  ็ ่ 3  แ ล้ ว  ใ ห้ ป รั บ อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ไ ป ที� ค า อื� น ๆ  ต า ม ที� ก า ห น ด่ ํ  

แลว้เกบคาความดนัตกครอม็ ่ ่  

5. เมื�อทดลองทอที� ่ 1 เสร็จแลว้ ให ้ปรับ Invertor เพื�อลดอตัราการไหลลงเหลือ 500 L/hr โดยคอยๆ ่

ปรับเบาๆ 

6. ปรับคาเครื�องมือวดัความดนัสาํหรับทอที� ่ ่ 2 ให้เป็น 0 Pa แลว้เปิดวาลว์ให้ลมไหลไปทอที� ่ 2 แลว้

คอยปิดวาลว์ของทอที� ่ ่ 1 

7. ทาํการเกบคาเหมือนขอ้ ็ ่ 3 และ 5 

8. เกบผลทอที� ็ ่ 3 ในขนัตอนเดียวกน� ั  

 

499 



          [Mechanical Engineering Lab] MECH 0390 

 

14 
 

หมายเหตุ 

1. ห้ามปิดวาล์วทั�งหมดพร้อมกันโดยเดด็ขาดในขณะที� Blower กาํลงัทาํงาน 

2. การปรับ Invertor แต่ละครั�ง ควรปรับให้เบาที�สุด 
 

ผลการทดลอง 

1. คาํนวณคาทงัหมดพร้อมทงัยกตวัอยางวธีิการคาํนวณมา ่ ่� � 1 ตวัอยาง่  

2. จงเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางอตัราการไหล่  Q  กบั  Pressure  drop และ  

Q  กบั  K ในกรณีขอ้งอ 90o และ บอลวาลว์ 

3. สาํหรับทอตรง ใหเ้ขียนกราฟความสมัพนัธ์ระหวางอตัราการไหล่ ่  Q  กบั  Pressure  drop และ Q  

กบ ั friction 

 

สรปผลการทดลองุ  

1. อธิบายกราฟที�ไดจ้ากขอ้  2  และ  3 ทุกกราฟ 

2. สรุปขอ้ผดิพลาดที�เกดขึนระหวางการิ ่� ทดลอง   

 

คาํถาม 

1. จากการทดลองคา่   Re อยใูนชวงของ่ ่   Laminar  หรือ Turbulent  และมีวธีิสงัเกตอยางไร่  

2. กรณี fitting คา ่ Re มีผลตอคา ่ ่ K หรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. หากไมมีเครื�องมือวดัความดนัแบบ ่ Digital Differential Pressure เราสามารถใชว้ธีิใดวดัได ้ 

4. ทออะลูมิเนียมเส้น่ ผานศูนยก์ลาง ่ 25 mm. ยาว 15 m. วางอยใูนระดบั  โดยกาหนดใหข้องไหลคือ่ ํ

อากาศ ที�มีอุณหภูมิเทากบ ่ ั 27 c  และมีความเร็วเทากบ ่ ั 5 m/s จงหาอตัราการไหลและตวัประกอบ

ความเสียดทานของการไหล 

 

หนังสืออ้างอิง 

 [1]   Fox,  W.  and  Mcdonald ,  T. “Introduction  to  Fluid  Mechanics ,”  3rd ed.,  John  Wiley &  

Sons, Inc. 1985. 

[2]   Shames, H.  “Mechanic of Fluid,”  3rd ed., McGraw-Hill, Inc. 1992.  
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รปที� ู 2 Moody Diagram 

501 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

16 
 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

ของไหลคืออากาศ สมมุติคุณสมบติัของอากาศที�อุณหภูมิ 300 K (27 OC) 

ρ = 1.1614 kg/m3 μ = 0.00001846 Ns/m2 

เสน้ผานศูนยก์ลางของทอ่ ่ .............................. 

ความยาวระหวางจุดวดัความดนัของทอที� ่ ่ 3 คือ..................................... 

สาํหรับทอสแตนเลส คาความขรุขระ ่ ่ (ɛ) เทากบ ่ ั 2x10-6 

 

ข้องอ 90o 2 ตัว 

Q ac  Q ac  V Re  P k 

( L/hr ) (m 3 /s) m/s - (N/m 2 ) - 

      

      

      

      

      

      

      

 

บอลวาล์ว  

Q ac  Q ac  V Re  P k 

( L/hr ) (m 3 /s) m/s - (N/m 2 ) - 
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ท่อตรง  

Q ac  Q ac  V Re  P fac f th %error (f) 

( L/hr ) (m 3 /s) m/s - (N/m 2 ) - - - 

        

        

        

        

        

        

        

 

หมายเหตุ: การหาคา ่ %error คาํนวณจาก 100








 

th

acth

f

ff
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การทดลองที� 3 

ชดวดัอตัราการไหลของอากาศด้วยเวนทรีและแผ่นออริฟิส ุ ู  

(Air Flow Meter by Venturi and Orifice Plate) 
 

วตัถประสงค์ุ  

1) เพื�อทาํความรู้จกัเครื�องมือและวธีิการวดัอตัราการไหลในทอ่  

2) เพื�อหาคาสมัประสิทธ์ของการไหลของเครื�องมือวดัอตัราการไหล่  

 

อปกุ รณ์  

1. Water tank 

2. Water pump 

3. Control valve 

4.  Rotameter  

5. Venturi 

6. Orifice 

 
รปที� ู 1 อุปกรณ์การทดลอง
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ทฤษฎ ี

 การวดัอตัราการไหลเชิงปริมาตรของของไหลสามารถวดัโดยใชเ้ครื�องมือหลายชนิด เชน ่ Turbine 

meter, Rotameter, Target meter, Electromagnetic meter นอกจากนียงัมีก� ารวดัอตัราการไหลเชิงปริมาตร

โดยอาศยัหลกัการของความดนัตกครอม่  (Pressure drop) เชน ่ Orifice, Venturi และ Nozzle ซึ� งเป็นที�นิยม

ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบติัการ เนื�องจากงายตอการใช้งาน ราคาถูก มีความคงทน และ่ ่

สามารถเชื�อถือไดสู้ง วิธีการทาํใหเ้กดความดนัติ กครอมคือ การใชอุ้ปกรณ์ขดัขวางทิศทางการไหลของของ่

ไหล แลว้จึงนาํคาความดนัตกครอม และสมบตัิตางๆของอุปกรณ์ที�ใชไ้ปคาํนวณเป็นอตัราการไหลเชิ� ่ ่ ่

ปริมาตร โดยไดอ้าศยัทฤษฏีของสมการของ Bernulli 

 
รปที� ู 2 Venturi 

 
 

 
รปที� ู 3 Orifice 

 

 จากรูปที� 2 ใชห้ลกัการวิเคราะห์พลงังานของสมการ Bernoulli ระหวางจุด ่ (1) และ (2) โดยไมคิดวามี่ ่

การสูญเสียพลงังาน 

loss2

2
22

p1

2
11 hz

g2

V

g

p
Hz

g2

V

g

p






   (1) 
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 จดัรูปสมการที� (1) ใหม โดยคิดในกรณีที� หวัพลงังานปัม ่ � (Hp) และไมคิดวามีการสูญเสียพลงังาน ่ ่

(hloss)  = 0 ในขณะที�  Z1 = Z2 จะได ้

g2

V

g

p

g2

V

g

p 2
22

2
11 





               (2) 

 

    
g

pp

g2

VV 21
2

1
2
2






                (3) 

 

 จาก Continuity Equation อตัราการไหลเชิงมวลของของไหลตํ�าแหนงที� ่ 1 และ ตํ�าแหนงที� ่ 2 มีคา่

เทากนดงัสมการที� ่ ั (4) 

222111 AVAV                (4) 

 

 จากความสมัพนัธ์ของสมการที� (4) แทนคา ่ V1 ลงในสมการที� (3) ได ้




























4

1

2

2

d

d
1

P2
V

     (5) 

 

 สามารถคาํนวณอตัราการไหลจาก Q = VA จะได ้

   




























4

1

2

22th

d

d
1

P2
AQQ

     (6) 

 

 อตัราการไหลที�ไดจ้ากสมการที� (6) เป็นอตัราการไหลเชิงปริมาตรทางทฤษฎี ( thQ ) เมื�อ

เปรียบเทียบในการใชง้านจริง คาอตัราการ่ ไหลเชิงปริมาตรที�วดัไดจ้ริง ( acQ ) จะตํ�ากวาทางทฤษฎี ดงันั่ �

ตอ้งมีคาสมัประสิทธิเพื�อคูณกบอตัราการไหลเชิงปริมาตรทางทฤษฎีเพื�อใหไ้ดค้าอตัราการไหลเชิงปริมาตร่ � ั ่

ที�แทจ้ริง สมัประสิทธิตวันีไดจ้ากการทดลองเรียกวา � ่� Coefficient of Discharge ( dC ) 

  
th

ac
d

Q

Q
C        (7) 
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วธีิการทดลอง 

1)  ปรับวาลว์ความคุมอตัราการไหล เพื�อใหน้าํไหลตงัแต � � ่ 400 L/hr ถึง 1,200 L/hr โดยสงัเกตจาก 

Rotameter ตามที�ไดก้าหนดในตาราง ํ  

2)  ทาํการบนัทึกผลตางของความดนัในรูปของผลตางความสูงของ่ ่ นาํ�  เพื�อคาํนวณหาคาอตัราการ่

ไหลทางทฤษฎีและเปรียบเทียบกบคาอตัราการไหลจริงที�ไดจ้าก ั ่ Rotameter 

3)  ทาํการทดลองซาํโดยปรับคาอตัราการไหลจนครบ� ่  

4)  นาํคาที�ไดบ้นัทึกผลลงในตารางและคาํนวณหาคาผลการทดลอง่ ่  

 

ผลการทดลอง 

1) คาํนวณคาความดนัตกครอมที�เกดขึน่ ่ ิ �  

2) คาํนวณหาคาอตัราการไหลท่ างทฤษฎี (Qth) 

3) คาํนวณหาคาสมัประสิทธิการไหล่ �  (Coefficient of Discharge , dC ) 

4) เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางอตัราการไหลจริง่  ( Qac) ในแกน x และอตัราการไหลทาง

ทฤษฎี (Qth) ในแกน y และขีดเสน้ 45 องศาผานจุด ่ Origin พร้อมทงัอธิบายกราฟ�  

5) เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวางอตัราการไหลทางทฤษฎี่ (Qth) ในแกน x กบัคา ่ Head  

( h )ในแกน y พร้อมทงัอธิบายกราฟ�  

6) เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางคาอตัราการไหลทางทฤษฎี่ ่ (Qth)ในแกน x กบคาั ่  dC  ใน

แกน y พร้อมทงัอธิบายกราฟ�  

 

คาํถามหลงัการทดลอง 

1) จากการคาํนวณ คา ่ dC  ที�ไดมี้ความสัมพนัธ์กบอตัราการไหลและอุปกรณ์วดัอตัราการไหลั

อยางไร่  

2) คา ่ h  จากการทดลอง บงบอกถึงอะไร่  

3) จากการทดลองอุปกรณ์วดัแบบใดอานคาและคาํนวณอตัราการไหลไดแ้มนยาํจงเรียงลาํดบัจาก่ ่ ่

มากไปหานอ้ย เพราะเหตุใด 

4) ขอ้จาํกดของการใชง้านอุปกรณ์วดัอตัราการไหลของแตละแบบมีอะไรบา้งจงอธิบายั ่  

 

หนังสืออ้างอิง 

  1. "MECHANIC OF FLUIDS",Third Edition, Irving H.Shames, McGRAW-HILL 

  2. "INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS",Third Edition, FOX McDonald, WILEY 
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ตารางผลการทดลอง 

           ตารางที� 1 บนัทึกผลการทดลองของ Venturi 

 

           ตารางที� 2 บนัทึกผลการทดลองของ Orifice  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Qac  

(L/hr) 
h  

(cm) 
h  

(m) 
P  

(Pa) 

V2  

(m/s) 

Q2=Qth  

(m3/s) 

Qth  

(L/hr) 

Cd 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

No. Qac  

(L/hr) 
h  

(cm) 
h  

(m) 
P  

(Pa) 

V2  

(m/s) 

Q2=Qth  

(m3/s) 

Qth  

(L/hr) 

Cd 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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การทดลองที� 4 

ชดทดลองการปะทะเป้าของลาํเจ็ทของนํ�าในแนวดิ�ง ุ (Vertical Impact of Water Jet) 

 

วตัถประสงค์ุ  

ศึกษาหลกัการถายเทโมเมนตมัของลาํเจต็ของนาํใหก้บเป้าปะทะรูปรางตางๆ่ ั ่ ่�  

 

อปกรณ์ุ   

4. ชุดวดัเทียบแรงแบบตาชงัแขนเดียว � (โดยมวล jogkey weight, g100m jogkey  ) 

5. สปริง 

6. Rotameter 

7. เป้าปะทะ 4 ลกัษณะ (ซึ� งให ้ 0, / 4, / 2,  3 / 4z    และ ) 

8. หวัฉีด (เสน้ผาศูนยก์ลาง ่ d = 8 mm.) 

9. ชุดวดัอตัราการไหลของนาํ � (L/hr) 

10. ชุด water drain 

 

รปที� ู 1. รายละเอียดของชุดการทดลอง 
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ทฤษฏ ี

 

จาก Bernoulli Equation: 
2

2

P V
z constant

g g
    

เมื�อพิจารณารูปที� 2 ซึ� ง P Patm   ดงันนัจะ�

ได ้
2 2

0 0 1 1
0 1

2 2

P V P V
z z

g g g g 
      

V g
V

g
z z1

2 0
2

0 12
2

  








( )  

zgVV  22
01

  
รปที� ู 2.  

 

จาก Continuity Equation: 
dm

dt
m mC

e i
      0            เมื�อ VAm 



 

เมื�อเกด ิ steady flow ภายใน control volume และมี uniform flow ผานแตละ ่ ่ section บน control surface แลว้ 

dm dtC / 0 ดงันนัจากรูปที� � 2 จะได ้

   ( / )m m V A V d1 0 0 0 0
2 4         

    V d0
24  /  

รปที� ู 3 

พิจารณา control volume ของการปะทะเป้าของลาํเจต็

ของนาํ � (ดงัรูปที� 3)  ภายใตข้อ้สมมติตางๆ ดงันี่ �  

1. Steady flow, Steady state ภายใน control 

volume 

2. การไหลผานแตละ ่ ่ section ของ control surface 

จะuniform และ ตงัฉากกบ � ั section นนัๆ�  

3. คิดวานาํเป็น ่ � incompressible working fluid 

4. ไมคิดนาํหนกัของนาํภายใน ่ � � control volume 

5. Frictionless flow ภายใน control volume 

6. control volume อยภูายใตค้วามดนับรรยากาศ่  
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เพราะฉะนนัจาก � Integral Form of Continuity Equation: 
dm

dt
V dAC

CS
    

 
0  

 

เมื�อ dm dtC / 0 ดงันนั�  

         V A V An
outlet

n
inlet

  

 

เนื�องจากภายใน control volume เป็น frictionless flow  และจะเกด ิ uniform flow เมื�อผาน ่ section ใดๆ บน 

control surface แลว้  เพราะฉะนนั�  

Mm321 V...V...VVV   

 

หรือ V Vm1    เมื�อ m M 2...  แทน ทางเขา้ออกใดๆ ของ control volume 

และจาก Momentum Equation 

 
 CS

n
C

nBnSn AdVVdV
t

FF





  

 

เมื�อ FBn  0 และ 





t
V dnC   0 

 

   











)cos)(cos(

)cos)(cos(

)cos)(cos(

11

11

11

mmzSz

mmySy

mmxSx

AVVF

AVVF

AVVF







 

 

โดยที� A  = ขนาดพืนที�ของ � section ที� m ของ control surface 

 x  = มุมระหวา่ง unit normal vector ของ Am  กบ แกน ั x 

 y  = มุมระหวาง ่ unit normal vector ของ Am  กบ แกน ั y 

 z  = มุมระหวาง ่ unit normal vector ของ Am  กบ แกน ั z 

 

เพราะฉะนนัการถายเทโมเมนตมัสาํหรับเป้าปะทะตางๆจะแตกตางกนไปตามรูปรางของเป้าปะทะดงั� ่ ่ ่ ั ่

ตวัอยางตอไปนี่ ่ �  
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1. flat plate target: 

 
F

F

F V A V V A R

Sx

Sy

Sz





     

0

0

1
2

1 1 1 1  ( )

 

1   R V Q   

2. conical target: 

 

F

F

F V A V A

V V R

Sx

Sy

Sz z

z





   

     

0

0

1
2

1 1
2

2

1 1

  

  

cos( )

  cos     

 

1   (1 cos )zR V Q     

3. invert conical target: 

 

F

F

F V A V A

V V R

Sx

Sy

Sz z

z





   

     

0

0

1
2

1 1
2

2

1 1

   

  

cos( )

  cos     

 

1   (1 cos )zR V Q     

4. hemispherical target: 

 

F

F

F V A V A

V V R

Sx

Sy

Sz





  

     

0

0

1
2

1 1
2

2

1 1

  

 

cos

      

 

1   2R V Q   
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ขั�นตอนการทดลอง 

1. ทาํการติดตงัหวั � Nozzle และเป้าปะทะ 

2. ทาํการเปิดวาวล ์ 4V (Diaphragm valve) และวาวล ์ 2V  (Ball valve) 

3. นาํจะไหลผานมิเตอร์นาํและหวั � �่ Nozzle เขา้ปะทะกบเป้าปะทะ แรงดนันาํจะดนัใหเ้ป้าปะทะแลั �

ฐานรองนาํหนกัลอยสูงขึน ปรับระดบัความสูงของฐานรองนาํหนกัใหไ้ดค้วามสูง� �� ……….…cm 

4. ทาํการใสลูกตุม้นาํหนกัลงบนฐานรองนาํห่ � � นกั และทาการปรับคาอตัราการไหลโดยวาวล ์ํ ่ 1V  

เพื�อใหฐ้านรองนาํหนกัลอยสูงขึนที�ระดบัเดิม� �  

5. ทาํการจบัเวลาที� Rotameter และบนัทึกผลการทดลองเพื�อหาอตัราการไหลจริง 

6. ทาํการเพิมลูกตุม้นาํหนกั ลงบนฐานรองนาํหนกั และทาการทดลองตามขอ้ � � � ํ 4-5 

7. เมื�อทาํการเปลี�ยนลูกตุม้นาํหนกั จนแรงดนันาํดนัฐานรองนาํหนกัไมขึน� � � ่ �  

8. เมื�อทาํการบนัทึกคาตางๆ เสร็จเรียบร้อยใหท้าํการเปิด ่ ่ switch ปัมนาํ  และเปลี�ยนเป้าปะทะขนา� �

ตางๆ และทาํการทดลองตามขอ้ ่ 2-7 

 

ผลการทดลอง 

  1. ทาํการคาํนวณหาคา ่ ac thR R,  (Reaction) ที�กระทาํตอชุดเป้าปะทะ และฐานรองนาํหนกั่ �  

  2.ในการทดลองเป้าปะทะแตละชนิดจะสามารถทาํการรับแรง ่ (นาํหนกั� ) จากชุดเป้าปะทะและ

ฐานรองรับนาํหนกัมากสุดไดเ้ทาไร� ่  

  3. ทาํการเขียนกราฟระหวางคาอตัราการไหล ่ ่ )Q( ac  กบคาแรงตา้นเนื�องจากลูกตุม้นาํหนัั ่ �

 (reaction ac thR R, ) ทงัสองคา� ่  

 

คาํถามหลงัการทดลอง 

  1) จงพิสูจน์สมการของโมเมนตมัของตวัปะทะทงั � 4 แบบ 

   1. 
1

R QV     สาํหรับ Flat plate target 

   2. 
1

(1 cos )
Z

R QV     สาํหรับ Conical target 

   3. 
1

(1 cos )
Z

R QV     สาํหรับ Invert conical target 

   4. 
1

2R QV     สาํหรับ Hemispherical target 

 

  2) จงอธิบายลกัษณะการไหลของลาํเจต็ ภายหลงัการเขา้ปะทะกบเป้าปะทะแตละชนิดั ่  
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เพิ�มเติม 

  1.  จากการทดลอง สามารถวดัอตัราการไหลไดอ้ยางไร่  

  2.  จากการทดลอง หาคา  ่ 1V  และ 0V ไดอ้ยางไร่  

  3.  จากการทดลอง เป้าปะทะชนิดใดที�รับแรงกระทาํไดม้ากที�สุด 

  4.  จากการทดลอง เป้าปะทะชนิดใดที�รับแรงกระทาํไดน้อ้ยที�สุด 

  5. จากการทดลอง จงเรียงลาํดบัความสามารถในการรับแรงกระทาํของเป้าปะทะแตละชนิด จาก่

มากที�สุดไปนอ้ยที�สุด 

  6. จากการทดลอง จงเรียงลาํดบัความสามารถแรงกระทาํที�กระทาํตอเป้าปะทะแตละชนิด จากมาก่ ่

ที�สุดไปนอ้ยที�สุด 

  7. ในการทดลองเป้าปะทะมีกลกัษณะ อะไรบา้งี�  

  8. สามารถหาคา ่ V  ไดอ้ยางไร่  

  9. มุมของเป้าปะทะที�ทาํการทดลองมีอะไรบา้ง 

  10. ขอ้ผดิพลาดที�เกดขึนระหวางการทดลอง มีอะไรบา้งิ ่�  

หนังสืออ้างอิง 

  1. "MECHANIC OF FLUIDS",Third Edition, Irving H.Shames, McGRAW-HILL 

  2. "INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS",Third Edition, FOX McDonald, WILEY 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง     

กาํหนดให ้         

  D = ขนาดเส้นผานศูนยก์ลางของเทากบ  ่ ่ ั …..….. mm.    

 H = ระยะความสูงที�เป้าลอยอยทีู�จุดสมดุลเทากบ ่ ่ ั ........... m.   

 M = นาํหนกัของฐานรองรับของเป้าปะทะกบตวัเป้าปะทะเทากบ� ั ่ ั ......0.…kg  

 M 1  = นาํหนกัที�ใสเพิ� ่ มเขา้มาที�ฐานรองรับนาํหนกั � � (kg)    

 

เป้าปะทะแบบ  …………………………............... 

   

No. m1 (kg) m2=( m+m 1 ) (kg) m2 g (N) Q (l/h) Q (m3/s) V1 (m/s) Rth (N) % error 

         

         

         

         

 

เป้าปะทะแบบ  …………………………............... 

   

No. m1 (kg) m2=( m+m 1 ) (kg) m2 g (N) Q (l/h) Q (m3/s) V1 (m/s) Rth (N) % error 

         

         

         

         

 

 

เป้าปะทะแบบ  …………………………............... 

   

No. m1 (kg) m2=( m+m 1 ) (kg) m2 g (N) Q (l/h) Q (m3/s) V1 (m/s) Rth (N) % error 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง     

กาหนดให้ํ          

  D = ขนาดเส้นผานศูนยก์ลางของเทากบ  ่ ่ ั …..….. mm.    

 H = ระยะความสูงที�เป้าลอยอยทีู�จุดสมดุลเทากบ ่ ่ ั ........... m.   

 M = นาํหนกัของฐานรองรับของเป้าปะทะกบตวัเป้าปะทะเทากบ� ั ่ ั ......0.…kg  

 M 1  = นาํหนกัที�ใสเพิมเขา้มาที�ฐานรองรับนาํหนกั � �่ � (kg)    

 

เป้าปะทะแบบ  …………………………............... 

   

No. m1 (kg) m2=( m+m 1 ) (kg) m2 g (N) Q (l/h) Q (m3/s) V1 (m/s) Rth (N) % error 

         

         

         

         

 

เป้าปะทะแบบ  …………………………............... 

   

No. m1 (kg) m2=( m+m 1 ) (kg) m2 g (N) Q (l/h) Q (m3/s) V1 (m/s) Rth (N) % error 

         

         

         

         

 

 

เป้าปะทะแบบ  …………………………............... 

   

No. m1 (kg) m2=( m+m 1 ) (kg) m2 g (N) Q (l/h) Q (m3/s) V1 (m/s) Rth (N) % error 
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การทดลองที� 5 

ชดทดลองหาประสิทธิภาพของปั�มนํ�าที�ต่อขนานและอนกรมกนั ุ ุ  

(Parallel and Serial Pump Efficiency Test) 
 

วตัถประสงค์ุ  

1. เพื�อทาํการศึกษาหาคาประสิทธิภาพของปัมนาํ่ � �  

2. เพื�อทาํการศึกษาหาคาประสิทธิภาพของปัมนาํสองตวัที�มีการตอแบบขนานและแบบอนุกรม่ ่� �  

อปกรณ์การทดลองุ  

1. ปัมนาํ � � 2 ตวั 

2. Pressure gauge 

3. Rotameter 

4. Watt meter 

5. Diaphragm valve 

6. Ball valve 

 

 
รปที� ู 1. ไดอะแกรมแสดงชุดทดลอง 
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ทฤษฎ ี

 ปัมนําโดยทัวไปจะมีกราฟแสดงประสิทธิภาพของปัม โดยแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวางค� � �� ่ ่

ประสิทธิภาพ กาลงัที�ใชข้บัและคาความดนัหรือ ํ ่ Head ที�คาอตัราการไหลตางๆ ซึ� งพบวาจุดที�คา่ ่ ่ ่  Head และ

คาอตัราการไหลไดค้าประสิทธิภาพสูงสุด จะใชเ้ป็นจุดเริมตน้ของการทาํงานเครื�อง ่ ่ �  

 
รปที� ู 2. กราฟสมรรถนะของปัมทวัไป� �  (pump performance curve) 

 

การต่อปั�มแบบอนกรม ุ (Pumps in Serial - Head Added) 

การตอปัมตงัแตสองตวัหรือมากกวาในลกัษณะวางเรียงกนแบบอนุกรมจะเป็นผลทาํใหพ้ลงังานหวั่ ่ ่ ั� �

นาํเพิมขึนที�อตัราการไหลเดียวกน� � � ั  

 
รปที�ู  3. สมรรถนะของปัมตอแบบอนุกรม� ่  
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การต่อปั�มแบบขนาน (Pumps in Parallel – Flow Rate Added) 

ปัมตงัแตสองตวัหรือมากกวาวางเรียงกนแบบขนานจะเป็นผลทาํใหอ้ตัราการไหลเพิมขึนแต� � ่ ่ ั ่� �

พลงังานหวันาํยงัคงมีคาเทาเดิม� ่ ่  

 
รปที� ู 4. สมรรถนะของการติดตงัปัมแบบขนาน� �  

 

โดยจากผลการทดลองสามารถคาํนวณหาคา ่ Total head ไดจ้าก 

sd

2
s

2
dsd ZZ

g2

VV

g

PP
H 








    (1) 

โดยที�  

dP = ความดนัดา้นสงนาํของปัม ่ � � (Discharge pressure; Pa) 

sP = ความดนัดา้นดูดของปัม � (Suction pressure; Pa)  

dV = ความเร็วของนาํดา้นสงของปัม � ่ � (Discharge velocity; m/s)  

sV = ความเร็วของนาํดา้นดูดของปัม � � (Suction velocity; m/s) 

dZ = ระดบัความสูงของทอนาํดา้นสงของปัม ่ ่� � (Discharge level; m) 

sZ = ระดบัความสูงของทอนาํดา้นดูดของปัม ่ � � (Suction level; m) 

 

พลงังานหวันาํ�  (Total head) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ (2) 

sd
d ZZ
g

P
H 


  ;   ( m )      (2) 

เมื�อ 

 = ความหนาแนนของของไหลที�ไหลผานปัม ่ ่ � (kg/m3) 

 g = ความเรงเนื�องจากแรงโนม้ถวงของโลก ่ ่ (9.81 m/s2)  
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สาํหรับการหาคากาลงัในการขบัปัมพิจารณาจากสมการ ่ ํ � (3) 

HQgPw



     ( W )     (3) 

ขณะที�  


Q = อตัราการไหลเชิงปริมาตรของของไหล (m3 /s) 

H = พลงังานหวันาํ�  (m) 

 

และการคาํนวณกาลงัมา้สุทธิ ํ (Brake Horse Power) สามารถหาไดจ้ากสมการ (4) 

T









60

N
2 T=BHP     ( W )          (4) 

โดยที�  

N = ความเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 

T  = แรงบิดของมอเตอร์ (N-m) 

 

และประสิทธิภาพของปัมคาํนวณดว้ยสมการ � (5) 

%100
E

w

P

P
      (5) 

เมื�อ  

PE = พลงังานไฟฟ้าที�ใชข้บัปัม�  (W) 

 

วธีิการทดลอง 

1. ทาํการเปิด Diaphragm valve ใหสุ้ดและเปิด Ball valve เบอร์ V1  ,  V2   , V4 และปิด V3 สาํหรับ

ทดลองปัมที�� มีการตอแบบขนาน สวนการทดลองปัมที�มีการตอแบบอนุกรมใหท้าํการเปิด ่ ่ ่� Ball valve เบอร์ 

V2  , V3 และปิด V1  , V4 

- สาํหรับการทดลองปัม � A ทาํการเปิด Ball valve เบอร์ V1 และปิด V2  , V3  , V4 

  - สาํหรับการทดลองปัม � B ทาํการเปิด Ball valve เบอร์ V2  , V4 และปิด V1  , V3 

2. ทาํการเปิดสวติชปั์มนาํ ถา้เป็นการทดลองปัมที�มีการตอแบบอนุกรมและแบบขนาน ใหท้าํการเปิ� �� ่

สวิตชปั์มนาํทงั � �� 2 ตวั ซึ� งถา้เป็นการทดลองปัม � A ใหท้าํการเปิดสวิตชปั์ม � A และถา้เป็นการทดลองปัม � B ให้

ทาํการเปิดสวติชปั์ม � B 

3. หลงัจากเปิดสวิตช์ปัมนาํแลว้ ใหท้าํก� � ารปรับคาอตัราการไหลที� ่ Diaphragm valve ตามคาที�่

กาหนดให้ํ  

4. เมื�อทาํการปรับคาอตัราการไหลไดต้ามตอ้งการแลว้ จึงเริมทาํการบนัทึกคาของความดนัโดยอาน่ ่ ่�

ไดจ้าก Pressure gauge โดย 
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 - การทดลองปัมที�มีการตอแบบอนุกรมใหท้าํการอานคาจาก � ่ ่ ่ Pressure gauge A 

 - การทดลองปั�มที�มีการตอแบบขนานใหท้าํการอานคาจาก ่ ่ ่ Pressure gauge A 

- การทดลองปัม � A ใหท้าํการอานคาจาก ่ ่ Pressure gauge A 

- การทดลองปัม � B ใหท้าํการอานคาจาก ่ ่ Pressure gauge B 

5. ทาํการแปลงคาอตัราการไหลและคาความดนัลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง่ ่  

 

ผลการทดลอง 

1. คาํนวณกาลงัการไหํ ล ( wP ) และ ประสิทธิภาพ ( ) แลว้บนัทึกลงในตารางผลการทดลอง 

2. เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวาง อตัราการไหล ่ (


Q ) และพลงังานหวันาํ�  ( H ) ของปัมที��

ตอกนแบบตางๆ่ ั ่  

3. เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวาง อตัราการไหล่ (


Q ) และกาลงัของปัมํ �  ( wP )  ที�ตอกนแบบ่ ั

ตางๆ่  

4. เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวาง อตัราการไหล่ (


Q ) และกาลงัไฟฟ้าที�ใชข้บัปัมํ � ( EP ) ของ

ปัมตอกนแบบตา� ่ ั ่ งๆ  

5. เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวาง อตัราการไหล่ (


Q ) และ ประสิทธิภาพ( ) ของปัมที�ตอ� ่

กนแบบตางๆ  ั ่  

 

คาํถามหลงัการทดลอง 

1. การตอปัมนาํแบบอนุกรมและแบบขนานของทงัสองแบบมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกตางกนอยางไ่ ่ ั ่� ��

ใหท้าํการเปรียบเทียบมา 

2. ปรากฏการณ์ Cavitations ในระบบมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวธีิการแกไขไดอ้ยางไร้ ่  

 

หนังสืออ้างอิง 

-A.J.Stepanoff, “Flow Pumps Design and Application”, John Wiley and Sons, Inc 1957 
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ตารางบันทึกผลการทดลองที� 1 

การทดสอบปัม � A 

เปิด V1  ปิด  V2  , V3  , V4      dP  อานเกจ ่ A 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ตารางบันทึกผลการทดลองที� 2 

การทดสอบปัม � B 

เปิด V2  , V4  ปิด  V1 ,  V3  dP  อานเกจ ่ B 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  
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ตารางบันทึกผลการทดลองที� 3 

การต่อปั�มแบบขนาน 

เปิด V1 , V2 , V4  ปิด  V3  dP  อานเกจ ่ A 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ตารางบันทึกผลการทดลองที� 4 

การต่อปั�มแบบอนกรมุ  

เปิด V2  , V3 ปิด  V1  , V4  dP  อานเกจ ่ A 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  
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ใบงานที� 1 ผลทดสอบปัม � A 

การทดสอบปัม � A 

เปิด V1  ปิด  V2  , V3  , V4      dP  อานเกจ ่ A 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ใบงานที� 2 ผลทดสอบปัม � B 

การทดสอบปัม � B 

เปิด V2  , V4  ปิด  V1 ,  V3  dP  อานเกจ ่ B 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  
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ใบงานที� 3 ผลทดสอบปัมแบบขนาน�  

การต่อปั�มแบบขนาน 

เปิด V1 , V2 , V4  ปิด  V3  dP  อานเกจ ่ A 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ใบงานที� 4 ผลทดสอบปัมแบบอนุกรม�  

การต่อปั�มแบบอนกรมุ  

เปิด V2  , V3 ปิด  V1  , V4  dP  อานเกจ ่ A 


Q  

)/( hrL  



Q   

sec)/( 3m  

dP  

)( psi  
dP  

)(Pa  
H  
)(m  

EP  

)(watt  
wP  

)(watt  


 

 

(%)  
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การทดลองที� 6 

ชดทดลองประสิทธิภาพกงัหันนํ�าเพลตนั ุ (Pelton Water Turbine Efficiency Test Set) 
 

วตัถประสงค์ุ  

1. ศึกษาทฤษฎีของ Pelton turbine 

2. ศึกษาประสิทธิภาพของ Pelton turbine โดยใชใ้บพดัแบบ Pelton 

3. ศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรตางๆเชน่ ่  ความเร็วของหวัฉีด (nozzle) ที�ตาํแหนงตางๆและคา่ ่ ่

อตัราการไหลตางๆ่  ที�มีผลตอประสิทธิภาพของ่  Pelton turbine 

 

 
รปที�ู  1. Pelton Turbine 

 

อปกรณ์การทดลองุ  

1. ชุดทดลองกงหนันาํั �  (Pelton Turbine) 

2. ชุดหวัฉีด (Nozzle) 

3. ตาชงัสปริงชวงการวดั� ่  0-5 kg 

4. ชุดแขวนตุม้นาํหนกั�  (m=0.025 kg) 

5. ชุดวดัอตัราการไหลของนาํ�  (Rotameter) 

6. เครื�องวดัความเร็วรอบ (Tachometer) 

7. ตุม้นาํหนกั�  (0.1 kg) 
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ทฤษฎ ี

Pelton turbine เป็นกงหนัแบบั  Impulse ที�มีใชใ้นปัจจุบนัมากที�สุด โดยเฉพาะกรณีที�ตอ้งการ

แรงดนัที�สูง กงหนัจะถูกขบัดว้ยพลงังานจลน์ั  (Kinetic Energy) ของนาํที�พงุเป็นลาํ� ่  Jet จากหวัฉีด (Nozzle) 

วงิมากระทบกบใบ� ั  (Bucket) ซึ� งติดอยรูอบๆ่  และถูกผลกัดนัใหห้มุนไปโดยตวั Bucket ตวัตอมา่  ซึ� งจะอยใูน่

ตาํแหนงที�ถูกลาํนาํ่ �  Jet พงุชนอยางตอเนื�อง่ ่ ่  โดยจะทาํใหห้มุนดว้ยความเร็วรอบอยางตอเนื�องและใหแ้รงบิด่ ่

ออกมา ซึ� งสามารถที�จะนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้เชน่  ตามเขื�อนผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

         
 

รปที�ู  2. การทาํงานของ Pelton Wheel  รปที�ู  3. รายละเอียดของใบ (Bucket Turbine) 

 

จากหลกัการของ Control volume และ linear momentum ในทิศทาง x จะไดส้มการ 

 







 VdAPV

T
dVPV

T
F xcsxxx     (1) 

 

สามารถจดัรูปสมการใหมไดเ้ป็น่  

   cos1 uVQFR ixx      (2) 

 

จะได ้Torque และ Power  

   cos1 uVQrrFT ix      (3) 

   cos1 uVQruFP ix      (4) 

 

การคาํนวณ Brake Horse Power 
 

2

gDM
BHP


      (5) 

  = (2N/60)              (6) 
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โดยที� M  = นาํหนกัที�ถวง� ่  (kg) 

  = ความเร็วเชิงมุมของกงลอ้ (rad/s) 

N = ความเร็วรอบของกงหนั ั Pelton (rev/min) 

D = เสน้ผาศูนยก์ลางของกงลอ้่  (m) 

Vi   = ความเร็วที�ของของไหลพงุออกจากหวัฉีดเขา้กระทาํกบใบ่ ั  Pelton (m/s) 

u = ความเร็วของชามลอ้ที�ทางเขา้และออก ( r ), (m/s)  

β = มุมของความเร็วที�ออกจากหวัฉีดเทากบ่ ั  15 องศา 

 

ประสิทธิภาพของกงหนันาํจากการทดลองั �  

%100
Power

BHP
      (7) 

 

วธีิการทดลอง 

1. เปิดปัมนาํและ� �  ปรับคาอตัราการไหลตามที�กาหนด ่ ํ (1,000 L/hr) จากโรตามิเตอร์  

2. ใช ้Tachometer วดัความเร็วรอบของกงหนันาํั �  เมื�อไมมี่  load มากระทาํ ทาํการบนัทึกคา่  

3. ใสกอนนาํหนกัขนาด่ ้ �  100 กรัม ลงบนชุดแขวนตุม้นาํหนกัและอานคาความเร็วรอบที�เพลาหมุนทํ� ่ ่

การบนัทึกคา่  

4. เพิมจาํนวนตุม้นาํหนกัเพิมครังละกอน� �� � ้  ทาํซาํขอ้�  2 จนกระทงักงหนัหยดุหมุน� ั  

5. เปลี�ยนคาอตัราการไหลใหมตามที�กาหนด่ ่ ํ  และทาํการทดลองตามขอ้ 1-4  

 

ผลการทดลอง 

1. เขียนกราฟระหวางความเร็วรอบ่ (N) ของกงหนันาํั �  กบั แรงบิด (Torque)  

2.  เขียนกราฟระหวางความเร็วรอบ ่ (N) ของกงหนันาํั �  กบั กาลงัทางทฤษฏีํ  (Power) 

3.  เขียนกราฟระหวางความเร็วรอบ ่ (N) ของกงหนันาํั �  กบั กาลงัมา้ํ  (BHP) 

4.  เขียนกราฟระหวางความเร็่ วรอบ (N) ของกงหนันาํั �  กบั ประสิทธิภาพของกงหนั ั Pelton () 

 

คาํถามหลงัการทดลอง 

1. ในการทดลองคาอตัราการไหลมีผลตอคา่ ่ ่  Torque, Power, Efficiency และ BHP อยางไร่  

2. ใบกงหนันาํแบบั �  Pelton Turbine, Francis Turbineและแบบ Kaplan Turbine เป็นแบบ Impulse 

turbine หรือ Reaction Turbine เพราะเหตุใด 

3. ใบกงหนันาํแบบั �  Francis Turbineและแบบ Kaplan Turbine มีหลกัการทาํงานที�แตกตางจาก่  Pelton 

Turbine อยางไร่  
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ตารางบันทกึการทดลอง 
 

กาหนดให้ํ  

  เสน้ผาศูนยก์ลางของวงลอ้่  (Runner)  =  ………… m 

มุมของนํ�าที�ขาออกจาก Bucket (β) =  …………..องศา 

พืนที�หนา้ตดัของหวัฉีด� (A)   = ………….. 2m  

อตัราการไหล(Q)                             = ……………L/hr….………….m3/s   

ความเร็วนาํที�หวัฉีด � (Vi)    = …….…….m/s 

 

M(kg) N(rev/min)  (rad/sec

) 

BHP(wa

tt) 

Torque(

J) 

Power(wa

tt) 

 (%) 

       
       
       
       
       
       

 

อตัราการไหล(Q)   = ………………..L/hr…………….. .. m3/s  

ความเร็วนาํที�หวัฉีด � (Vi)   = ……………...  (m/s) 

 

M(kg) N(rev/min)  (rad/sec

) 

BHP(wa

tt) 

Torque(

J) 

Power(wa

tt) 

 (%) 

       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

530 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

 45 

อตัราการไหล(Q)   = ………………..L/hr…………….. .. m3/s  

ความเร็วนาํที�หวัฉีด � (Vi)   = ……………...  (m/s) 

 

M(kg) N(rev/min)  (rad/sec

) 

BHP(wa

tt) 

Torque(

J) 

Power(wa

tt) 

 (%) 

       
       
       
       
       
       

 

อตัราการไหล(Q)   = ………………..L/hr…………….. .. m3/s  

ความเร็วนาํที�หวัฉีด � (Vi)   = ……………...  (m/s) 

 

M(kg) N(rev/min)  (rad/sec

) 

BHP(wa

tt) 

Torque(

J) 

Power(wa

tt) 

 (%) 

       
       
       
       
       
       

 

อตัราการไหล(Q)   = ………………..L/hr…………….. .. m3/s  

ความเร็วนาํที�หวัฉีด � (Vi)   = ……………...  (m/s) 

 

M(kg) N(rev/min)  (rad/sec

) 

BHP(wa

tt) 

Torque(

J) 

Power(wa

tt) 

 (%) 
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การทดลองที� 7 

ชดทดสอบแรงุ ดงึ (Tensile Test) 
 

สมบติัเชิงกล (Mechanical properties) คือพฤติกรรมของวสัดุที�แสดงออกมาเมื�อรับภาระทางกล 

(Mechanical loads) จากภายนอก โดยสมบติัเชิงกลที�ถูกนาํมาใชอ้ยางกวา้งขวางในงานวิศวกรรมเครื�องกล่

และวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ไดแ้ก กาลงั ่ ํ (Strength) ความคงรูป (Stiffness) ความเหนียว (Ductility) 

ความคงตวั (Resilience) ความแกรง ่ (Toughness) และ ความแขง็ (Hardness)โดยสมบติัเชิงกลของวสัดุที�ถูก

อา้งอิงและนาํมาใชง้านอยางกวา้งขวางที�สุดกคือ กาลงั ความคงรูป และ ความเหนียวซึ� งสามารถหาจากการ่ ็ ํ

วเิคราะห์ขอ้มูลเกยวกบพฤติกรรมเชิงกลของวสัดุจากการทดลองที�เรียกวา การดึงทดสอบ ี� ั ่ (Tensile test) 

หลกัพืนฐานของการดึงทดสอบกคื� ็ อ การจบัยึดแตละปลายของ ชินทดสอบ ่ � (Specimen) ที� รู้มิติ

ขนาด เชน ความยาว ่ (Length) และ พืนที�หนา้ตดั�  (Cross-sectional area) ไวด้ว้ยปากจบั (Grips) ซึ� งปากจบั

อนัหนึ� งใชย้ึดปลายขา้งหนึ� งของชินทดสอบไวใ้ห้อยูนึ� ง ขณะที�ปากจบัอีกอนัหนึ� งใชดึ้งอีกปลายของชิน� �่

ทดสอบดว้ย ภาระ (Load) ที�เพิมขึน โดยตอ้งบนัทึกคาทงัภาระและความยาวที�เปลี�ยน � � ่ � (Change inlength) ณ 

ขณะเวลาเดียวกนเสมอตลอดการดึงทดสอบจนกระทงัชินทดสอบแตกหกั ดงัแสดงในรูปที� ั � � 1 

 
รปที� ู 1. เสน้แสดงความสมัพนัธ์ระหวางภาระ่  

และระยะยดึพร้อมภาพอธิบายประกอบของการดึงทดสอบ 

 

จะเห็นไดว้า ขนาดของภาระที�ทาํให้ชินทดสอบเสียหาย ่ � (Failure) ของวสัดุชนิดหนึ� งๆ นนัอาจไม� ่

คงที�ขึนอยกูบขนาดของชินทดสอบ ดงันนัจึงจาํเป็นที�ตอ้งหาวิธีการนาํขอ้มูลการดึงทดสอบนีมาใชอ้ยางมี� ่ ั ่� � �

มาตรฐานเพื�อให้สามารถระบุไดว้า วสัดุแตละชนิดที�เลือกใชส้ามา่ ่ รถทาํให้ชินงานที�ออกแบบนนัรองรับ� �

ภาระที�มากระทาํดว้ยขนาดที�แนนอนเทาไร ดงันนัวิธีมาตรฐานดงักลาวตอ้งสามารถใชร้ายงานเปรียบเทียบ่ ่ ่�

“ความสามารถใน-การรับภาระทางกล” หรือ ความเคน้ (Stress) ของวสัดุแตละชนิดไดโ้ดยไมขึนกบขนาด่ ่ ั�
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ของมนั เพราะฉะนนัจึงจาํเป็นตอ้งแปลงคา� ่ การเปลี�ยนของทงัภาระและความยาวของชินทดสอบใหอ้ยใูนรูป� � ่

ของคามาตรฐาน ่ (Normalization) โดยการหารขนาดของภาระดว้ยขนาดพืนที�หน้าตดัเริมตน้ของชิน� � �

ทดสอบ และใหท้าํการหารขนาดความยาวที�เปลี�ยนไปดว้ยขนาดความยาวเริมตน้ของชินทดสอบ อตัราสวน� � ่

มาตรฐานทงัสองขา้งตน้นีสา� � มารถอา้งอิงถึงตามนิยามซึ�งแสดงไวด้งัสมการที� 1 และ 2 ในชื�อเชิงวสัดุศาสตร์

วา ความเคน้ทางวิศวกรรม ่ (Engineering stress) และ ความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering strain) 

ตามลาํดบั 

- Engineering stress, 
0

    

iP
s

A
 

load
initial cross-sectional area

                              (1) 

- Engineering strain, 0

0 0

 

 
     

iL L L
e

L L

 
  

change in length
initial length

                            (2) 

โลหะ (Metals) คือวสัดุซึ� งเป็นที�นิยามถูกนาํมาใชส้าํหรับการออกแบบทางกล (Mechanical design) 

โดยสมบติัเชิงกลพืนฐานทงัสามของโลหะสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวางความ� � ่

เคน้และความเครียดจากการดึงทดสอบ (ดงัแสดงในรูปที� 2) ดงัตอไปนี่ �  

 
รปที� ู 2. เสน้แสดงความสมัพนัธ์ระหวางความเคน้และความเครียดจากการดึงทดสอบ่  

1. กาํลงั (Strength)ประกอบดว้ย 

- กาลงัครากํ (Yield strength) คือความสามารถของวสัดุในการตา้นทานภาระทางกลที�ทาํใหเ้กดการิ

เสียรูปอยา่งถาวร (Plastic deformation) โดยวสัดุที�รับภาระทางกลนอ้ยกวาความเคน้จุดครากจะเกด การเสีย่ ิ

รูปอยางชวัคราว ่ � (Elastic deformation) เทานนัและสามารถยอ้นกลบัไปสูขนาดและรูปรางเดิมเมื�อภาระทาง่ ่ ่�

กลนนัไดถู้กนาํออกไป�  
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- ความตา้นแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) คือ ความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดเทาที�่

วสัดุชนิดนนัจะรับไดห้ลงัเกดการเสียรูปอยางถาวร ซึ� ง ณ ขณะเวลานนักพบวา การเกดคอคอด � �ิ ่ ็ ่ ิ (Necking) 

ขึนบนวสัดุ จึงเป็นผลใหค้วามสามารถในการรับแรงดึงของวสัดุลดลง�  

- กาลงัประลยัํ  (Fracture strength) ความสามารถของวสัดุในการรับภาระทางกลหลงัผานจุดรับแรง่

ดึงสูงสุดคาสุดทา้ยของวสัดุกอนเกดการแตกหกั ่ ิ่ (Fracture) ของวสัดุนนั�  

- ความเคน้พิสูจน์ (Proof stress) วสัดุหลายชนิดไมมีจุดครากที�ชดัเจน ่ (ดงัแสดงในรูปที� 3)ซึ� งใน

กรณีนีจะใชค้วามเคน้ ณ จุดตดัของเส้นตรงที�ลากจากแกนความเครียด ณ � ค่า 0.002 (หรือ0.2%) ขนานกบั

ส่วนที�เป็นเสน้ตรงของเสน้ขอ้มูลกบเสน้ขอ้มูลั  

 
รปที� ู 3. เสน้แสดงความสมัพนัธ์ระหวางความเคน้และความเครียดของเหลก็ชนิดตางๆ่ ่  

 

2. ความคงรปู (Stiffness) ซึ� งกคือ็  

- มอดุลสัสภาพยดืหยนุ่(Modulus of elasticity) หรือ มอดุลสัของยงั (Young’s modulus) เป็นคา่

บอกระดบั ความคงรูป(Stiffness) ของวสัดุขณะรับภาระทางกลภายใตก้ารเสียรูปอยางชวัคราว โดยสามารถ่ �

หาไดจ้าก ความชนั (Slope) ของชวงที�เป็นเส้นตรงของเส้นขอ้มูลกอน ขีดปฏิภาค ่ ่ (Proportional limit) ซึ� ง

เป็นจุดสูงสุดของชวงเส้นตรงของเส้นข้อมูลนีสําหรับงานท่ � างวิศวกรรมเครื� องกลสวนใหญเป็นการ่ ่

ออกแบบให้เสียรูปอยางชวัคราวน้อยที�สุดตลอดการรองรับภาระทางกลหรือการทาํงานดงันันจึงสนใจ่ � �

เฉพาะพฤติกรรมของโลหะเพียงสวนที�เป็นเส้นตรงของเส้นขอ้มูลจากการดึงทดสอบซึ�งภายใตขี้ดปฏิภาคนี่ �

ความเคน้ จะเป็นปฏิภาคตรงกบความเครียด โดยสาั มารถบรรบายไดด้งัสมการที� 3 ขา้งลางนี่ �  

    E                                                                       (3) 
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ความสัมพนัธ์เชิงเส้นขา้งตน้ถูกเสนอโดยนกัวิทยาศาสตร์องักฤษชื�อ Robert Hooke(1635~1703) 

ในนามของ กฎของฮุค (Hooke’s law) และนิยามให ้สมัประสิทธิ � E(หรือคาคงตวัของการเป็นปฏิภาค่ ) เป็น 

มอดุลสัสภาพยดืหยนุ หรือ มอดุลสัของยงั ตามชื�อนกัวทิยาศาสตร์องักฤษ ่ Thomas Young (1773~1829) 

นอกจากนีจะเห็นวา สมการที� � ่ 3 ไมมีการเจาะจงทิศทางของความเคน้และความเครียด เนื�องจาก่

สมการนีสามารถปร� ะยกุตไ์ดก้บทุกทิศทาง อยางไรกตามคามอดุลสั ั ่ ็ ่ Eในแตละทิศทางของวสัดุเดียวกนไม่ ั ่

จาํเป็นตอ้งมีขนาดเทากน ถา้วสัดุมีคามอดุลสั ่ ั ่ Eเทากนทุกทิศทางจะถือวาวสัดุนนัเป็น ่ ั ่ � Isotropic ในทางตรง

ขา้มถา้คามอดุลสั ่ Eขึนกบทิศทางกจะถือวาวสัดุนนัเป็น � ั ็ ่ � Anisotropic 

เมื�อพิจารณารูปที� 3 ประกอบกบคาํอธิบายกฎของฮุคขา้งตน้แลว้จึงสามารถสรุปไดว้า ไมจาํเป็นตอ้งั ่ ่

ระบุคาของขีดปฏิภาคของวสัดุที�นาํมาใชเ้ลย ทงันีการคาํนวณทางวิศวกรรมสวนใหญเป็นการนาํเอามอดุลสั่ ่ ่� �  

E มาใช้งานตามกฎของฮุค ดังนันจึงไมมีความจาํเป็นต้องใช้ขีดปฏิภาคในการคาํนวณออกแบบ� ่ เลย 

นอกจากนนัยงัเป็นการยงุยากที�จะวเิคราะห์หาคาขีดปฏิภาคที�แนนอนของวสัดุตางๆ� ่ ่ ่ ่  

3. ความเหนียว (Ductility )คือความสามารถในการเสียรูปอยางถาวรโดยไมแตกหกัของ่ ่    

          วสัดุ ประกอบดว้ย 

  

(ก) การวดัการยดืตวั (ข) การวดัการลดลงของพืนที�หนา้ตดั�  

รปที� ู 4. การวดัความเหนียวของวสัดุจากการดึงทดสอบ 

 

- การยดืตวั (Elongation) คืออตัราการยดืตวัเทียบกบความยาวเริมตน้ของวสัดุภายใตแ้รงดึงจนเกดั ิ�

การแตกหกั(ดงัรูปที� 4.ก) โดยสามารถแสดงไดด้งัสมการที� 4 ขา้งลางนี่ �  

 0

0

% 100% 100% 

 
      

fL L
EL

L


   

change in length at fracture point
initial length

           (4) 

- การลดลงของพืนที�หน้� าตดั (Reduction in Area) คืออตัราการลดลงของพืนที�หนา้ตดัเทียบกบ� ั

พืนที�เริมตน้ของวสัดุภายใตแ้รงดึงจนเกดการแตกหัก� � ิ  (ดงัรูปที� 4.ข) โดยสามารถแสดงไดด้งัสมการที� 5 

ขา้งลางนี่ �  
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0

0

% 100% 100% 

 
      

fA A
RA

A


   

change in cross-sectional area at fracture point
initial cross-sectional area

    (5) 

วสัดุทางวิศวกรรมสามารถแยกออกเป็นประเภทตางๆ ได้่ โดยอาศยัการพิจารณาสมบติัเชิงกลทงั�

สามที�ไดก้ลาวมาแลว้ขา้งตน้ ่ (ดูตารางที� 1 ประกอบ) และสามารถแสดงลกัษณะที�แตกตางของเส้นขอ้มูล่

ความเคน้และความเครียดจากการดึงทดสอบของวสัดุแตประเภทไดด้งัในรูปที� ่ 5 ทงันี วสัดุเปราะ � � (Brittle 

material) หมายถึง วสัดุที�มีการยดืตวั (%EL) ไมเกน ่ ิ 5% ในขณะที� วสัดุเหนียว (Ductile material) หมายถึง 

วสัดุที�ทงัการยดืตวั�  (%EL) และการลดลงของพืนที�หนา้ตดั� (%RA) มีคาไมตํ�ากวา่ ่ ่  25% 

 
รปที� ู 5. เสน้ขอ้มูลความเคน้และความเครียดจากการดึงทดสอบของวสัดุประเภทตางๆ่  
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ตารางที� 1 สมบติัเชิงกล ณ อุณหภูมิหอ้ง ของวสัดุตางๆ่  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

 52 

การทดลองที� 8 

ชดทดสอบการบิด ุ (Torsion Test) 
 

1. ทฤษฎ ี

การบิด (Torsion) เป็นการใหโ้มเมนตบิ์ดแกชินสวนนนั ๆ ดงัเชน เพลา ่ � ่ ่� (Shaft) ในระบบสงกาลงั่ ํ

ทางกล หรือในอุปกรณ์ไขควงที�หมุนดว้ยมือ เป็นตน้ โดยที�ปลายขา้งหนึ�งจะหมุน เมื�อเทียบกบปลายอีกขา้งั

หนึ� งทาํใหเ้กดความเคน้บนหนา้ตดัขวาง ความเสียหายอาจเกดจากแรงเฉือนอยางเดียว หรืออากเกดรวมกบิ ิ ่ ิ ่ ั

การดึงหรือการดดั สาํหรับเพลาที�มีการยดึแนนที�ปลายดา้นหนึ�งและอีกดา้นหนึ�งถูกรับแรงบิด ่ )(T  ดงัรูปที� 

1 

 
รปที� ู 1 การบิดตวัของเพลา 

จากรูปที� 1 เมื�อปลายเพลาถูกรับแรงบิด เส้น ao   บนหนา้ตดัขวางจะหมุนเป็นมุม   ไปยงั ao   ความ

ยาวของเส้น aa   มีคาเป็น ่ R  ระหวางก่ ารบิดเส้น ax   บนผวิของเพลาจะเคลื�อนเป็นมุม   ไปยงั 

ao   ความยาว aa   มีคาเป็น ่ L  ดงันนั ตาํแหนงของจุดบนเพลาที�ถูกบิดไปจากตาํแหนงเดิมที�จุด � ่ ่ a  

ไปยงัจุด a  หรือเสน้ aa   สามารถหาไดจ้ากสมการดงันี�  

 LR        (1) 

จากความสมัพนัธ์ในสมการที� (1) สามารถหาความเครียดเฉือน (Shear strain,  ) ที�เกดขึนบนเพลาดงัิ �

สมการที� (2)  

L

R
       (2) 

จากกฏของฮุค จะไดค้วามสมัพนัธ์ระหวางความเคน้และความเครียด ดงันี่ �  




G       (3) 

สาํหรับคาความเคน้เฉือน ่ ( ) ที�เกดขึนบนเพลา สามารถหาไดจ้ากสมการตอไปนีิ ่� �  

J

Tr
       (4) 
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โดยที�   คือ ความเคน้เฉือนที�เกดขึนในเพลากลมที�ระยะ ิ � r  จากจุดศูนยก์ลางเพลา 

      T  คือ โมเมนตบิ์ดภายในบนหนา้ตดัที�ผานจุดที�ตอ้งการหาความเคน้ ่  

      r  คือ ระยะตามแนวรัศมีจากแกนกลางของเพลาถึงจุดที�ตอ้งการหาความเคน้ 

      J  คือ โมเมนตค์วามเฉื�อยเชิงมุมของพืนที�หนา้ตดัเพลา�  

 

โมเมนต์ความเฉื�อยเชิงมมของเพลาุ  

กรณีเพลาตนั กรณีเพลากลวง 

  
4

2
rJ


  )(

2
44

io rrJ 
  

2. เอกสารอ้างองิ 

 - เอกสารคูมือการใชง้านและการทดลอง่ , บ. เอสซอม (ESSOM) 

 - ไพโรจน ์สิงหถนสักจิ , กลศาสตร์ของวสัดุ (Mechanics of Materials),  สาํพิมพแ์หงจุฬาลงกรณ์่

มหาวทิยาลยั, 2555. 

3. วธีิการทดลอง 

 
รปที� ู 2 เครื�องทดสอบแรงบิด 

 

 

1. วดัขนาดความยาวและเสน้ผาศูนยก์ลางของชินงานทดสอ่ � บ 

r  
0r  

ir  
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2. ตรวจสอบจอวดัแรงบิดวาอาน ่ ่ “0” เมื�อไมมีแรงบิด ถา้ไมใหท้าํการปรับตงัเป็นคา ่ ่ ่� “0” กอน่  

3. ตรวจจอวดัแรงบิด โดยใสนาํหนกัสอบเทียบใหไ้ดแ้รงบิด ่ � 10, 20, 30 Nm ถา้จอวดัแรงบิดอานคา่ ่

คลาดเคลื�อนตอ้งทาํการปรับตงัคาตวัเลขใหม� ่ ่ 

4. ใสชินงานทดสอบกบประแจบ๊อกหกเหลี�ยม เลื�่ ั� อนแทนเกยร์ทดและชุดเพลาบิดให้กระชบั แลว้่ ี

ขนัน๊อตลอ๊กดา้นลาง เพื�อตรึงอุปกรณ์ทงัสองใหติ้ดกบเพลาขนาน่ ั�  

5. ตงัจานวดัองศาที�เพลาขบัและเพลาตามให้อานเป็น � ่ “0” โดยคลายสกูรยึดหมุนจานไปที�เลข “0” 

แลว้ขนัสกรูยดึใหแ้นน่  

6. ตงัคาจอวดัองศาใหอ้านเป็นเลข � ่ ่ “0” กรณีที�ไมเป็่ นเลข “0” ใหท้าํการปรับตงั�  

7. หมุนลอ้มือหมุน และเริมบนัทึกคาแรงบิดตามตารางบนัทึกคาการทดลอง� ่ ่  

8. สาํหรับการทดสอบวสัดุเหลก็กลา้ (Mild steel) ใหบ้นัทึกขอ้มูลแรงบิดทุกๆ 1 องศาจนชินงาน�

ทดสอบใกลข้าด และเพิมขึนการหมุนเป็น � � 3 องศา หลงัจุดครากจนชินงานทดสอบขาด�  

9. สาํหรับการสอบวสัดุทองเหลือง (Brass) ใหบ้นัทึกขอ้มูลแรงบิดทุกๆ 6 องศาจนชินงานทดสอบ�

ขาด 

10. เมื�อเสร็จสินการทดสอบ เอาชินงานออกจากชุดขบัและขนัออกดว้ยประแจบอ๊กหกเหลี�ยม� �  

11. ทาํซาํขอ้ที� � 1-10 สาํหรับชินงานทดสอบใหมเมื�อตอ้งการทดสอบ� ่  
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4. ผลการทดลอง 

ตารางบันทกึการทดลอง 

กลุ่มที�การทดลอง.....................................................วนัที�ทาํการทดลอง.................................... 

วสัดุทดลอง...........................................ขนาดเส้นผานศูนยก์ลาง ่ ( D )..............................mm., 

โมเมนตค์วามเฉื�อยเชิงมุมของพืนที�หนา้ตดัเพลา�  ( J ) …………mm4, ความยาว ( L ) ……….mm. 

 

มุมบิด ( ) 

(องศา) 

แรงบิด (T ) 

( Nm ) 

ความเคน้เฉือน ( ) 

( 2N/mm ) 

ความเครียดเฉือน (  ) 

( rad ) 
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ตารางบันทกึการทดลอง 

กลุมที�การทดลอง่ .....................................................วนัที�ทาํการทดลอง.................................... 

วสัดุทดลอง...........................................ขนาดเส้นผานศูนยก์ลาง ่ ( D )..............................mm., 

โมเมนตค์วามเฉื�อยเชิงมุมของพืนที�หน้� าตดัเพลา ( J ) …………mm4, ความยาว ( L ) ……….mm. 

มุมบิด ( ) 

(องศา) 

แรงบิด (T ) 

( Nm ) 

ความเคน้เฉือน ( ) 

( 2N/mm ) 

ความเครียดเฉือน (  ) 

( rad ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. คาํถามท้ายการทดลอง 

1.  จงสร้างกราฟความสมัพนัธ์ระหวางความเคน้เฉือนกบความเครียดเฉือน่ ั  

2. จงหาคาโ่ มดูลสัของความแขง็แกรงการเฉือนของวสัดุทดสอบ่  

3. จงหาคาความเคน้เฉือนที�จุดครากของวสัดุทดสอบ่  
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การทดลองที� 9 

การทดสอบการโก่งตวัของคานยื�น (Cantilever Beam Deflection Testing) 

 

ในงานวิศวกรรมคุณสมบติัเชิงกลมีความสาํคญัมากเพราะเมื�อเราจะเลือกใชว้สัดุใดๆ กตาม็  สิงแรก�

ที�จะนาํมาพิจารณากคือ็  คุณสมบติัเชิงกล การที�เครื�องจกัรหรืออุปกรณ์ใดๆจะสามารถทาํงานไดอ้ยาง่

ปลอดภยัขึนอยกูบคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุที�ใชท้าํเครื�องจกัร� ่ ั  อุปกรณ์นนัๆ�  เป็นสาํคญั 

 

ความเค้น (Stress) 

ตามความเป็นจริงความเคน้หมายถึง แรงตา้นทานภายในเนือวสัดุที�มีตอแรงภายนอกที�� ่ มากระทาํตอ่

หนึ�งหนวยพืนที�่ �  แตเนื�องจากความไมเหมาะสมทางปฏิบติั่ ่  และความยากในการวดัหาคานี่ �  เราจึงมกัจะพดู

ถึงความเคน้ในรูปของแรงภายนอกที�มากระทาํตอหนึ�งหนวยพืนที�่ ่ �  ดว้ยเหตุผลที�วา่ แรงกระทาํภายนอกมี

ความสมดุลกบแรงตา้นทานภายในโดยทวัไปความเคน้สามารถแบงออกั ่� ไดเ้ป็น 3 ชนิด ตามลกัษณะของ

แรงที�มากระทาํ 

1. ความเคน้แรงดึง (Tensile Stress) เกดขึนเมื�อมีแรงดึงมากระทาํตงัฉากกบพืนที�ภาคตดัขวางิ ั� � �  โดย

พยายามจะแยกเนือวสัดุใหแ้ยกขาดออกจากกน� ั   

2. ความเคน้แรงอดั (Compressive Stress) เกดขึนเมื�อมีแรงกดมากระทาํตงัฉากกบพืนิ ั� � � ที�

ภาคตดัขวางเพื�อพยายามอดัใหว้สัดุมีขนาดสนัลง�   

3. ความเคน้แรงเฉือน (Shear Stress) ใชส้ญัลกัษณ์ t เกดขึนเมื�อมีแรงมากระทาํใหทิ้ศทางขนานกบิ ั�

พืนที�ภาคตดัขวาง�  เพื�อใหว้สัดุเคลื�อนผานจากกน่ ั  มีคาเทากบแรงเฉือน่ ่ ั  (Shear Force) หารดว้ยพืนที��

ภาคตดัขวาง A ซึ� งขนานกบทิศทางของแรงเฉือนั  ในทางปฏิบติัความเคน้ที�เกดจะมีทงัิ �  3 แบบนีพร้อม�  ๆ กนั 

 

ความเครียดและการเปลี�ยนรปู  (Strain and Deformation) 

ความเครียด (Strain) คือ การเปลี�ยนแปลงรูปรางของวสัดุ่  (Deformation) เมื�อมีแรงภายนอกมา 

กระทาํ(เกดความเคน้ิ ) การเปลี�ยนรูปของวสัดุนีเป็นผลมาจากการเคลื�อนที�ภายในเนือวสัดุ� �  ซึ� งลกัษณะของ

มนัสามารถแบงเป็น่  2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

1. การเปลี�ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic Strain) 

เป็นการเปลี�ยนรูปในลกัษณะที�เมื�อปลดแรงกระทาํ อะตอมซึ� งเคลื�อนไหวเนื�องจากผลของความเคน้จะ

เคลื�อนกลบัเขา้ตาํแหนงเดิม่  ทาํใหว้สัดุคงรูปรางเดิมไวไ้ด้่  ตวัอยางไดแ้ก่ ่ พวกยางยดื, สปริง ถา้เราดึงมนัแลว้

ปลอยมนัจะกลบัไปมีขนาดเทาเดิม่ ่  

2. การเปลี�ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic Strain) 

เป็นการเปลี�ยนรูปที�ถึงแมว้าจะปลดแรงกระทาํนนัออกแลว้วสัดุกยงัคงรูปรางตามที�ถูกเปลี�ยนไปนนั่ ็ ่� �  โดย
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อะตอมที�เคลื�อนที�ไปแลว้จะไมกลบัไปตาํแหนงเดิมวสัดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปลี�ยนรูปทงัสองชนิดนี่ ่ � �

ขึนอยกูบแรงที�มากระทาํ� ่ ั  หรือความเคน้วามีมากนอ้ยเพียงใด่  หากไมเกนพิกดก่ ิ ั ารคืนรูป (Elastic Limit) แลว้ 

วสัดุนนักจะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก� ็  (Elastic Behavior) แตถา้ความเคน้เกนกวาพิกดการคืนรูปแลว้่ ิ ่ ั

วสัดุกจะเกดการเปลี�ยนรูปแบบถาวรหรือแบบพลาสติก็ ิ  (Plastic Deformation) นอกจากความเครียดทงั�  2 

ชนิดนีแลว้�  ยงัมีความเครียดอีกประเภทหนึ�งซึ� งพบในวสัดุประเภทโพลีเมอร์ เชน่  พลาสติก เรียกวา่

ความเครียดกงอิลาสติกจะมีลกัษณะที�เมื�อปราศจากแรงกระทาํวสัดุจะมีการคืนรูปึ�  แตจะไมกลบัไปจนมี่ ่

ลกัษณะเหมือนเดิม การวดัและคาํนวณหาคาความเครียดมีอยู่  ่2 ลกัษณะคือ 

 1. แบบเส้นตรง ความเครียดที�วดัไดจ้ะเรียกวา่ ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain) จะใชไ้ดเ้มื�อแรง

ที�มากระทาํมีลกัษณะเป็นแรงดึงหรือแรงกด คาของความเครียดจะเทากบความยาวที�เปลี�ยนไปตอความยาว่ ่ ั ่

เดิม 

2. แบบเฉือน เรียกวา่ ความเครียดเฉือน (Shear Strain) ใชก้บกรณีที�แรงที�กระทาํมีลกัษณะเป็นแรงั

เฉือนคาของคว่ ามเครียดจะเทากบระยะที�เคลื�อนที�ไปตอระยะหางระหวางระนาบ่ ั ่ ่ ่  

 

การทดสอบแรงดงึ (Tension Test) 

การทดสอบทาํโดยการนาํตวัอยางทดสอบมาดึงอยางชา้่ ่  ๆ แลว้บนัทึกคาของความเคน้และ่

ความเครียดที�เกดขึนไว้ิ �  แลว้มาพลอ็ตเป็นเส้นโคง้ดงัรูปที� 1 โดยขนาดและรูปรางของชินทดสอบมี่ � ตาง่  ๆ 

กนขึนอยกูบชนิดของวสัดุนนัั ่ ั� �  ๆ มาตรฐานตาง่  ๆ ของการทดสอบ เชน่  มาตรฐานของ ASTM (American 

Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards) หรือแมแ้ต ่

มอก. (มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย) ไดก้าหนดขนาดและรูํ ปรางของชินทดสอบไว้่ �  ทงันีเพื�อใหผ้ล� �

ของการทดสอบเชื�อถือได ้พร้อมกบกาหนดความเร็วในการเพิมแรงกระทาํเอาไวด้ว้ยั ํ �  

 
รปที�ู  1. เครื�องทดสอบแรงดึง UTM  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด (Stress-Strain Relationship) 

ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหวางความเคน้แล่ ะความเครียด ในที�นีเราจะใชเ้ส้นโคง้ความเคน้� -

ความเครียด (Stress-Strain Curve) ซึ� งไดจ้ากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) จากการศึกษาเส้นโคง้ความ

เคน้-ความเครียด เราพบวา่ เมื�อเราเริมดึงชินทดสอบอยางชา้� � ่  ๆ ชินทดสอบจะคอย� ่  ๆ ยดืออก จนถึงจุดจุด

544 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

 59 

หนึ�งซึ� งในชวงนี่ � ความสัมพนัธ์ระหวางความเคน้่ -ความเครียดจะเป็นสัดสวนคงที�่  ทาํใหเ้ราไดก้ราฟที�เป็น

เส้นตรง ตามกฎของฮุค (Hook's law) ซึ� งกลาววาความเคน้เป็นสดัสวนโดยตรงกบความเครียด่ ่ ่ ั  เรียกวาพิกด่ ั

สดัสวน่  (Proportional Limit) และภายใตพ้ิกดสดัสวนนีั ่ �  วสัดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก 

(Elastic Behavior) นนัคือเมื�อปลอยแรงกระทาํ� ่  ชินทดสอบจะกลบัไปมีขนาดเทาเดิมเมื�อเราเพิมแรงกระทาํ� ่ �

ตอไปจนเกนพิกดสดัสวน่ ิ ั ่  เสน้กราฟจะคอย่  ๆ โคง้ออกจากเส้นตรง วสัดุหลายชนิดจะยงัคงแสดงพฤติกรรม

การคืนรูปไดอี้กเลก็นอ้ยจนถึงจุด ๆ หนึ�งเรียกวา่ พิกดยืั ดหยนุ่ (Elastic limit) ซึ� งจุดนีจะเป็นจุดกาหนดวา� ํ ่

ความเคน้สูงสุดที�จะไมทาํใหเ้กดการแปรรูปถาวร่ ิ  (Permanent Deformation or Offset) กบวสัดุนนัั �  

 
 

รปที�ู  2. เสน้โคง้ความเคน้-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) 

 

 เมื�อผานจุดนีไปแลว้่ � วสัดุจะมีการเปลี�ยนรูปอยางถาวร่  (Plastic Deformation) ลกัษณะการเริมตน้�

ของความเครียดแบบพลาสติกนีเปลี�ยนแปลงไปตามชนิดของวสัดุในโลหะหลายชนิด�  เชน่  พวกเหลก็กลา้

คาร์บอนตํ�า (Low Carbon Steel) จะเกดการเปลี�ยนรูปอยางรวดเร็วิ ่  โดยไมมีการเพิมความเคน้่ �  (บางครัง�

อาจจะลดลงกม็ี) ซึ� งเป็นจุดที�เกดการเปลี�ยนรูปแบบพลาสติกิ  จุดนีเรียกวาจุดคราก� ่  (Yield Point) และคาของ่

ความเคน้ที�จุดนีเรียกวา� ่  ความเคน้จุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength คา่  Yield Strength นีมี�

ประโยชน์กบวิศวกรมากั  เพราะเป็นจุดแบงระหวางพฤติกรรมการคื่ ่ นรูปกบพฤติกรรมการคงรูปั  และใน

กรณีของโลหะจะเป็นคาความแขง็แรงสูงสุดที�เราคงใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไมเกดการเสียหาย วสัดุหลายชนิด่ ่ ิ

เชน่  อะลูมิเนียม ทองแดง จะไมแสดงจุดครากอยางชดัเจน่ ่  แตเรากมีวิธีที�จะหาไดโ้ดยกาหนดความเครียดที�่ ็ ํ  

0.10 - 0.20% ของความยาวกาหนดเดิมํ  (Original Gage Length) แลว้ลากเส้นขนานกบกราฟชวงแรกไปจนั ่

ตดัเส้นกราฟที�โคง้ไปทางดา้นขวา ดงัรูปที� 3 คาความเคน้ที�จุดตดันีจะนาํมาใชแ้ทนคาความเคน้จุดครากได้่ ่�  
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ความเคน้ที�จุดนีบางครังเรียกวา� � ่  ความเคน้พิสูจน ์ (Proof Stress) หรือความเคน้ 0.1 หรือ 0.2% offset ดงั

แสดงในรูปที� 3 

 
รปที�ู  3. เสน้โคง้ความเคน้-ความเครียดแบบที�ไมมีจุดคราก ่  

 

หลงัจากจุดครากแลว้ วสัดุจะเปลี�ยนรูปแบบพลาสติกโดยความเคน้จะคอย่  ๆ เพิมอยางชา้� ่  ๆ หรือ

อาจจะคงที�จนถึงจุดสูงสุด คาความเคน้ที�จุดนีเรียกวา่ ่�  Ultimate Strength หรือความเคน้แรงดึง (Tensile 

Strength) ซึ� งเป็นคาความเคน้สูงสุดที�วสัดุจะทนไดก้อนที�จะขาดหรือแตกออกจากกน่ ั่  (Fracture) เนื�องจาก

วสัดุหลายชนิดสามารถเปลี�ยนรูปอยางพลาสติกไดม้าก่  ๆ คาความเคน้สูงสุดนีสามารถนาํมาคาํนวณใชง้าน่ �

ได ้ นอกจากนี�  คานียงัใชเ้ป็นดชันีเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสั่ � ดุไดด้ว้ยวา่ คาํวา่ ความแขง็แรง (Strength) 

ของวสัดุ หรือ กาลงัวสัดุนนัํ �  โดยทวัไป�  จะหมายถึงคาความเคน้สูงสุดที�วสัดุทนไดนี้เองที�จุดสุดทา้ยของ่ �

กราฟ เป็นจุดที�วสัดุเกดการแตกหรือขาดออกจากกนิ ั  (Fracture)  

 

อัตราส่วนปัวซอง (Poisson’s ratio) 

เมื�อแทงวตัถุ่  ซึ� งมีความยาวเริมตน้�  L และมีเส้นผานศูนยก์ลางเริมตน้่ �  d ถูกกระทาํโดยแรงดึงใน

แนวแกน (axial tensile force) ดงัที�แสดงในรูปที� 4-8 แลว้ แทงวตัถุดงักลาวจะเกดการยดืตวั่ ่ ิ  (elongation) δ 

ในแนวแกน (longitudinal direction) และจะเกดการหดตวัิ  (contraction) δ′ ในแนวขวาง (lateral direction) 

ของแทงวตัถุ่  ในทางตรงกนขา้มั  เมื�อแทงวตัถุดงักลาวถูกกระทาํโดยแรงกดอดัในแนวแกน่ ่  (axial 

compression force) แลว้แทงวตัถุจะเกดการหดตวั่ ิ  δ ในแนวแกนและจะเกดการยดืตวั ิ δ′ ในแนวขวางดงัที�

แสดงไวใ้นรูปที� 3  
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รปที�ู  4. การเปลี�ยนแปลงรูปรางของ่  deformable bar 

 

ชวงที�วสัดุมีพฤติกรรมแบบ่  elastic อตัราสวนของ่  lat ε ตอ่  long ε มีคาที�คงที�่  และเป็นคาเฉพาะของวสัดุ่

แบบเนือเดียว�  (homogenous) และมีพฤติกรรมไมขึนกบทิศทางที�แรงกระทาํ่ ั�  (isotropic) ซึ� งคาอตัราสวนนี่ ่ �

ไดถู้กเรียกวา่ Poisson’s Ratio และเขียนไดใ้นรูป 

 

 
 

คา่  Poisson’s ratio จะไมมีหนวย่ ่  และโดยปกติแลว้ วสัดุในทางวิศวกรรมมกัจะมีคา่  Poisson’s ratio อยู่

ระหวาง่  0.25 ถึง 0.33 ในทางทฤษฎีแลว้ คา่  Poisson’s ratio จะมีคาอยรูะหวาง่ ่ ่  0 ถึง 0.5 

 

 คาน(Beam) คานสวนใหญมกัวางตวัในแนวราบ ทาํหนา้ที�รับแรงกระทาํ่ ่ ในทิศทางตงัฉากกบ� ั

แนวแกนตามความยาวของคาน ลกัษณะของคานยื�นคือมีปลายขา้งหนึ�งเป็นฐานรองรับแบบยดึแนน่  (Fixed 

support) อีกปลายขา้งหนึ�งยื�นออกไปโดยไมมีฐานรองรับใดๆ ดงัแสดงในรูปที�่ 1 

 มีหลายวิธีในการหาคาการโกงตวัของคานซึ� งอยบูนพืนฐานเดียวกนแตใชเ้ทคนิคที�่ ่ ั ่่ � แตกตางกนใน่ ั

การแกไขปัญหา ในการทดลองนีเป็นการทดลองแบบงายๆ้ ่�  เพื�อศึกษาการโกงตวัของคาน ความสัมพนัธ์่

ระหวางแรงที�มากระทาํกบการโกงตวัดงักลาว คุณสมบติัของวสัดุบางประการที�มีผลตอการโกงตวัของคาน่ ั ่ ่่ ่  

ในการทดลองนีการทดลองไดก้าหนดใหน้กัศึกษาทาํการหาคา� ํ ่ หาคาโมดูลสั่ ความยดืหยนุ่ของคาน 

และทําการเปรียบเทียบคาการโกงตัวของคานทังหมด่ ่ �  3 แบบ โดยพืนที�หน้าตัดของคานมีทังแบบ� �

พืนที�หนา้ตดัสมํ�าเสมอและไมสมํ�าเสมอ � ่  
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รปที�ู  5 

 

การโก่งตัวของคานทางทฤษฎ ี 

                             
2

3
6

x

Px
L x

EI
                                                                (1) 

 

เมื�อ   

         
 

โมเมนต์ความเฉื�อย 

ในการทดลองนีใชค้านทงัหมด � � 3 ชิน คือชิน� �  A B และC โดยที�ชิน � A มีพืนที�หนา้ตดัคงที�ตลอด�

ความยาวคาน สวนคาน ่ B และ C มี พืนที�หนา้ตดัลดลงตามความยาวคาน�  
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คาน A  

 

 

 

 

 

คาน B, C  

 

 

 

 

 

 

โดยที� 

              
- R.C.Hibbeler, “ Mechanics of Materials”, Prentice-Hall, 2005 

- Gere and Timoshenko, “Mechanics of Materials”, Third SI Edition, Chapman & Hall 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 

 E, Modulus of 

Elasticity 

(Gpa) 

ความกว้าง, b 

(m.) 

ความสงู , h 

(m.) 

ความสงู , H 

(m.) 

I, Moment of 

Inertia 

(m4) 

คาน ……    -  

คาน …… 
ใชค้าเดียวกบ่ ั

คานA 
    

คาน …… 
ใชค้าเดียวกบ่ ั

คานA 
    

คาน …… 

ความยาวของคานยื�น L=______________ (m) และ x =______________ (m) 

มวล (kg)       

ภาระ,P (N)        

Deflection ,Theoretical 

,x (m) 

      

Deflection 

,Experimental,x (m) 

      

% error       

คาน …… 

ความยาวของคานยื�น L=______________ (m) และ x =______________ (m) 

มวล (kg)       

ภาระ,P (N)        

Deflection ,Theoretical 

,x (m) 

      

Deflection 

,Experimental,x (m) 

      

% error       
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คาน …… 

ความยาวของคานยื�น L=______________ (m) และ x =______________ (m) 

มวล (kg)       

ภาระ,P (N)        

Deflection ,Theoretical 

,x (m) 

      

Deflection 

,Experimental,x (m) 

      

% error       

 

1. จงวเิคราะห์หาแรงปฏกิริิยาและโมเมนต์ที�จดรองรับ ุ A คดิที�แรง P สงสดู ุ  

 ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

. 

 

2. ความเค้นสงสดที�เกดิขึ�นในคาู ุ นมค่ีาเท่ากบัเทาไรและเกดิขึ�น ณ ตาํแหน่งใด 

 ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

..  

 

3. คานที�ใช้ในการทดลองสามารถรับภาระสงสดได้กี�กโิลกรัมโดยยงัไม่ทาํให้คานเกดิการเสียรปอย่างถาวรู ูุ  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........... 
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การทดลองที� 10 

การทดสอบการโก่งตวัของคานอย่างง่าย (Simply Beam Deflection Testing) 

 

ในงานวิศวกรรมคุณสมบติัเชิงกลมีความสาํคญัมากเพราะเมื�อเราจะเลือกใชว้สัดุใดๆ กตาม็  สิงแรก�

ที�จะนาํมาพิจารณากคือ็  คุณสมบติัเชิงกล การที�เครื�องจกัรหรืออุปกรณ์ใดๆจะสามารถทาํงานไดอ้ยาง่

ปลอดภยัขึนอยกูบคุณสมบติัเชิงกลของวั� ่ ั สดุที�ใชท้าํเครื�องจกัร อุปกรณ์นนัๆ�  เป็นสาํคญั 

 

ความเค้น (Stress) 

ตามความเป็นจริงความเคน้หมายถึง แรงตา้นทานภายในเนือวสัดุที�มีตอแรงภายนอกที�มากระทาํตอ� ่ ่

หนึ�งหนวยพืนที�่ �  แตเนื�องจากความไมเหมาะสมทางปฏิบติั่ ่  และความยากในการวดัหาคานี่ �  เราจึงมกัจะพดู

ถึงความเคน้ในรูปของแรงภายนอกที�มากระทาํตอหนึ�งหนวยพืนที�่ ่ �  ดว้ยเหตุผลที�วา่ แรงกระทาํภายนอกมี

ความสมดุลกบแรงตา้นทานภายในโดยทวัไปความเคน้สามารถแบงออกไดเ้ป็นั ่�  3 ชนิด ตามลกัษณะของ

แรงที�มากระทาํ 

1. ความเคน้แรงดึง (Tensile Stress) เกดขึนเมื�อมีแรงดึงมากระทาํตงัฉากกบพืิ ั� � �นที�ภาคตดัขวาง โดย

พยายามจะแยกเนือวสัดุใหแ้ยกขาดออกจากกน� ั   

2. ความเคน้แรงอดั (Compressive Stress) เกดขึนเมื�อมีแรงกดมากระทาํตงัฉากกบพืนที�ิ ั� � �

ภาคตดัขวางเพื�อพยายามอดัใหว้สัดุมีขนาดสนัลง�   

3. ความเคน้แรงเฉือน (Shear Stress) ใชส้ญัลกัษณ์ t เกดขึนเมื�อมีแริ � งมากระทาํใหทิ้ศทางขนานกบั

พืนที�ภาคตดัขวาง�  เพื�อใหว้สัดุเคลื�อนผานจากกน่ ั  มีคาเทากบแรงเฉือน่ ่ ั  (Shear Force) หารดว้ยพืนที��

ภาคตดัขวาง A ซึ� งขนานกบทิศทางของแรงเฉือนั  ในทางปฏิบติัความเคน้ที�เกดจะมีทงัิ �  3 แบบนีพร้อม�  ๆ กนั 

 

ความเครียดและการเปลี�ยนรปู  (Strain and Deformation) 

ความเครียด (Strain) คือ การเปลี�ยนแปลงรูปรางของวสัดุ่  (Deformation) เมื�อมีแรงภายนอกมา 

กระทาํ (เกดความเคน้ิ ) การเปลี�ยนรูปของวสัดุนีเป็นผลมาจากการเคลื�อนที�ภายในเนือวสัดุ� �  ซึ� งลกัษณะของ

มนัสามารถแบงเป็น่  2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

1. การเปลี�ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic Strain) 

เป็นการเปลี�ยนรูปในลกัษณะที�เมื�อปลดแรงกระทาํ อะตอมซึ� งเคลื�อนไหวเนื�องจากผลของความเคน้จะ

เคลื�อนกลบัเขา้ตาํแหนงเดิม่  ทาํใหว้สัดุคงรูปรางเดิมไวไ้ด้่  ตวัอยางไดแ้ก่ ่ พวกยางยดื, สปริง ถา้เราดึงมนัแลว้

ปลอยมนัจะกลบัไปมีขนาดเทาเดิม่ ่  
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2. การเปลี�ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic Strain) 

เป็นการเปลี�ยนรูปที�ถึงแมว้าจะปลดแรงกระทาํนนัออกแลว้วสัดุกยงัคงรูปรางตามที�ถูกเปลี�ยนไปนนั่ ็ ่� �  โดย

อะตอมที�เคลื�อนที�ไปแลว้จะไมก่ ลบัไปตาํแหนงเดิมวสัดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปลี�ยนรูปทงัสองชนิดนี่ � �

ขึนอยกูบแรงที�มากระทาํ� ่ ั  หรือความเคน้วามีมากนอ้ยเพียงใด่  หากไมเกนพิกดการคืนรูป่ ิ ั  (Elastic Limit) แลว้ 

วสัดุนนักจะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก� ็  (Elastic Behavior) แตถา้ความเคน้เกนกวาพิก่ ิ ่ ดัการคืนรูปแลว้

วสัดุกจะเกดการเปลี�ยนรูปแบบถาวรหรือแบบพลาสติก็ ิ  (Plastic Deformation) นอกจากความเครียดทงั�  2 

ชนิดนีแลว้�  ยงัมีความเครียดอีกประเภทหนึ�งซึ� งพบในวสัดุประเภทโพลีเมอร์ เชน่  พลาสติก เรียกวา่

ความเครียดกงอิลาสติกจะมีลกัษณะที�เมื�อปราศจากแรงกระทาํวสัึ� ดุจะมีการคืนรูป แตจะไมกลบัไปจนมี่ ่

ลกัษณะเหมือนเดิม การวดัและคาํนวณหาคาความเครียดมีอยู่  ่2 ลกัษณะคือ 

 1. แบบเส้นตรง ความเครียดที�วดัไดจ้ะเรียกวา่ ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain) จะใชไ้ดเ้มื�อแรง

ที�มากระทาํมีลกัษณะเป็นแรงดึงหรือแรงกด คาของความเครียดจะเทาก่ ่ บัความยาวที�เปลี�ยนไปตอความยาว่

เดิม 

2. แบบเฉือน เรียกวา่ ความเครียดเฉือน (Shear Strain) ใชก้บกรณีที�แรงที�กระทาํมีลกัษณะเป็นแรงั

เฉือนคาของความเครียดจะเทากบระยะที�เคลื�อนที�ไปตอระยะหางระหวางระนาบ่ ่ ั ่ ่ ่  

การทดสอบแรงดงึ (Tension Test) 

การทดสอบทาํโดยการนาํตวัอยาง่ ทดสอบมาดึงอยางชา้่  ๆ แลว้บนัทึกคาของความเคน้และ่

ความเครียดที�เกดขึนไว้ิ �  แลว้มาพลอ็ตเป็นเส้นโคง้ดงัรูปที� 1 โดยขนาดและรูปรางของชินทดสอบมีตาง่ ่�  ๆ 

กนขึนอยกูบชนิดของวสัดุนนัั ่ ั� �  ๆ มาตรฐานตาง่  ๆ ของการทดสอบ เชน่  มาตรฐานของ ASTM (American 

Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards) หรือแมแ้ต ่

มอก. (มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย) ไดก้าหนดขนาดและรูปรางของชินทดสอบไว้ํ ่ �  ทงันีเพื�อใหผ้ล� �

ของการทดสอบเชื�อถือได ้พร้อมกบกาหนดความเร็วในการเพิมแรงกระทาํเอาไวด้ว้ยั ํ �  

 
 

รูปที� 1. เครื�องทดสอบแรงดึง UTM  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด (Stress-Strain Relationship) 

ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหวางความเคน้และความเครียด่  ในที�นีเราจะใชเ้ส้นโคง้ความเคน้� -

ความเครียด (Stress-Strain Curve) ซึ� งไดจ้ากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) จากการศึกษาเส้นโคง้ความ

เคน้-ความเครียด เราพบวา่ เมื�อเราเริมดึงชินทดสอบอยางชา้� � ่  ๆ ชินทดสอบจะคอย� ่  ๆ ยดืออก จนถึงจุดจุด

หนึ�งซึ� งในชวงนีความสัมพนัธ์ระหวางความเคน้่ ่� -ความเครียดจะเป็นสัดสวนคงที�่  ทาํใหเ้ราไดก้ราฟที�เป็น

เส้นตรง ตามกฎของฮุค (Hook's law) ซึ� งกลาววาความเคน้เป็นสดัสวนโดยตรงกบความเครียด่ ่ ่ ั  เรียกวาพิกด่ ั

สดัสวน่  (Proportional Limit) และภายใตพ้ิกดสดัสวนนีั ่ �  วสัดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก 

(Elastic Behavior) นนัคือเมื�อปลอยแรงกระทาํ� ่  ชินทดสอบจะกลบัไปมีขนาดเทาเดิมเมื�อเราเพิมแรงกระทาํ� ่ �

ตอไป่ จนเกนพิกดสดัสวนิ ั ่  เสน้กราฟจะคอย่  ๆ โคง้ออกจากเส้นตรง วสัดุหลายชนิดจะยงัคงแสดงพฤติกรรม

การคืนรูปไดอี้กเลก็นอ้ยจนถึงจุด ๆ หนึ�งเรียกวา่ พิกดยดืหยนุั ่  (Elastic limit) ซึ� งจุดนีจะเป็นจุดกาหนดวา� ํ ่

ความเคน้สูงสุดที�จะไมทาํใหเ้กดการแปรรูปถาวร่ ิ  (Permanent Deformation or Offset) กบวสัดุนนัั �  

 
รปที�ู  2. เสน้โคง้ความเคน้-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) 

 

 เมื�อผานจุดนีไปแลว้วสัดุจะมีการเปลี�ยนรูปอยางถาวร่ ่�  (Plastic Deformation) ลกัษณะการเริมตน้�

ของความเครียดแบบพลาสติกนีเปลี�ยนแปลงไปตามชนิด� ของวสัดุในโลหะหลายชนิด เชน่  พวกเหลก็กลา้

คาร์บอนตํ�า (Low Carbon Steel) จะเกดการเปลี�ยนรูปอยางรวดเร็วิ ่  โดยไมมีการเพิมความเคน้่ �  (บางครัง�

อาจจะลดลงกม็ี) ซึ� งเป็นจุดที�เกดการเปลี�ยนรูปแบบพลาสติกิ  จุดนีเรียกวาจุดคราก� ่  (Yield Point) และคาของ่

ความเคน้ที�จุดนีเ� รียกวา่ ความเคน้จุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength คา่  Yield Strength นีมี�

ประโยชน์กบวิศวกรมากั  เพราะเป็นจุดแบงระหวางพฤติกรรมการคืนรูปกบพฤติกรรมการคงรูป่ ่ ั  และใน
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กรณีของโลหะจะเป็นคาความแขง็แรงสูงสุดที�เราคงใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไมเกดการเสียหาย วสัดุหล่ ่ ิ ายชนิด

เชน่  อะลูมิเนียม ทองแดง จะไมแสดงจุดครากอยางชดัเจน่ ่  แตเรากมีวิธีที�จะหาไดโ้ดยกาหนดความเครียดที�่ ็ ํ  

0.10 - 0.20% ของความยาวกาหนดเดิมํ  (Original Gage Length) แลว้ลากเส้นขนานกบกราฟชวงแรกไปจนั ่

ตดัเส้นกราฟที�โคง้ไปทางดา้นขวา ดงัรูปที� 2 คาความเคน้ที�จุดตดั่ นีจะนาํมาใชแ้ทนคาความเคน้จุดครากได้� ่  

ความเคน้ที�จุดนีบางครังเรียกวา� � ่  ความเคน้พิสูจน ์ (Proof Stress) หรือความเคน้ 0.1 หรือ 0.2% offset ดงั

แสดงในรูปที� 2 

 

 
รปที�ู  3. เสน้โคง้ความเคน้-ความเครียดแบบที�ไมมีจุดคราก ่  

 

หลงัจากจุดครากแลว้ วสัดุจะเปลี�ยนรูปแบบพลาสติกโดยความเคน้จะคอย่  ๆ เพิมอยางชา้� ่  ๆ หรือ

อาจจะคงที�จนถึงจุดสูงสุด คาความเคน้ที�จุดนีเรียกวา่ ่�  Ultimate Strength หรือความเคน้แรงดึง (Tensile 

Strength) ซึ� งเป็นคาความเคน้สูงสุดที�วสัดุจะทนไดก้อนที�จะขาดหรือแตกออกจากกน่ ั่  (Fracture) เนื�องจาก

วสัดุหลายชนิดสามารถเปลี�ยนรูปอยางพลาสติกไดม้าก่  ๆ คาความเคน้สูงสุดนีสามารถนาํมาคาํนวณใชง้าน่ �

ได ้ นอกจากนี�  คานียงัใชเ้ป็นดชันีเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุไดด้ว้ยวา่ ่�  คาํวา่ ความแขง็แรง (Strength) 

ของวสัดุ หรือ กาลงัวสัดุนนัํ �  โดยทวัไป�  จะหมายถึงคาความเคน้สูงสุดที�วสัดุท่ นไดนี้เองที�จุดสุดทา้ยของ�

กราฟ เป็นจุดที�วสัดุเกดการแตกหรือขาดออกจากกนิ ั  (Fracture)  
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อัตราส่วนปัวซอง (Poisson’s ratio) 

เมื�อแทงวตัถุ่  ซึ� งมีความยาวเริมตน้�  L และมีเส้นผานศูนยก์ลางเริมตน้่ �  d ถูกกระทาํโดยแรงดึงใน

แนวแกน (axial tensile force) ดงัที�แสดงในรูปที� 4-8 แลว้ แทงวตัถุดงักลาวจะเกดการยดืตวั่ ่ ิ  (elongation)  

ในแนวแกน (longitudinal direction) และจะเกดการหดตวัิ  (contraction) ในแนวขวาง (lateral direction) 

ของแทงวตัถุ่  ในทางตรงกนขา้มั  เมื�อแทงวตัถุดงักลาวถูกกระทาํโดยแรงกดอดัในแนวแกน่ ่  (axial 

compression force) แลว้แทงวตัถุจะเกดการหดตวัในแนวแกนและจะเกดการยดืตวั ในแนวขวางดงัที�แสดง่ ิ ิ

ไวใ้นรูปที� 3  

 

 

 
รปที�ู  4. การเปลี�ยนแปลงรูปรางของ่  deformable bar 

 

ชวงที�วสัดุมีพฤติกรรมแบบ่  elastic อตัราสวนของ่  lat  ตอ่  long  มีคาที�คงที�่  และเป็นคาเฉพาะของวสัดุแบบ่

เนื�อเดียว (homogenous) และมีพฤติกรรมไมขึนกบทิศทางที�แรงกระทาํ่ ั�  (isotropic) ซึ� งคาอตัราสวนนีไดถู้ก่ ่ �

เรียกวา่ Poisson’s Ratio และเขียนไดใ้นรูป 

 

 
 

คา่  Poisson’s ratio จะไมมีหนวย่ ่  และโดยปกติแลว้ วสัดุในทางวิศวกรรมมกัจะมีคา่  Poisson’s ratio อยู่

ระหวาง่  0.25 ถึง 0.33 ในทางทฤษฎีแลว้ คา่  Poisson’s ratio จะมีคาอยรูะหวาง่ ่ ่  0 ถึง 0.5 

 

การทดลองนีเป็นการทดลองหาคาการโกงตวัของคานที�มีจุดรองรับอยางงาย � ่ ่ ่่ (simple support) แบบ 

Pin-Roller โดยมีภาระเป็นแบบ Point load ดงัรูปที� 1 ซึ� งสามารถหาระยะโกงตวัไดจ้ากสมการที� ่ 1และ 2 
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รปที�  ู 1 Simply Supported Beam 

 

 

 

  

 

 

 

รปที�  ู 2 Free Body Diagrams 

 

สมการที� 1 

 

สมการที� 2 

 

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง  

 Bending, Tranverse shear, Design of Beams and shafts, Deflectionof Beam and shafts 

 

เอกสารอ้างอิง 

R.C.Hibbeler, Mechanics of Materials, 5th edition, Macmillan college Publishing Company, New 

York, 2003 

Daryl L. Logan, Mechanics of Materials,HarperCollins Publishers Inc. , New York, 1991 

กลศาสตร์วสัดุ 1 R.C.Hibbeler เขียน, รศ.ดร. บุรฉตัร ฉตัรวีระ และ วทชัภพ เดชพนัธ์ เรียบเรียง, 

2002 

 

L 

a b 

P 

A B 

  

0 x a 2 2 2( )
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RA 

P 
x 

L 
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RB 
  

558 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

 73 

ชื�อ_____________________________รหสันกัศึกษา___________________กลุมที�่ __________ 

 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

ตารางบันทกึที� 1ค่าการโก่งตวัของคาน * ขอ้มูลที�ตอ้งกรอก 

เงื�อนไขการทดลองความยาวคาน L = *        m , ระยะที�แรงกระทาํ  a  = *         m,  

ค่าการโก่งตัวที�ระยะ x =______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าการโก่งตัวที�ระยะ x =______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าการโก่งตัวที�ระยะ x =______ 

 

 

 

 

 

 

 

มวล 

(kg) 

ภาระ 

(N) 
th x10-

3(m) 
exp x10-

3(m) 

 0 *     * 

0.1 *   * 

0.2 *   * 

0.3 *   * 

0.4 *   * 

0.5 *   * 

มวล 

(kg) 

ภาระ 

(N) 
th x10-

3(m) 
exp x10-

3(m) 

 0 *     * 

0.5 *   * 

0.2 *   * 

0.3 *   * 

0.4 *   * 

0.5 *   * 

มวล 

(kg) 

ภาระ 

(N) 
th x10-

3(m) 
exp x10-

3(m) 

 0 *     * 

0.5 *   * 

0.2 *   * 

0.3 *   * 

0.4 *   * 

0.5 *   * 
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ตวัอย่างการคาํนวณ 

 

1. จงแสดง Shear and Moment Diagrams ที�ระยะที�ทาํการทดลอง  a  *            m , maxP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความเค้นสงสดที�เกดิขึ�นในคานมค่ีาเท่ากบัเทาไรและเกดิขึ�น ณ ตาํแหน่งใดู ุ  

 ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

วสัดุ โมดูลสัความยดืหยนุ ่ , 
E (Pa) 

ความกวา้ง, w (x10-3m) ความหนา, h (x10-3m) 

คานอลูมิเนียม 70 x 109 38 6.2 

V (N) 

M (N.m) x (m) 

x (m) 

RA RB 
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3. คานที�ใช้ในกรทดลองสามารถรับภาระสงสดได้กี�กโิลกรัมโดยยงัไม่ทาํให้คานเกดิการเสียรปอย่างถาวรู ูุ  

............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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การทดลองที� 11 

ปัจจัยทางพื�นที�โดยการใช้แหล่งความร้อน (Area Factor Using Heat Source) 

 
วตัถประสงค์ุ  

วตัถุประสงคข์องการทดลองนีกเพื�อสาธิตใหเ้ห็นวาการแลกเปลี�ยนความร้อนของพ� ็ ่ ลงังานที�แผรังสี่

จากพืนผวิหนึ�งไปสูอีกพืนผวิหนึ�งนนัขึนอยกูบเรขาคณิตที�เชื�อมโยงระหวางพืนผวิทงัสองคือ� � �่ ่ ั ่� �� เป็นฟังชนัของ�

จาํนวนพืนผวิที�แตละพืนผวิจะ� �่  ‘มองเห็น’ ซึ� งกนและกนั ั  

ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

อตัราการถายเทความร้อนจากพืนผิวสีดาํ่ � ที�มีการแผรังสีไปสูพื่ ่ �นผิวอื�นนนัขึนอยกูบปริมาณพืนผิวที�� � ่ ั �

แตละพืนผิวจะ่ �  ‘มองเห็น’ ซึ� งกนและกนจึงมีการนาตวัประกอบพืนที�ั ั �  (area factor) F เขา้มาใชเ้พื�อที�จะ

แกปัญหาการถายเทความร้อนดว้ยการแผรังสีโดย้ ่ ่  F ถูกนิยามวาเป็นสวนของพลงังานที�เปลงตอหนึ�งหนวย่ ่ ่ ่ ่

เวลาโดยพืนผวิหนึ�ง� ซึ� งถูกรับไวโ้ดยพืนผวิอื�น�  

ดงันนัอตัราการถายเทความร้อนดว้ยการแผรังสี� ่ ่  Q12 ระหวางพืนผิวสีดาํ่ � ที�มีพืนที��  A1 กบั A2 ที�มี

อุณหภูมิ T1 กบั T2 ตามลาํดบั ดงัรูปที� 1คือ )T-T(FA=Q 4
2

4
112112   

 
รปที�ู  1 การแผรังสีระหวางวตัถุสองชิน่ ่ �  

การจดัเตรียมเครื�องทดลอง 

การจดัเตรียมเครื�องทดลองไดแ้สดงไวใ้นรูปที� 2  

ตวัประกอบพืนที�หาไดห้ลายวิธีเชนโดยการวิเคราะห์การประมาณ� ่

ทางตวัเลขเป็นตน้สาํหรับวตัถุที�มีรูปทรงธรรมดาจะหาตวัประกอบ

พืนที�ไดจ้ากหนงัสือทางดา้นการถายเทความร้อนทวัไป� ่ �  

ข้อเสนอแนะ:  

1 .  ร ะ ย ะ จ า ก ตั ว ว ั ด รั ง สี ค ว า ม ร้ อ น                       

( Thermopile) ถึงแหลงให้ความร้อน่         

X = 300 mm 

2 .  ระยะ จากแ หลง ให้ความ ร้อนถึ งแผน่ ่

Aperture Y = 200 mm 

รปที�ู 2 ไดอะแกรมการติดตงัอุปกรณ์สาํหรับการทดลอง�  
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ขั�นตอนการทดลอง 

4.1 ในการใช ้ Aperture plate ตรวจให้แนใจวาดา้นที�เป็นฉนวนหนัไปสูตวัวดัรังสีความร้อน่ ่ ่  

(Thermopile) และพืนผวิสีเงินหนัไปสูแหลงใหค้วามร้อน� ่ ่  

4.2 เปิดสวทิซ์เครื�องทาํความร้อน (Heater)  

4.3 ควรติดตงัแผนโลหะสีดาํ� ่ บนรางเลื�อนแลว้เลื�อนใหเ้ขา้ไปหาแหลงใหค้วามร้อนตามระยะที�กา่ ํ หนดไว้

เชน่  10 มิลลิเมตร 

4.4 เมื�ออุณหภูมิของแผนโลหะสีดาํ่ มีคาคงที�จดบนัทึกคาที�อานไดจ้ากตวัวดัรังสีความร้อน่ ่ ่  (R) สาํหรับ 

Apertures แตละคาตงัแต่ ่ ่�  60 มม. แลว้ลดลงไปครังละ�  10 มม. ลงไปจนถึงศูนยใ์นระหวางการตงั่ �  

Apertures กอนจดบนัทึกคาที�อานไดจ้ากตวัวดัรังสีความร้อน่ ่ ่  (Thermopile) ควรตรวจใหแ้นใจวา่ ่

แผนทงัสองอยใูนแนวดิงไดศู้นยก์นและยดึอยอูยางมนัคง่ ่ ั ่ ่� ��  

 
รปที�ู 3. คาที�อานไดจ้ากตวัวดัรังสีความร้อน่ ่  (R) เทียบกบั Aperture 

 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

ระยะหางระหวาง่ ่  Thermopile ถึงแผนใหค้วามร้อน     ่ X = ………………..mm 

ระยะหางระหวาง่ ่  Thermopile ถึงแผนโลหะที�ใกลสุ้ด่   Y = ………………..mm 

 

อุณหภูมิแผนโลหะ ่ (oC) ความกวา้งชองเปิด ่ (mm) 
คาที�อานจาก ่ ่ Thermopile, 

R (V) 

R5837.8qb   

W/m2 

 60   

 50   

 40   

 30   

 20   

 10   

 0   

4.5 กราฟระหวางคาที�อานไดจ้ากตวัวดัรังสีความร้อน่ ่ ่  

(Thermopile) กบั Apertures ที�เขียนจากขอ้มูลที�ไดจ้าก

การทดลองควรจะเหมือนกบที�แสดงไวใ้นรูปที�ั  3 

นักศึกษาควรนาํเสนอผลลพัธ์ในเทอมของตวัประกอบ

พื�นที�ระหวางแผนโลหะสีดาํ่ ่ กบคาที�อานได้จากตวัวดัั ่ ่

รังสีความร้อน 
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ตวัอย่างการคาํนวณ:ใหน้กัศึกษาแสดงตวัอยางการคาํนวณจากผลการทดลอง ่  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรปผลการทดลองุ  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที� 12 

ชดทดลองการเดือดและการควบแน่น ุ (Boiling and Condensation Testing Unit) 
 

1.วตัถประสงค์ุ  

 1. เพื�อใหเ้ขา้ใจหลกัการและพฤติกรรมการเดือดและการควบแนน่  

 2. เพื�อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงปัจจยัตางๆที�มีผลตอการเดือดและการควบแนน่ ่ ่  

 

2.บทนํา (Introduction) 

การเดือดและการควบแนนเป็นปรากฏการณ์เกยวขอ้งกบงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี่ ี� ั

อุปกรณ์หลายชนิดที�มีการเดือดหรือควบแนนขณะทาํ่ งาน เชนคอนเดนเซอร์ ่ (Condenser) อีแวบโปเรเตอร์ 

(evaporator) เป็นตน้ ทงันีในการถายเทความร้อนระหวางที�มีการเปลี�ยนสถานะนนัจะมีความแตกตางจาก� �� ่ ่ ่

กรณีการถายเทความร้อนแบบที�ไมมีการเปลี�ยนสถานะทงัปรากฏการณ์ขณะถายเทความร้อนและกลไกการ่ ่ ่�

ถายเทความร้อน ดงันนัเพื�่ � อใหเ้ขา้ใจความแตกตางของการถายเทความร้อนในรูปแบบที�มีการเปลี�ยนสถานะ ่ ่

จึงจาํเป็นตอ้งมีการทดลองการถายเทความร้อนที�มีการเดือดและการควบแนน่ ่  

 

3.ทฤษฎ ี

การถ่ายเทความร้อนโดยการเดอืด (Boiling heat transfer) 

  การเดือดคือการที�ของเหลวบริเวณผิวสัมผสัระหวางของแข็ง่ (แหลงความร้อน่ ) – 

ของเหลวระเหยกลายเป็นไอ กระบวนการดงักลาวนีเกดขึนเมื�ออุณหภูมิของพืนผวิ ่ ิ� �� ( sT )มีคาสูงกวาอุณหภูมิ่ ่

อิมตวัของของเหลวที�ความดนันนั � � ( satT ) และมีการถายเทความร้อยจากพืนผิวไปสูของเหลว รูปแบบของ ่ ่�

กฎการเยน็ตวัของนิวตนั (Newton’s low of cooling )ที�เหมาะสมในกรณีนีไดแ้ก� ่ 

  esats ThTThq   

โดย satse TTT   มีชื�อเรียก อุณหภูมิสวนเกน่ ิ (excess temperature) ลกัษณะที�สังเกตไดจ้าก

กระบวนการเดือดคือ จะมีฟอง (vapor bubbles) กอตวัที�ผิวและตอมาจะลอ่ ่ ยตวัออกจากพืนผิว ขนาดของ�

ฟองตลอดจนการเคลื�อนไหวของมนัไมสามารถวเิคราะห์ไดโ้ดยงาย และขึนอยกูบอุณหภูมิสวนเกน ่ ่ ่ ั ่ ิ� (excess 

temperature) ธรรมชาติของพืนผวิ ตลอดจนคุณสมบติัทางความร้อน � (Thermophysical properties) ของของ

ไหลและในทางกลบักนการเคลื�อนไหวของฟองกจะสั ็ ่ งผลตอการเคลื�อนที�ของของไหลบริเวณใกลก้บ่ ั

พืนผวิจึงมีผลตอสมัประสิทธิการถายเทความร้อน� ่ � ่  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

รปที� ู 1. การเดือดในลกัษณะตางๆ ของเมธานอลบนทอทองแดงขนาด ่ ่ 1 cm. 

 

เมื�อเพิมกระแสไฟ� , I  ซึ� งเทากบเป็นการเพิมคา ่ ั ่� Heat flux , q   2/ mW  ที�พืนผิวของขดลวด ดงันนั  � �

sats TTT   จะเพิมขึน � � ( satT = คงที�) 
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รปที� ู 2. ชวงการเดือดที�สาํคญัๆ  ในการเดือดของนาํภายใตค้วามดนับรรยากาศและอุณหภูมิที�ความดนัไ่ �

อิมตวั  � sT จากเส้นลวดแพลตินมัใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า 

 

 
รปที� ู 3. ความสมัพนัธ์ระหวางอตัราการถายเทความร้อนตอหนวยพืนที�ของลวดกบความแตกตาง่ ่ ่ ่ ั ่�  

ของอุณหภูมิของลวดและอุณหภูมิของนาํ�  

 

ลกัษณะการเดือดสามารถแบงไดต้ามชวง ดงัรูปที� ่ ่ 3 

 -   Natural convection boiling (O-A) เป็นชวงที�ฟองกาซ ่ ๊ (Bubble) เริมเกดขึนและการถายเทความ� ิ ่�

ร้อนเป็นแบบการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 
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 -   Nucleate boiling (A-C) เมื�อเพิม � Heat flux, q จะทาํให ้  sats TT   มีคาเพิม ทาํใหฟ้องกาซเกดขึน่ ๊ ิ� �

มากจนมีลกัษณะเป็นลาํ(jet)การถายเทความร้่ อนจะเกดขึนโดยตรงระหวางผิวขดลวดกบของไหล ิ ่ ั� (ไมใช่ ่

ระหวางผวิขดลวดกบฟองกาซ่ ั ๊ ) ณ. จุด P คา ่ h  จะมากที�สุดและจะเริมลดลงเมื�อ � T  ยงัคงเพิมขึนอีก ที�จุด � �

C heat flux จะมีคามากที�สุด เรียก ่ CHF (critical heat flux) 

 -  Transition boiling (C-D) เป็นชวงที�เกดฟองกาซขึนเร็วมากจนกระทงัพืนผิวบางสวนของขดลวด่ ิ ๊ ่� � �

ถูกปกคลุมดว้ยฟองกาซ เรียกวา เกด ฟิลม์ของฟองกาซขึนบางสวน ๊ ่ ิ ๊ ่� (Partial film boiling) และการถายเท่

ความร้อนจากพืนผิวขดลวดไปยงัสวนที�เป็นของเหลวตอ้งผานชนัฟิลม์ฟองก� ่ ่ ๊� าซนีกอน  แตเนื�องจากคาการ� ่ ่ ่

นาํความร้อน  gask  ของฟองกาซมีคานอ้ยกวาของเหลวมากๆ ดงันนั สมัประสิทธิการถายเทความร้อน ๊ ่ ่ � ่� ( h ) 

และ heat flux ( q ) ในชวงนีจึงลดลงเมื�อ คา ่ ่� T  เพิ�มมากขึน � (ยงัเพิม � T การเกดฟองกาซยงิมากิ ๊ � ) 

 -   Film boiling (D-E) เป็นชวงที�พืนผิวทงัหมดถูกปกคลุมดว้ยฟองกาซ การถายเทความร้อนจาก่ ๊ ่� �

พืนผวิขดลวดไปยงัของเหลวเกดขึน� ิ � โดยการนาํความร้อนผานฟองกาซเทานนั่ ๊ ่ �  จุด D เป็นจุดที� heat flux มีคา่

ต ํ�าสุด , minqqD   และเมื�อเพิมอุณหภูมิพืนผวิตอไป การถายเทความร้อนจากพืนผวิไปยงัของเหลวจะเป็น� � �่ ่

ผลมาจากการแผรังสีมากกวา ดงันนั คา สมัประสิทธิการถายเทความร้อน ่ ่ ่ � ่� , h  และ heat flux จึงเพิมขึน� �  

การเดือดโดยทวัไปมี � 2 แบบ คือ การเดือดดว้ยการพาความร้อนอิสระและการเดือดดว้ยการพา

ความร้อนโดยบงัคบั  ในโครงงานนีเป็นการเดือดดว้ยการพาความร้อนโดยอิสระจึงจะขอกลาวแตเรื�องการ� ่ ่

เดือดดว้ยการพาความร้อนโดยอิสระอยางเดียว่  

 การเดือดดว้ยการพาความร้อนโดยอิสระ การเดือดแบบนีเรียกสนัๆวาการเ� � ่ ดือดอิสระตวัอยางที�เห็น่

ไดช้ดัของการเดือดแบบนีคือการเดือดที�เกดขึนบนพืนผิวร้อนที�แชอยใูนของเหลว การถายเทความร้อนจาก� �ิ ่ ่ ่�

การเดือด ซึงเป็นความสมัพนัธ์ระหวางอตัราการถายเทความร้อน � ่ ่ (heat flux) q กบผลตางระหวางอุณหภูมิั ่ ่

พืนผิวกบอุณหภู� ั มิอิมตวั � sats TT  ถา้ผลตางอุณหภูมิมีคาน้อยของไหลที�อยูใกลพ้ืนผิวจะไดรั้บความร้อน่ ่ ่ �

จากพืนผิวโดยการนาํความร้อนผานของไหล ของไหลที�ร้อนขึนจะมีความหนาแนนลดลงและลอยขึนไป� ่ ่� �

บนพืนผวิทาํใหเ้กดการพาความร้อนโดยอิสระขึนจากพืนผวิไปสูของไหลการระเหย� �ิ ่� ของของเหลวจะเกดขึนิ �

ที�ผิวหน้าของของเหลวหากปลอยกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในเส้นลวดซึงอยูในนําที�สภาวะอิมตวัที�ความดั่ ่� � �

บรรยากาศอาจจะทาํการศึกษาหาคาอตัราการถายเทความร้อน่ ่  (heat flux)จากผิวลวดไปยงันาํที�อยรูอบๆก� ่ ั

ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางลวดกบนาํได ้คาอตัราก่ ่ ั ่� ารถายเทความร้อน่  (heat flux)       

 

สูตรที�ใชใ้นการคาํนวณการถายเทความร้อนโดยการเดือด่  

 

                 การถายเทความร้อน่    ( W,Q )                       

                                             )TT(AhQ lso                               (1) 

                                            
)TT(A

Q
h

ls
o


               (2) 
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อตัราการถายเทความร้อนตอหนวยพืนที�่ ่ ่ �   ( q   , 2m/W ) 

A

Q
q   

                                              lso TThq            (3) 

 

เมื�อ  

           Q  = การถายเทความร้อน่ ;  W  

           q = การถายเทความร้อนตอหนวยพืนที�่ ่ ่ � ;  2m/W  

           A  = พืนที�ผวิถายเทความร้อน� ่ ;  2m  

           oh  = สมัประสิทธิการถายเทความร้อนนอกทอ� ่ ่ ;  Km/W 2  

            sT = อุณหภูมิที�ผวิวตัถุ;  C  

            lT = อุณหภูมิของเหลว;  C  

 

 การถ่ายเทความร้อนโดยการควบแน่น (Condensation Heat Transfer) 

เมื�อไอของของไหลเคลื�อนที�มาสมัผสักบผวิของผนงัที�มีอุณหภูมิตํ�ากวาอุณหภูมิอิมตวัของไอ ไั ่ �

จะเปลี�ยนสภาวะเป็นของเหลว อตัราการควบแนนของไอขึนอยู่ ่� กบวาความร้อนจะถูกระบายออกจากผนงัั ่

ไดร้วดเร็วแคไหน การควบแนนแบงออกไดเ้ป็น ่ ่ ่ 2 แบบคือ 

 3.2.1 การควบแนนแบบฟิลม์ ่ (Film wise condensation) โดยผวิของของแขง็จะเปียกไปดว้ยของเหลว

คือการควบแนนที�ของเหลวที�ไดจ้ากการควบแนนมีลกัษณะเป็นแผนบางเคลือบปกคลุมอยบูนผิว่ ่ ่ ่ ของผนงั

และกนไมให้ไอเกดการสัมผสักบพืนผิวดงันนัประสิทธิผลในการควบแนนจึงตํ�ากวาการควบแนนแบบเป็ั ่ ิ ั ่ ่ ่� � �

หยดซึ�งมีพืนผวิบางสวนเปลือยสมัผสักบไออยเูสมอการควบแนนแบบนีเกดขึนมากในทางปฏิบติั� �่ ั ่ ่ ิ �  

 3.2.2 การควบแนนแบบหยด่  (Drop wise condensation) มีลกัษณะหยดนาํบนผ� วิ คือการควบแนนที่

ของเหลวที�ไดรั้บการควบแนนมีลกัษณะเป็นหยดอยูบนผิวของผนัง อตัราการถายเทความร้อนของการ่ ่ ่

ควบแนนแบบนีมีคาสูงมากแตการควบแนนแบบนีจะเกดในระยะแรกของการควบแนน โดยปกติแลว้การ่ ่ ่ ่ ิ ่� �

ควบแนนแบบนีจะไมเกดขึนบอยนกั   ่ ่ ิ ่� �  

 โดยบอยครังที�การควบแนนจะเ่ ่� กดขึนทงั ิ � � 2 กรณีจะเกดขึนพร้อมๆ กน และถา้เป็นสารบริสุทธิ การเกดิ ั � ิ�

การควบแนนจะเกดขึนอยางตอเนื�องจากการควบแนนแบบหยด ่ ิ ่ ่ ่� (drop wise) และในที�สุดกจะเป็นกรณีแบบ็

ฟิลม์ (film wise) 

 

569 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

 84 

Tw < Tsat
Tsat

Sat.vapor

Cooling fluid

ขณะควบแน่นจะคายความร้อนแฝง
ออกมา มีค่ามาก

Sat.vapor

Condensate 
film



Tsat

Condensate film

 
 

รปที� ู 4. แสดงการควบแนนของไอนาํอิมตวั่ � �  

 

เมื�อพิจารณาของไหลที�ใชใ้นการระบายความร้อนใหเ้กดการควบแนนซึ�งเป็นลกัษณะของการไหลในทอนนัิ ่ ่ �

พบวาปัจจยัที�มีผลตอการถายเทความร้อนจะขึนกบสมบติัของของไหลเชนความหนืด ่ ่ ่ ั ่� )( ความหนาแนน ่

)(  รวมทงัความเร็วของของไหล โดยจากปัจจั� ยที�กลาวมาขา้งตน้มกัจะเขียนอยใูนรูปของตวัแปรไร้หนวย่ ่ ่

ที�สามารถบงบอกลกัษณะการไหลของของไหลวามีลกัษณะราบเรียบหรือแบบปันป่วน ซึ� งตวัแปรไร้หนวย่ ่ ่�

นีเรียกวา � ่ Reynolds number ( Re)  









DuDu
Re mm

D  

 

หรือ                                  
D

m
ReD



4                                                                        (4) 

 

สําหรับคาสัมประสิทธิการถายเทความร้อน ที�ใชใ้นการคาํนวณสําหรับกรณีการพาความร้อนแบบบงัคบั่ � ่

ภายในทอ รูปแบบของสมการจะเป็นดงัสมการที� ่ (5) 

                                        Di Nu
d

k
h                                                                            (5) 

         40800230 ..
DD PrRe.Nu   

 

อตัราการถายเทความร้อนโดยการควบแนน ่ ่  CQ  , (W ) 

 

                                  )TT(cmQ ccpC 12
                                                                  (6) 
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CQ      = อตัราการถายเทความร้อนโดยการควบแนน่ ่ , (W ) 

m        = อตัราการไหลของของไหล, ( s/kg ) 

pc        = คาความร้อนจาํเพาะของของไหล่ , ( KkgJ ./ ) 

1cT       = อุณหภูมินาํทางเขา้ � (Inlet),  C  

2cT       = อุณหภูมินาํทางเขา้ � (Outlet),  C  

 

1cT
2cT

satT

eT

iT

1cT

2cT

satT
)( CT 

L  
รปที� ู 5. แสดงผลตางของอุณหภูมิของการควบแนน่ ่  

 

                            







































e

i

ei
lm

T

T

TT
T

ln

                                                                      (7) 

 

จะเห็นไดว้าอุณหภูมิของ่ ของไหลที�ใชก้ารระบายความร้อนซึ� งทาํให้เกดการควบแนนของไอจะมีิ ่

อุณหภูมิทางออกเพิมขึน  ในขณะที�อุณหภูมิของไอ � � (Vapor) และอุณหภูมิของเหลว (Liquid) ของสารที�

เปลี�ยนสถานะมีคาเทากน เพราะเป็นชวงเกดการเปลี�ยนสถานะจากไอ ่ ่ ั ่ ิ (Vapor) กลายเป็นของเหลว (Liquid) 

ภายใตส้ภาวะอิมตวั�  

satvl TTT   

 

ในการถายเทความร้อนที�เกดขึนสามารถคาํนวณคาสมัประสิทธิการถายเทความร้อนรวม่ ิ ่ � ่�   0U  ,( K/Wm 2 ) 

ไดด้งันี�  

lmTAUQ  00  

                      
lm

o
TA

Q
U




0

                                                              (8) 
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โดยพืนที�ผวิในการถายเทความร้อนมีคาเทากบ� ่ ่ ่ ั       dLA 0
   (m2)            

 

   0U   = คาสมัประสิทธิการถายเทความร้อนรวม ่ � ่ (overall heat transfer coefficient) )/( 2 KmW              

   0A    = พืนที�การแลกเปลี�ยนความร้อนดา้นนอกของทอ� ่ , ( 2m ) 

  lmT  = ผลตางของอุณหภูมิเชิลลอกาลิทึม ่ (Logarithmic mean temperature difference) 

 

4.เอกสารอ้างอิง 

 [1] P.K. Nag, 2002, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, Heat Transfer 

 [2] Yunus A. Cengel, 2002, MaGraw-Hill, Thermodynamics 

[3] รศ. สุนนัท ์ศรัณยนิตย,์ พิมพิครังที� � � 1  ตุลาคม พ.ศ.2545, การถายเทความร้อน่ , สมาคมสงเสริม่

เทคโนโลย ี

 

5.อปกรณ์และวธีิการทดลองุ  

 อปกรณ์ที�ใช้ในการทดลองุ  

 

 
 

รปที� ู 6 แสดงวงจรการทาํงานของชุดทดลอง Boiling and Condensation trainer unit 
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ชินสวนอุปกรณ์ตางๆ� ่ ่  

1. วาลว์ปรับอตัราการไหล 8. คอลย์ทองแดง (Coil) 

2. ชุดวดัอตัราการไหล (Flow Meter) 9. สวติซ์ความดนั (Pressure Switch) 

3. จุดวดัอุณหภูมินาํเขา้ � (RTD PT100) 10. ไฟแสดงสถานการณ์การทาํงานของอุปกรณ์ 

4. จุดวดัอุณหภูมินาํออก � (RTD PT100) 11,12 อานอุณหภูมิของจุดตางๆ่ ่  

5. จุดวดัอุณหภูมิสารทาํความเยน็ (TC.) 13. ปรับควบคุมกระแสที�ป้อนใหฮี้ตเตอร์  

6. ฮีตเตอร์ , จุดวดัอุณหภูมิฮีตเตอร์ (TC.) 14.  มิเตอร์วดัพลงังานไฟฟ้า 

7. จุดวดัไอนาํ�  (TC.) 15. สวติซ์ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ 

   

 

             ขั�นตอนการเตรียมการทดลอง 

 1.เปิดสวติซ์การทาํงานหลกัของชุดทดลอง Boiling and Condensation trainer unit 

 2. เปิดสวติซ์ปัมนาํ� �  (pump) และพดัลมระบายความร้อนหมอ้นาํ�  

 3. ปรับอตัราการไหลของนาํตามเงื�อนไขการทดลอง�  

 4. เปิดสวติซ์อุปกรณ์ใหค้วามร้อน (Heater) ปรับ power input ตามเงื�อนไขของการทดลอง 

 5. สงัเกตพฤติกรรมการเดือดและการควบแนน่  

 6. บนัทึกผลการทดลองลงตารางบนัทึกผลการทดลองหลงัจากเปิดระบบ 15 นาที 
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การบันทกึผลและผลการทดลอง 

           ตารางบันทกึผลการทดลอง 

 ปรับ Power input 250 Watt 

Volume flow rate Temperature  C  

 %V   hLV  
Heating Surface 

 sT  

Liquid 

 lT  

Vapor 

 vT  

Inlet 

 
1cT  

Outlet 

 
2cT  

10 27.5      

20 51.9      

30 70.3      

40 89.2      

 

    ปรับอตัราการไหลของนํ�า 30%  = 70.3 L/h  

Power input Temperature  C  

Heating 

 W  
 hLV  

Heating Surface 

 sT  

Liquid 

 lT  

Vapor 

 vT  

Inlet 

 
1cT  

Outlet 

 
2cT  

100 70.3      

150 70.3      

200 70.3      

250 70.3      

 

วธีิการคาํนวณ 

 การคาํนวณจะแบงออกเป็น ่ 2 แบบหลกัๆ คือ 

 1.การเดือด 

 2.การควบแนน่  

 

โดยกาํหนดให้  :  

   ขนาดเสน้ผานศูนยก์ลางของอุปกรณ์ใหค้วามร้อน ่ (Heater) 12 mm. 

   ขนาดความยาวของอุปกรณ์ใหค้วามร้อน (Heater) 75 mm. 

 

 

ชื�อ ………………………… …นามสกุล …………………………….รหสั …….. .. ………กลุม่………….. 
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สมการที�ใช้ในกาคาํนวณ  :   

   สมัประสิทธิการถ� ่ายเทความร้อน         
 ls

o
TTA

Q
h


  ,  KmW 2  

   การถายเทความร้อนตอหนวยพืนที�      ่ ่ ่ �
A

Q
qo       ,  2mW                 

   อตัราการถายเทความร้อนโดยการควบแนน  ่ ่  
12 ccpC TTCmQ    ,  W  

  

ตารางการคาํนวณ 

 กรณกีารเดอืด 

          ตารางที� 1 ตารางผลการคาํนวณของการเดือด 

การเดือด (Boiling) Power Input 

(Watt)  CTT ls
   KmWho

2   2mWqo  

100    

150    

200    

250    

 

 กรณขีองการควบแน่น 

          ตารางที� 2 ตารางผลการคาํนวณของควบแนน่  Power input 250 W 

Volume flow rate การควบแนน ่ (Condensation) 

 %V   hLV   skgm   CTT cc


12
   WQC  

10 27.5    

20 51.9    

30 70.3    

40 89.2    
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สรปผลการทดลองและคาํถามหลงัการทดลองุ  

 

1.กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวางสัมประสิทธิการถายเทความร้อน ่ � ่  oh กบกาลงังานที�ป้อนเขา้ไป ั ํ

(Power Input) ที�ไดจ้ากการทดลอง 

Power Input (Watt)

50 100 150 200 250 300

H
e

a
t 
tr

a
n

s
fe

r 
c
o

e
ff
ic

ie
n

t 
(W

/m
2
K

)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

 
 

2. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางอตัราการถายเทความร้อนโดยการควบแนน ่ ่ ่  CQ  กบอตัราการไหลเชิงั

ปริมาตรของนาํ �  V  ที�ไดจ้ากการทดลอง 

Volumetric flow rate (L/h)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

H
e

a
t 
tr

a
n
s
fe

r 
o
f 
c
o
n

d
e
n

s
a

te
 (

W
)

50

75

100

125

150

175

200

225

250
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3. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางความแตกตางของอุณหภูมิทางเขา้ออกของนาํ่ ่ �  T  กบอตัราการไหลั

เชิงปริมาตรของนาํ �  V  ที�ไดจ้ากการทดลอง 

Volumetric flow rate (L/h)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

T
e

m
p
e
ra

tu
re

 d
iff

e
re

n
c
e

 (
o
C

)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...........................................................…………… 
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คาํถามท้ายการทดลอง 

1. จงอธิบายลกัษณะการเดือดที�เปลี�ยนแปลงตามปริมาณความร้อนที�จายใหก้บขดลวดความร้อน่ ั  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

............................. 

 

2. คาสมัประสิทธิการเดือดเปลี�ยนแปลงตามปริมาณความร้อนที�จายใหก้บขดลวดความร้อนอยางไร่ � ่ ั ่  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

3.จงอธิบายลกัษณะของการควบแนนที�เกดขึนจากการทดลอง่ ิ �  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

4. อตัราการไหลของนาํมีผลอยางไรตอการถายเทความร้อนโดยการควบแนน� ่ ่ ่ ่  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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การทดลองที� 13 

ชดทดลองการปรับอากาศ ุ (Air-Conditioning Test Set) 
 

วตัถประสงค์ุ  

1. เพื�อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาและทดลองปรับอากาศในกระบวนการปรับอากาศขนัพืนฐาน� �  

2. เพื�อเปรียบเทียบภาระการทาํความเยน็ในกรณีที�มีการจาํลองสภาวะของภาระความร้อนที�แตกตาง่

กนั 

 

ทฤษฏ ี

อากาศ คือของผสมระหวาง ไนโ่ ตรเจน ออกซิเจน และแกสอื�นๆ โดยทวัไปอากาศในบรรยากาศ๊ �

มกัจะมีไอนาํรวมอยดูว้ย � ่ (หรือความชืน� ) และมกัจะถูกเรียกวา ่ อากาศในบรรยากาศ (atmospheric air)

ในทางกลบักน อากาศที�ไมมีไอนาํอยจูะถูกเรียกวา ั ่ ่ ่� อากาศแห้ง (dry air) เราจะพิจารณาอากาศเป็นของผสม

ระหวางไอนํากบ่ ั� อากาศแหง้ ซึ� งองคป์ระกอบของอากาศแหง้จะคอนขา้งคงที� แตปริมา่ ่ ณของไอนํา�

เปลี�ยนแปลง โดยขึนอยกูบผลของการควบแนนและการระเหยนาํในมหาสมุทร ทะเลสาป แมนาํ เป็นต้� ่ ั ่ ่� � น 

นาํในอากาศนีจะมีผลตอความรู้สึกของคนซึ�งจะแตกตางกนในแตละกรณี ดงันันปริมาณนาํในอากาศจ� �� ่ ่ ั ่ �

จาํเป็นตอ้งพิจารณาในการปรับอากาศ ในการออกแบบระบบปรับอากาศจะกาหนดคาสมบติัตางๆของํ ่ ่

อากาศในสภาวะที�เหมาะสม ซึ� งความสัมพนัธ์ของคาสมบติัอากาศสามารถหาไดจ้าก ่ แผนภมิอากาศชื�นู  

(Psychrometric chart) ซึ� งมกัจะถูกใชอ้ยางกวา้งขวางในการออกแบบระบบปรับอากาศ่  

  

แผนภมิอากาศชื�ู น (Psychrometric chart) 

 เป็นแผนภูมิที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวางคาสมบัติตางๆของสภาวะอากาศ เชน อุณหภูมิ่ ่ ่ ่  

ความชืนจาํเพาะ�  ความชืนสมัพทัธ์�  เอนทาลปี เป็นตน้ ซึ� งสามารถอธิบายความหมายของคาสมบติัตางๆของ่ ่

สภาวะอากาศดงัตอไปนี่ �  

อุณหภูมิกระเปาะแหง้ (DB) เป็นอุณหภูมิปกติของอากาศในบรรยากาศที�อานจากเทอร์โมมิเตอร์่

ธรรมดา อุณหภูมินีเป็นการแสดงถึงความร้อนสัมผสั โดยคาความร้อนสัมผสัจะเปลี�ยนแปลงตามการ� ่

เปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิกระเปาะแหง้ 

อุณหภูมิกระเปาะเปียก (WB)  เป็นอุณหภูมิปกติของอากาศที�อานจากเทอร์โมมิเตอร์ที�กระเปาะหุ้่ ม

ดว้ยสําลีที�อิมตวัดว้ยนาํและมีการเป่าอากาศผานสําลีนัน โดยอุณหภูมิที�อานไดนี้เป็นการอานคา ณ จุดที� � ่ ่ ่ ่� �

อุณหภูมิของกระเปาะเปียกคงที�เนื�องจากการถายเทความร้อนจากอากาศสูสําลีที�อิมตวัดว้ยนาํเทากบควา่ ่ ่ ั� �

ร้อนที�สูญเสียออกจากนําเนื�องจากการระเหย อุณหภูมินี� จ� ะแสดงถึงคาความร้อนทงัหมดซึ�งเป็นผลรว่ �

ระหวางความร้อนสมัผสักบความร้อนแฝง่ ั  
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ปริมาตรจาํเพาะ  (v)  เป็นสวนกลบัของความหนาแนนที�แสดงอยใูนหนวย ลูกบาศกเมตรของ่ ่ ่ ่ ์

อากาศชืนตอมวลของอากาศแหง้� ่  

อุณหภูมิของจุดนาํคา้ง �  (DP)  เป็นอุณหภูมิที�ไอนาํในอากาศเริมมีการควบแนน� � ่ เกดขึนเมื�ออากาศถูิ �

ทาํใหเ้ยน็ลงภายใตค้วามดนัคงที� หรือเป็นอุณหภูมิอิมตวัของนาํที�ความดนัไอของไอนาํ    � � �  

                                                                                                                                                                              

vPsatdp TT @  

 

ความชืนจาํเพาะหรืออตัราสวนความชืน � �่ ( ) เป็นปริมาณของไอนาํที�มี� อยใูนหนึ�งหนวยมวลขอ่ ่

อากาศแหง้         

a

v

m

m
   

airdryvaporwater kgkg /  

 

v

v

PP

P622.0


   

airdryvaporwater kgkg /  

 

ความชืนสัมพทัธ์ � (RH) เป็นอตัราสวนระหวางความดนัของไอนาํจริงในอากาศตอความดนัของไ่ ่ ่�

นาํอิมตวัของอากาศที�อุณหภูมิเดียวกน� � ั  

g

v

g

v

P

P

m

m
  

เมื�อ Tsatg PP @  

 

ความชืนสัมพทัธ์ของอากาศจะมีคาตงัแต � ่ ่� 0 สาํหรับอากาศแห้ง จนถึง 1 สาํหรับอากาศอิมตวั �

ขอ้สงัเกตคือ ปริมาณความชืนที�สามารถมีอยไูดใ้นอากาศจะขึนอยกูบอุณหภูมิของอากาศ� ่ ่ ั�  

 

เอนทลัปีของอากาศชืน � (h) เป็นผลรวมระหวางเอนทั่ ลปีของอากาศแห้งกบเอนทัั ลปีของไอนาํใ�

อากาศซึ�งแสดงถึงคาความจุความร้อนของอากาศชืนในหนวยพลงังานตอมวลอากาศแหง้่ ่ ่�  

 

vPva hTChhh    

 

  

 จากคาสมบติัของสภาวะของอากาศตางๆเมื�อนาํมาแสดงความสัมพนัธ์บนแผนภูมิอากาศชืนจะ่ ่ �       

แสดงดงัรูป 
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รปที� ู 1. แสดงแผนภูมิอากาศชืน�  (Psychrometric chart) 

 

 แผนภูมิอากาศชืนนอกจากจะทาํใหส้ามารถหาคาสมบติัของสภาวะของอากาศไดแ้ล้� ่ ว แผนภูมินียงั�

สามารถแสดงลกัษณะของกระบวนการปรับอากาศไดอี้กดว้ย 

 

กระบวนการปรับอากาศ 

กระบวนการปรับอากาศพืนฐานจะแบงออกเป็น � ่ 8 กระบวนการ ดงัรูปที� 2 

1. กระบวนการทาํใหอ้ากาศร้อน (Sensible Heating process) 

2. กระบวนการทาํใหอ้ากาศเยน็ (Sensible Cooling process) 

3. กระบวนการทาํใหอ้ากาศชืน  � (Humidification process) 

4. กระบวนการทาํใหอ้ากาศแหง้ (Dehumidification process) 

5. กระบวนการทาํใหอ้ากาศเยน็และชืน � (Cooling Humidification process) 

6. กระบวนการทาํใหอ้ากาศเยน็และแหง้ (Cooling Dehumidification process) 

7. กระบวนการทาํใหอ้ากาศร้อนและชืน � (Heating Humidification process) 

8. กระบวนการทาํใหอ้ากาศร้อนและแหง้ (Heating Dehumidification process) 

 

581 



[Mechanical Engineering Lab. I] MECH 0350 

 

 96 

 
รปที� ู 2. แสดงเสน้กระบวนการปรับอากาศแบบพืนฐาน�  

 

1. กระบวนการทาํให้อากาศร้อนหรือเยน็ (Sensible heating and cooling process) 

 เป็นกระบวนการที�มีการเปลี�ยนแปลงเฉพาะความร้อนสมัผสัของอากาศระหวางกระบวนการอยาง่ ่

เดียว โดยจะมีการดึง (Cooling) หรือเพิม�  (Heating) ความร้อนให้กบอากาศั  ทาํให้อุณหภูมิกระเปาะแห้ง

เปลี�ยนแปลง (ไดจ้ากการวดั) แตไมมีการเปลี�ยนแปลงอตัราสวนความชืนในอากาศ ่ ่ ่ �  

                               

                                 
 

                                                  
                        Sensible heating process                                         Sensible cooling process 

 

21  

21  

21  

21  
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2. กระบวนการทาํให้อากาศชื�นหรือแห้ง (Humidification or Dehumidification process) 

 เป็นกระบวนการที�มีการเปลี�ยนแปลงปริมาณไอนาํในอากาศทาํใหป้ริมาณความชืนเพิมขึนหรื� � � �

ลดลงแตไมมีการเปลี�ยนแปลงความร้อนสมัผสั ่ ่ (อุณหภูมิ DB คงที�)   

 

                        
                                           

                                      
        Humidification process                                                          Dehumidification process 

 

3.  กระบวนการทาํให้อากาศเยน็และชื�น (Cooling Humidification process) 

 เป็นกระบวนการที�อากาศแหง้(อากาศไมอิม่ � ตวั) มีอุณหภูมิตํ�าลงแตมีความชืนเพิมขึนเนื�องจากอากา่ � � �

แหง้ถายเทความร้อนใหแ้กนาํในกระบวนการ ทาํใหน้าํเกดการระเหยกลายเป็นไอนําซึ�งไอนาํนีจะเขา้ไปรว่ ิ่ � � � � �

อากาศไมอิมตวั จะทาํใหไ้ดอ้ากาศที�มีอุณหภูมิตํ�าและมีความชืนสูงขึน่ � � �  

 

                     
 

Cooling Humidification process 

 

 

2  

1         2  

      1  

1  

2  

1T@dpT  

1TTsat   
21   21   

 นํ�าที�ระเหยที�อุณหภมู ิT1 

21  
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4.  กระบวนการทาํให้อากาศเยน็และแห้ง (Cooling Dehumidification process) 

 เป็นกระบวนการที�ทาํให้อากาศมีอุณหภูมิตํ�าลงและมีความชืนลดลง โดยจะใหอ้ากาศไมอิมตวัไห� ่ �

ผานทอขดลวดความเยน็ทาํใหอ้ากาศมีอุณหภูมิตํ�าลงเมื�ออุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภ่ ่ ูมิจุดนาํคา้งจะทาใหไ้อนํ� �ํ

อากาศเกดการควบแนนสงผลใหค้วามชืนในอากาศลดลง ิ ่ ่ � )(  

 

                             
 

Cooling Dehumidification process 

 

5.  กระบวนการทาํให้อากาศร้อนและชื�น (Heating Humidification   process) 

 เป็นกระบวนการที�ทาํใหอ้ากาศมีอุณหภูมิสูงขึนและมีความชืนเพิมขึน � �� �  ทาํไดโ้ดยการนาํอากาศไม่

อิมตัวที� มีอุณหภูมิสูง� (ผานขดลวดความร้อน่ )มาทาํการเพิมความชืนโดยการฉีดไอนําเขา้ไประหวา� � � ่

กระบวนการเพื�อใหอ้ากาศที�ไมอิมตวัรับไอนาํเพิมเขา้ไป เมื�อพิจารณาอุณหภูมิที�จุด ่ � �� 2 และ 3 จะพบวา่ถา้ทาํ

การป้อนไอนาํเขา้ไปในกระบวนการในลกัษณะเป็นละอองไอนาํจะทาใหอ้ากาศไมตอ้งสูญเสียความร้� � ํ ่

ใหก้บนาํเพื�อใชใ้นการระเหย จึงทาํให ้ั �  T2>T3 แตในทางกลบักนถา้ทาํการป้อนไอนาํเขา้ไปในกระบวนการใ่ ั �

ลกัษณะไมเป็นละอองไอนาํ่ �  (โดยการฉีดนาํ� ) จะทาํให้อากาศตอ้งสูญเสียความร้อนใหก้บนาํเพื�อใชใ้นกาั �

ระเหย จึงทาํให ้T2<T3 

 

                        
 

Heating Humidification   process 

 

21   
31   

3

21  

3
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31  
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6. กระบวนการทาํให้อากาศแห้งและร้อน (Heating Dehumidification process) 

 เป็นกระบวนการที�ทาํใหอ้ากาศมีอุณหภูมิสูงขึนแตมีปริมาณความชืนลดลง ทาํไดโ้ดยการ� ่ � นาํอากาศ

ที�มีความชืนตํ�า� (อากาศที�ผานการลดความชืนเนื�องจากการควบแนน่ ่� ) ไหลผานขดลวดความร้อน อากาศที�ได้่

จะมีอุณหภูมิสูงขึน กระบวนการนีนิยมกบการปรับอากาศในชวงฤดูหนาว� � ั ่  

 

                            
 

Heating Dehumidification process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
1  
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การทดลอง 

 

 
             

รปที� ู 3. แสดงวงจรการทาํงานของชุดทดลอง Air conditioning trainer unit 

 

ขั�นตอนการเตรียมการทดลอง 

1. เปิดสวติซ์การทาํงานหลกัของชุดทดลอง Air conditioning trainer unit 

2. เปิดสวติซ์การทาํงานของปัมนาํเยน็ � � (pump) 

3. เปิดสวติซ์การทาํงานของคอมเพรสเซอร์ (compressor) 

4. ปรับความเร็วของอากาศที�ไหลในระบบใหเ้ทากบ่ ั  2.2 m/s 

5. ตงัคาอุณหภูมิของนาํเยน็ใหมี้คาเทากบ� ่ ่ ่ ั�  10C 

6. ตรวจสอบระดบันาํในชุด�  Humidifier ของระบบ 

 

วธีิการทดลอง 

การทดลองจะถูกแบงออกเป็นการทดลองหลกัๆ มี่  2  แบบ คือ 

1. ทาํการทดลองที�ระบบเปิด  

2. ทาํการทดลองที�ระบบปิด 
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การทดลองกรณรีะบบเปิด  

 
 

รปที� ู 4. แสดงการทาํงานของชุดทดลองในกรณีระบบเปิด 

 

โดยแบงการทดลองออกเป็น ่ 2 กระบวนการ ดงันี�  

1. กระบวนการทาํใหอ้ากาศร้อนและชืน � (Heating Humidification process) 

 - ทาํการเปิดสวติซ์ Heating set ตวัที� 1 และ 2 

 - ทาํการเปิดสวติซ์ Humidifier ตวัที� 1 และ 2 รอจนกวานาํจะเดือด่ �  

 - ทาํการอานคาอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ของอากาศที�ตาํแหนง ่ ่ ่� 1, 2 และ 3 (ดงัรูปที�3) 

   ทุกๆ 1 นาทีจนครบ 10 นาที 

 

2. กระบวนการทาํใหอ้ากาศเยน็และชืน � (Cooling Humidification process) 

 - ทาํการปิดสวติซ์ Heating set ตวัที� 1 และ 2 (รอใหอุ้ณหภูมิเยน็ลงกอน่ )  

 - ทาํการเปิด Control valve ของนาํเยน็ � (cooling set ทาํงาน) 

 - ทาํการอานคาอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ของอากาศที�ตาํแหนง ่ ่ ่� 0, 1 และ 2 (ดงัรูปที�3) 

   ทุกๆ 1 นาทีจนครบ 10 นาที 

 

หมายเหตุ ตอ้งทาํการตรวจสอบระดบันาํใน � Humidifier ก่อนการทดลอง เมื�อทาํการเติมนาํแลว้ควรรอใหน้าํ� �

 Humidifier เริมเดือดกอนและตรวจสอบระดบันาํตลอดการทดลอง� ่ �  
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การทดลองกรณทีี�ระบบปิด  

 

 
 

รปที� ู 5. แสดงการทาํงานของชุดทดลองในกรณีระบบปิด 

 

ทาํการจาํลองสภาวะของอากาศโดยการเพิม�  Sensible heat load และ Latent heat load โดยมีขนัตอนดงันี� �  

 - ทาํการเปิดสวติซ์ Heating set ตวัที� 3 

 - ทาํการอานคาอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ของอากาศที�ตาํแหนง ่ ่ ่� 0 และ1 (ดงัรูปที�3) 

   ทุกๆ 1 นาทีจนครบ 10 นาที 

 - ทาํการเปิดสวติซ์ Humidifier ตวัที� 3 รอจนกวานาํจะเดือด่ �  

 - ทาํการอานคาอุณหภูมิและความชื่ ่ �นสมัพทัธ์ของอากาศที�ตาํแหนง ่ 0 และ 1 (ดงัรูปที�3) 

   ทุกๆ 1 นาที จนเกดิการการควบแน่นของไอนํ�าที� Cooling set  
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บันทกึผลการทดลอง 

การทดลองกรณรีะบบเปิด 

1. กระบวนการทาํให้อากาศ.............................................................. 

 

ตารางที� 1.1 บนัทึกการปรับอากาศ 

อุณหภูมิ (°C) ความชืนสมัพทัธ์ � (%RH) 
เวลา (นาที) 

ตาํแหนงที� ่ 1 ตาํแหนงที� ่ 2 ตาํแหนงที� ่ 3 ตาํแหนงที� ่ 1 ตาํแหนงที� ่ 2 ตาํแหนงที� ่ 3 

0       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

คาเฉลี�่ ย       

 

ตารางที� 1.2 หาคาสมบติัตางๆ่ ่  ของสภาวะอากาศของกระบวนการทาํใหอ้ากาศร้อนและชืน�  

สมบติัตางๆ ของสภาวะอากาศ่  
ตาํแหนงที�่  

DB  RH  WB      h  DP  
1        

2        

3        
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2. กระบวนการทาํให้อากาศ....................................................................... 

 

ตารางที� 2.1 บนัทึกการปรับอากาศ 

อุณหภูมิ (°C) ความชืนสมัพทัธ์ � (%RH) 
เวลา (นาที) 

ตาํแหนงที� ่ 0 ตาํแหนงที� ่ 1 ตาํแหนงที� ่ 2 ตาํแหนงที� ่ 0 ตาํแหนงที� ่ 1 ตาํแหนงที� ่ 2 

0       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

คาเฉลี�ย่        

 

ตารางที� 2.2 หาคาสมบติัตางๆ่ ่   ของสภาวะอากาศของกระบวนการทาํใหอ้ากาศเยน็และชืน�  

สมบติัตางๆ ของสภาวะอากาศ่  
ตาํแหนงที�่  

DB  RH  WB      h  DP  
0        

1        

2        
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3. กระบวนการทาํให้อากาศ....................................................................... 

 

ตารางที� 2.1 บนัทึกการปรับอากาศ 

อุณหภูมิ (°C) ความชืนสมัพทัธ์ � (%RH) 
เวลา (นาที) 

ตาํแหนงที� ่ 0 ตาํแหนงที� ่ 1 ตาํแหนงที� ่ 2 ตาํแหนงที� ่ 0 ตาํแหนงที� ่ 1 ตาํแหนงที� ่ 2 

0       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

คาเฉลี�ย่        

 

ตารางที� 2.2 หาคาสมบติัตางๆ่ ่   ของสภาวะอากาศของกระบวนการทาํใหอ้ากาศเยน็และชืน�  

สมบติัตางๆ ของสภาวะอากาศ่  
ตาํแหนงที�่  

DB  RH  WB      h  DP  
0        

1        

2        
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คาํถามท้ายการทดลอง 

1.จงอธิบายการเปลี�ยนแปลงสมบติัตางๆ ของสภาวะอากาศจากการทดลอง่  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัศึกษายกตวัอยางการปรับสภาพอากาศของอุปกรณ์ที�ใชใ้นชีวติประจาํวนั พร้อมอ่ ธิบายหลกัการ

ทาํงานในเชิงหลกัการประกอบดว้ย 

.………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  
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3.จากการทดลองกระบวนการปรับอากาศทงัหมด นาํคาสมบติัตางๆของอากาศไป � ่ ่ plot คาในแผนภูมิ่

ความชืน � (Psychometric chart) (แผนภูมิความชืนทา้ยการทดลอง� ) โดยทาํการแยกกนในแตละกระบวนการ ั ่

ทงัระบบปิดและระบบเปิด � (ทงัหมดมี � 3 แผนภูมิ) 

.………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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1. กระบวนการทาํให้อากาศ................................................................................... 
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2. กระบวนการทาํให้อากาศ...................................................................................... 
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3. กระบวนการทาํให้อากาศ...................................................................................... 
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การทดลองที� 14 

ชดทดลองการแลกเปลี�ยนเทความร้อนด้วยท่อร่วมศนย์ ุ ู (Concentric Tube Heat Exchangers) 
 

วตัถประสงค์ุ  

1. เพื�อทาํการศึกษาการถายเทความร้อนด้วยเครื� องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบการไหลตามกน ่ ั

(Parallel-current water flow) และการไหลสวนทางกน ั (Counter-current water flow) 

2. เพื�อศึกษาปัจจยัในการถายเทความร้อนดว้ยเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน่  

 

อปกรณ์การทดลองุ  

 1.  ชุดขาตงั�  

 2.  ทอแลกเปลี�ยนค่ วามร้อน (Concentric tube) 

 3.  ถงันาํร้อนซึ�งประกอบดว้ยปัม� �  และ Thermostat 

 4.  Variable flow meter สาํหรับนาํร้อน�  (Rotameter) 

 5.  Variable flow meter สาํหรับนาํเยน็�  (Rotameter) 

 6.  Ball valve V1 สาํหรับควบคุมอตัราการไหลของนาํร้อน�  

   7.  Ball valve V2 สาํหรับควบคุมอตัราการไหลของนาํเยน็�  

 8.  Ball valve V3 สาํหรับนาํเยน็เขา้�  (ไหลตามกนั) 

 9.  Ball valve V4 สาํหรับนาํเยน็เขา้�  (ไหลสวนทางกนั) 

 10. Ball valve V5  สาํหรับนาํเยน็ออก�  (ไหลตามกนั) 

 11. Ball valve V6  สาํหรับนาํเยน็ออก�  (ไหลสวนทางกนั) 

 12. Valve ระบายอากาศตวัที� 1 สาํหรับวงจรนาํร้อน�  

 13.  Valve ระบายอากาศตวัที� 2 สาํหรับวงจรนาํเยน็�  

 14. Temperature Detector No. 1 สาํหรับนาํร้อนเขา้�   

 15. Temperature Detector No. 2 สาํหรับนาํร้อนออก�  

 16. Temperature Detector No. 3 สาํหรับนาํเยน็เขา้�  (ไหลตามกนั) 

 17. Temperature Detector No. 4 สาํหรับนาํเยน็ออก�  (ไหลตามกนั) 

 18. Temperature Detector No. 5 กงกลางนาํร้อนึ� �  

 19. Temperature Detector No. 6 กงกลางนาํเยน็ึ� �  

 20. สวทิซ์ เปิด-ปิด ปัม�  

 21. สวทิซ์ เปิด-ปิด ตวัทาํความร้อน (heater) 

     22. สะพานไฟ หรือตวัตดัตอไฟ่  
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รปที�ู  1. อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อน แบบ Concentric Tube 

 

ทฤษฎเีกี�ยวกบัเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน 

บทนํา ( Introduction of heat exchanger, HEX) 

เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนเป็นอุปกรณ์ใชใ้นการถายเทความร้อนจากของไหลสายหนึ�งที�มีอุณหภูมิ่

สูงไปยงัของไหลสายหนึ�งที�มีอุณหภูมิตํ�ากวา่ โดยสายของไหลที�มีอุณหภูมิสูงเรียกวา สายร้อน ่ (Hot stream) 

และสายของไหลที�มีอุณหภูมิตํ�ากวาเรียกวา สายเยน็ ่ ่ (Cold stream) อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนหลายชนิด

ถูกพฒันาเพื�อประยกุตใ์ชก้บโรงตน้กาลงัั ํ   (Power plant) , เครื�องทาํความเยน็และระบบปรับอากาศเป็นตน้ 

 

ประเภทของเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน 

เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนสามารถแบงแยกไดเ้ป็น ่ 3 กลุมใหญ่ ่ 

- เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดถายเทความร้อน ่ (Recuperator) 
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- เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดกกเกบความร้อนั ็  (Regenerator) 

- เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดสมัผสัโดยตรง (Mixer) 

 

การแลกเปลี�ยนความร้อนผานเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดถายเทความร้อน่ ่ (Recuperator) นัน�

ของไหลทงัสองสายจะแยกจากกนและไมผสมกนตลอดการแลกเปลี�ยนความร้อน ความร้อนจะถายเทผาน� ั ่ ั ่ ่

ผนงัซึ� งกนสายของไหลทงั ั� � 2 สายเทานนั ดงัรูปที� ่ � 2 

 
รปที� ู 2 แสดงแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดถายเทความร้อน่  

 

การแลกเปลี�ยนความร้อนผานเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดกกเกบความร้อน่ ั ็ (Regenerator) นนั�

ของไหลทงัสายร้อนและสายเยน็จะไหลผานวสัดุที�มีการวางตวัอยางซบัซอ้น� ่ ่  (Solid matrix) ซึ� งมีคาความจุ่

ความร้อนสูง โดยเมื�อสายของไหลร้อนไหลผาน ่ matrix ในชวงเวลาหนึ�งความร้อนจากสายร้อนจะถูกถายเท่ ่

ใหก้บ ั matrix ซึ� งจะสะสมไวใ้นรูปแบบของการเพิมขึนของพลงังานภายในของวสัดุที�ทาํใชเ้ป็น � � matrix โดย

พลงังานที�สะสมไวนี้จะถูกถายเทใหก้บสายเยน็ เมื�อสายเยน็ไหลผาน � ่ ั ่ matrix นีในชวงเวลาตอมา ซึ� ง � ่ ่ matrix 

ดงักลาวจะทาํงาน่ เป็นชวงๆ สลบักนระหวางสายร้อนและสายเยน็ ดงัรูปที� ่ ั ่ 3 

 

 
รปที� ู 3 
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การแลกเปลี�ยนความร้อนผานเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดสมัผสัโดยตรง่  (Mixer) นนัของไหล�

ทงัสองสายจะผสมกนและถายเทความร้อนดว้ยการสัมผสักนโดยตรง เครื�องอุนนาํป้อนแบบเปิดหอผึ�งเยน็� ั ่ ั ่ �  

(Cooling tower) เป็นตวัอยางของเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดสมัผสัโดยตรง การถายเทความร้อนใน่ ่

เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดนีไมสามารถใชไ้ดก้บของไหลที�เป็น� ่ ั gasทงัสองสายไดล้กัษณะของเครื�อง�

แลกเปลี�ยนความร้อนชนิดนี�  ดงัรูปที� 4 

 
รปที� ู 4 แสดงเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดสมัผสัโดยตรง 

 

ในการทดลองเป็นการทดลองการแลกเปลี�ยนความร้อนผานเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดถายเท่ ่

ความร้อนเทานนัซึ�งเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดนียงัแบงไดอี้กหลายชนิดดงันี่ ่� � �  

1. Concentric tube or Double pipe heat exchanger 

เป็นเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนที�มีโครงสร้างงายที�สุด ซึ� งมีลกัษณะที�เป็นทอที�มีขนาดตางกนวางซ้อนกน่ ่ ่ ั ั

และมีจุดศูนยก์ลางรวมกน โดยของไหลชนิดหนึ�งจะไหลอยภูายในทอชนัใน และของไหลอีกชนิดหนึ� งจะ่ ั ่ ่ �

ไหลอยภูายในทอชนันอก การถายเทความร้อนจะถูกสงผานผนงัทอชนัในเพียงอยางเดียว่ ่ ่ ่ ่ ่ ่� �  

2. Compact heat exchanger 

เป็นเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนที�มีพืนที�ในการถายเทความร้อนตอปริมาตรของเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน� ่ ่

สูง(มากกวา ่ 700 m2/m3) ทาํใหไ้ดเ้ปรียบเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนชนิดอื�นๆ เพราะจะมีขนาดเลก็กวา ่

ในขณะที�สามารถถายเทความร้อนไดใ้นปริมาณที�เทากน่ ่ ั  
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3. Shell-and-tube heat exchanger 

โดยมีของไหลชนิดหนึ�งไหลในเปลือกและของไหลอีกชนิดหนึ�งไหลในทอ โดยจะมีทอจาํนวนมากบรรจุอยู่ ่ ่

ภายในเปลือกและมีแผนกน่ ั� (Beffles) ติดตงัภายในเปลือกเพื�อบงัคบัใหข้องไหลที�ไหลภายในเปลือกใหไ้หล�

ขวางกบทอซึ�งบรรจุอยภูายในเปลือกเพื�อเป็นกาั ่ ่ รเพิมการถายเทความร้อน� ่  (เพิมระยะเวลาในการถายเทความ� ่

ร้อน) 

 

The overall heat transfer coefficient 

 การถายเทความร้อนจากสายร้อนไปยงัสายเยน็ในเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบทอซอ้นกนมีกลไก่ ่ ั

ในการถายเทความร้อน คือ ความร้อนจากสายร้อนจะถูกพาไปยงัผนงัทอดา้นในดว้ยก่ ่ ารพาความร้อนและ

ถายเทผานผนงัทอดว้ยการนาํความร้อน สุดทา้ยเป็นการถายเทจากผนงัมายงัสายเยน็ดว้ยการพาความร้อน่ ่ ่ ่  

ซึ� งจากกระบวนการถายเทความร้อนนีสามารถเขียนเป็นเครือคายตวัตา้นทานความร้อน่ ่�  ดงัรูปที� 4 

To

 
รปที�ู  5 แสดงเครือขายตวัตา้นทา่ นความร้อน 

 

 พืนที�ผวิในการถายเทความร้อนภายในและภายนอกผานทอชนัในหาไดจ้าก� ่ ่ ่ �  

LDA ii   

LDA oo   

 สาํหรับการตา้นทานความร้อนผานผนงัทอดา้นใน่ ่  wallR หาไดจ้าก 

wallR = 
KL

DD io

2

)/ln(  

  K = Thermal conductivity ของทอ่  

   L = ความยาวทอ่  

 ดงันนัสามารถเขียนความตา้นทานความร้อนรวมมีคาเทากบ� ่ ่ ั  
 

oo

io

ii

owallitotal
AhKL

DD

Ah
RRRR

1

2

/ln1
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 เพื�อสะดวกในการวิเคราะห์จึงเขียนความตา้นทานความร้อนรวมเป็นตวัเดียวจากสายร้อนไปยงัสายเยน็

คือ R  โดยอตัราการถายเทความร้อนมีคาเทากบ่ ่ ่ ั  

TAUTAUTUA
R

T
Q ooii 


  

                                              
TA

Q
U


    W/m2K 

 U = overall heat transfer coefficient (สปส.การถายเทความร้อนรวม่ ) 

เพราะฉะนนัสามารถเขียนสูตรใหมดงันี� ่ �  

oo

wall

iooii Ah
R

Aih
R

AUAUUA

11111
  

  นอกจากนียงัสามารถแบงยอยตามลกัษณะการไหลของของไหลที�ไหลในเครื�องแลกเปลี�ยนความ� ่ ่

ร้อนไดอี้กดงันี�  

  - การไหลตามกน ั (Pararell flow heat exchanger) 

  - การไหลสวนทางกนั (Counter flow heat exchanger) 

  - การไหลตงัฉากกน� ั  (Cross flow heat exchanger) 

  เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนที�ใชใ้นการทดลองจะเป็นแบบ Concentric tube ซึ� งเป็นชนิดไหลตาม

กนและไหลสวนทางกน โดยในการวิเคราะห์เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนนนัจะอาศยักฎขอ้ที�หนึ� งทางเทอร์ั ั �

โมไดนามิกส์ในการวเิคราะห์ซึ�งจะใชส้มการ SFEE (Steady Flow Energy Equation) ตามรูปที� 6 

  สมมุติฐานในการวเิคราะห์ 

  - ไมมีการถายเทความร้อนขา้มขอบเขตของระบบ่ ่  

  - ระบบมีการไหลแบบคงตวั (Steady flow) 

 

Hot

System
boundary

c1c Cp,Tc,m

2c Tc,m

h1h Cp,Th,m

Qloss

cold

2h Th,m

 
รปที� ู 6 แสดงการวเิคราะห์พลงังานของเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน 
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จาก Energy balance 

lossch QQQ   

ch QQ   

โดยที� 

 12 ThThCpmQ hhh    

 12 TcTcCpmQ ccc    

 

การวเิคราะห์เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบ Pararell flow 

 เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบทอซอ้นกนซึ�งมีการหุม้ฉนวนอยางดี โดยของไหลที�ไหลในทอเป็นการ่ ั ่ ่

ไหลตามกนั ดงัรูปที� 7 ซึ� งอุณหภูมิของของไหลจะเปลี�ยนแปลงตงัแตจุดที�ความร้อนเกดการถายจากสายร้อน� ่ ิ ่

ไปยงัสายเยน็ 

 
 

รปที� ู 7 แสดงเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบ Pararell flow 

 

 

 

 

 

 

0 
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กาหนดให้ํ  

  cm อตัราการไหลเชิงมวลของสายของไหลเยน็  skg /  

  hm อตัราการไหลเชิงมวลของสายของไหลเยน็  skg /  

  cCp คาความร้อนจาํเพาะของสายเยน็ ่  KkgkJ ./  

  hCp คาความร้อนจาํเพาะของสายเยน็ ่  KkgkJ ./  

  1Th อุณหภูมิทางเขา้ของสายร้อน  K  

  2Th อุณหภูมิทางออกของสายร้อน  K  

  1Tc อุณหภูมิทางเขา้ของสายเยน็  K  

  2Tc อุณหภูมิทางออกของสายเยน็  K  

 

 พิจารณาพืนผิวเลก็ๆของ � HEX ซึ� งมีความร้อนปริมาณ dQ  ถายเทผานทาํใหส้ายร้อนมีอุณหภูมิลดลง ่ ่

hdT  ในขณะที�อุณหภูมิสายเยน็เพิมขึน � � cdT  ซึ� งเมื�อทาํการสมดุลพลงังานสามารถเขียนไดด้งันี�  
 

TdAUdTCpmdTCpmdQ ooccchhh                              (1) 
 

 โดยที� ch TTT  , hT และ cT  เป็นอุณหภูมิเฉลี�ยของสายร้อนและสายเยน็ในชวงนนั่ �  

อุณหภูมิแตกตาง ่  T  ระหวางของไหลทั่ �งสองสายตงัแตทางเขา้ � ่  iT  ไปถึงทางออก  oT  

                                                                            ch TTT                                                                  (2) 

  ch dTdTTd   

จาก (1)และ(2) 

 
cchh Cpm

dQ

Cpm

dQ
Td


  











cchh Cpm

1

Cpm

1
dQ


 

                                                                       pdQmTd                                                              (3) 

กาหนดให ้   ํ  

cchh
p

Cpm

1

Cpm

1
m


  

อินทิเกรตสมการ (3) จากทางเขา้ถึงทางออกจะไดโ้ดยที� pm เป็นคาคงที�่  

  
e

i

e

i
pdQmTd  

                                                                     pei QmTT                                                             (4) 
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จาก (1)และ(3) 

 

 
poo

oo
p

oo

mdAU
T

Td

TdAU
m

Td

TdAUdQ














 

อินทิเกรตจากทางเขา้ถึงทางออกจะได ้

 
 
e

i

e

i

opo dAmU
ΔT

ΔTd

 

opo

e

i AmU
ΔT

ΔT
ln                                                                  (5) 

สมมุติ oU มีคาคงที� จาก ่ (4) และ(5) จะได ้

 
























 






e

i

eioo

ei
oo

e

i

T

T
ln

TTAU
Q

Q

TT
AU

T

T
ln

 

ซึ� ง  





































e

i

ei
lm

T

T

TT
T

ln

                       logarithmic mean tempperature difference (LMTD) 

lmoo TAUQ   
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การวเิคราะห์เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบ Counter flow  

 เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบนีมีลกัษณะคลา้ยกบกรณี � ั Pararell flow  แตจะตางกนที�ทิศทางการ่ ่ ั

ไหลของของไหลซึ�งไหลสวนทางกน ดงัรูปที�ั  8 

 
รปที� ู 8 แสดงเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนแบบ Counter flow 

 

จากการสมดุลพลงังานที�เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนจะไดว้า่ 

TdAUdTCpmdTCpmdQ ooccchhh    

วธีิการทาํเชนเดียวกบกรณี ่ ั Pararell flow ซึ� งจะได ้





































e

i

ei
lm

T

T
ln

TT
T  

Temperature Density () Specific heat capacity  Cp 

T ( c) T ( K) (kg/m3) (kJ/kg.K) 

0 273 999.8 4.220 

20 293 998.2 4.183 

40 313 992.1 4.178 

60 333 983.0 4.191 

80 353 972.0 4.199 

100 373 958.0 4.216 
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การเตรียมการทดลอง 
 

- Heating นาํในถงันาํร้อน� �  

1. ตรวจสอบระดบันาํในถงัและเติม�  

2. ปรับอุณหภูมิของนาํร้อนที��  Thermostat (ถงันาํ� ) 

 3. ทาํการ Heating โดยเปิดสวิทซ์ 2 ซึ� งจะ Heating จากอุณหภูมิบรรยากาศจนกระทงัถึง�  60 องศาใชเ้วลา

ประมาณ 20 นาที 

 

- การไลฟองอากาศ่  

      1.  ปรับการไหลเป็นแบบไหลตามกนั โดยปิด Ball valve 4 , 6  และเปิด Ball valve 3 , 5 

 2.  ปรับการไหลของนาํเยน็ใหไ้หลมากๆ�  โดยใช ้Ball valve 2 

 3.  ปลอยใหน้าํไหลจนกระทงัไมม่ ่� � ีฟองอากาศใน Flowmeter 

4. ปรับ Flowmeter ที� 100 % ที�วาลว์ของนาํเขา้�  

 

ขั�นตอนการทดลอง 

 - การแลกเปลี�ยนความร้อนแบบไหลตามกนั (Parallel  - current water  flow) 

 1. ปิด Ball valve 4 , 6 และเปิด Ball valve 3,5  นาํเยน็จะไหลตามทอ� ่  และผาน่  Heat exchanger (รูปที� 9) 

      2. ปรับการไหลของนาํร้อนบน�  Flowmeter 1 โดยใช ้Ball valve 1 และปรับใหมี้อตัราการไหล 

50 % ของ Flowmeter  

 3. ปรับการไหลของนาํเยน็บน�  Flowmeter 2 โดยใช ้Ball valve 2 และปรับใหมี้อตัราการไหล 50 % ของ 

Flowmeter  

 4. หลงัการควบคุมอตัราการไหลของนาํ�  รอจนกระทั�งมีการถายเทความร้อนคงที�่  แลว้บนัทึกผลของ

อุณหภูมิลงในตาราง 

 5. ทาํการทดลองตามขอ้ 2-4 โดยใหน้าํเยน็มีอตัราการไหลคงที�ที��  50 %  สวนนาํร้อนปรับใหมี้อตัรากา่ �

ไหลเพิมขึนเป็น� �  75 % 

 6. ทาํการทดลองตามขอ้ 2-4 โดยใหน้าํเยน็มีอตัราการไหลคงที�ที��  50 %  สวนนาํร้อนปรั่ � บใหมี้อตัรากา

ไหลเพิมขึนเป็น� �  100 % 
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รปที�ู    9  การแลกเปลี�ยนความร้อนแบบไหลตามกนั (Parallel Flow) 

กาหนดจุดวดัอุณหภูมิํ  

T1=Th2 , T2=Th1 , T3=Tc2 , T4=Tc1 , T5=TcM , T6=ThM 

   

การแลกเปลี�ยนความร้อนแบบไหลสวนทางกนั (Counter - current water flow) 

 1. ปิด Ball valve 3,5 และเปิด Ball valve 4,6  นาํเยน็จะไหลตามทอและผาน� ่ ่  Heat exchanger (รูปที� 10) 

 2. ปรับการไหลของนาํร้อนบน�  Flowmeter 1 โดยใช ้Ball valve 1 และปรับใหมี้อตัราการไหล 50% ของ 

Flowmeter  

 3. ปรับการไหลของนาํเยน็บน�  Flowmeter 2 โดยใช ้Ball valve 2 และปรับใหมี้อตัราการไหล 50% ของ 

Flowmeter  

 4. หลงัการควบคุมอตัราการไหลของนาํ�  รอจนกระทงัมีการถายเทความร้อนคงที�� ่  แลว้จึงบนัทึกผลของ

อุณหภูมิลงในตาราง 

 5. ทาํการทดลองตามขอ้ 2-4 โดยใหน้าํเยน็มีอตัราการไหลคงที�ที��  50%  สวนนาํร้อนปรับใหมี้อตั่ � รากา

ไหลเพิมขึนเป็น� �  75% 

 6. ทาํการทดลองตามขอ้ 2-4 โดยใหน้าํเยน็มีอตัราการไหลคงที�ที��  50%  สวนนาํร้อนปรับใหมี้อตัรากา่ �

ไหลเพิมขึนเป็น� �  100% 
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รปที�ู   10   การแลกเปลี�ยนความร้อนแบบไหลสวนกนั (Counter Flow) 

 

กาหนดจุดวดัอุณหภูมิํ  

T1=Th2 , T2=Th1 , T3=Tc1 , T4=Tc2 , T5=TcM , T6=ThM 

 

ผลการทดลอง  

 1. คาํนวน  m  , Q , Qm , Tln   ในตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 2. เขียนกราฟระหวาง่  Thot   และ Tcold กบั m  (hot) ของการไหลแบบตามกนั(Parallel-current water 

flow) 

 3. เขียนกราฟระหวาง่  Thot   และ Tcold กบั m  (hot) ของการไหลแบบสวนทางกนั(Counter-current 

water flow) 

 4. เขียนกราฟระหวาง่  Qm กบั m  (hot) 

 5. อธิบายผลการทดลองที�ได ้
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ตารางบันทกึผลการทดลอง        การไหลแบบตามกนั(Parallel-current water flow) 

เปิดวาลว์  V3 , V5 

ปิดวาลว์   V4 , V6 

Mean log heat exchanger area:    Am=0.0667 m2 

Variable area flow meter:  Max flow, hot water:   100%=236 (L/h) 

     Max flow, cold water: 100%=420 (L/h) 

Flow rate Temperatures [C] Spec. heat 

capac. 

Density Mass 

flow 

Heat 

flow 

V 

 

V[

%] [l/h] [m3/s] 

Th1,c1  

[C] 

Th2,c2  

[C] 

Thm,cm  

[C] 

Th,c  

[K] 

c,hpC  

[kJ/kgK] 

  
[kg/m3] 

c,hm  

[kg/s] 
c,hQ  

[kJ/s] 

Hot 50           

Cold 50           

 
Mean heat flow, Qm [kJ/s]  

Log. mean Temp. difference Tln  

Overall heat transfer coefficient U [kW/m2K]  
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Flow rate Temperatures [C] Spec. heat 

capac. 

Density Mass 

flow 

Heat 

flow 

V 

 

V[

%] [l/h] [m3/s] 

Th1,c1  

[C] 

Th2,c2  

[C] 

Thm,cm  

[C] 

Th,c  

[K] 

c,hpC  

[kJ/kgK] 

  
[kg/m3] 

c,hm  

[kg/s] 
c,hQ  

[kJ/s] 

Hot 75           

Cold 50           

 
Mean heat flow, Qm [kJ/s]  

Log. mean Temp. difference Tln  

Overall heat transfer coefficient U [kW/m2K]  
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ตารางบันทกึผลการทดลอง        การไหลแบบสวนทางกนั(Counter-current water flow) 

ปิดวาลว์  V3 , V5 

เปิดวาลว์   V4 , V6 

Mean log heat exchanger area:    Am=0.0667 m2 

Variable area flow meter:  Max flow, hot water:   100%=236 (L/h) 

     Max flow, cold water: 100%=420 (L/h 

 Flow rate Temperatures [C] Spec. heat 

capac. 

Density Mass 

flow 

Heat 

flow 

V[

%] 

V Th1,c1  

[C] 

Th2,c2  

[C] 

Thm,cm  

[C] 

Th,c  

[K] 
c,hpC  

[kJ/kgK] 

  
[kg/m3] 

c,hm  

[kg/s] 
c,hQ  

[kJ/s] [l/h] [m3/s] 

Hot 50           

Cold 50           

 
Mean heat flow, Qm [kJ/s]  

Log. mean Temp. difference Tln  

Overall heat transfer coefficient U [kW/m2K]  
 

 

Flow rate Temperatures [C] Spec. heat 

capac. 

Density Mass 

flow 

Heat 

flow 

V 

 

V[

%] [l/h] [m3/s] 

Th1,c1  

[C] 

Th2,c2  

[C] 

Thm,cm  

[C] 

Th,c  

[K] 

c,hpC  

[kJ/kgK] 

  
[kg/m3] 

c,hm  

[kg/s] 
c,hQ  

[kJ/s] 

Hot 75           

Cold 50           

 
Mean heat flow, Qm [kJ/s]  

Log. mean Temp. difference Tln  

Overall heat transfer coefficient U [kW/m2K]  
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กราฟแสดงการแลกเปลี�ยนความร้อนของการไหลแบบตามกนั(Parallel-current water flow) 

อตัราการไหลการไหลเชิงมวลของนํ�าร้อน(kg/s)
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

ผล
ต่า

งอุ
ณ

หภู
มินํ

�าเ
ข้า

-อ
อก

อุป
กร

ณ์
แล

กเ
ปลี

�ย
นค

วา
มร้

อน
 (o C)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0

 
 

 

กราฟแสดงการแลกเปลี�ยนความร้อนของการไหลแบบสวนทางกนั(Parallel-current water flow) 

อตัราการไหลเชิงมวลของนํ�าร้อน(kg/s)
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

ผล
ต่า

งอุ
ณ

หภู
มินํ

�าเ
ข้า

-อ
อก

อุป
กร

ณ์
แล

กเ
ปลี

�ย
นค

วา
มร้

อน
 (o C)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0
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กราฟแสดงอัตราการถ่ายเทความร้อนกบัอัตราการไหลเชิงมวลของนํ�าร้อน 

อตัราการไหลเชิงมวลของนํ�าร้อน(kg/s)
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

อัต
รา

กา
รถ่

าย
เท

คว
าม

ร้อ
นเ

ฉลี
�ย

(k
J/

s)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0

 
 

วจิารณ์ผลการทดลองทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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คาํถามหลงัการทดลอง 

1. ปัจจยัที�มีผลตอการถายเทความร้อนดว้ยเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนมีอะไรบา้งอยางไร จงอธิบาย่ ่ ่  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

2. จากการทดลอง การไหลของนาํแบบไหลตามกน และไหลสวนกนอยางไหนมีการถายเทความร้อนดีกว� ั ั ่ ่ ่

เพราะอะไร จงอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 
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การทดลองที� 15 

ชดทดลองการพาความร้อนแบบธรรมชาตแิละแบบบังคบั ุ  

(Free and Forced Convection Heat Transfer Unit) 
 

วตัถประสงค์ุ  

-  เพื�อศึกษาหลกัการและประเภทการถายเทความร้อนโดยการพาความร้อน่  

-  เขา้ใจถึงปัจจยัที�มีผลตอการพาความร้อน่  

 

บทนํา (Introduction) 

         การถายเทความร้อนเป็นกระบวนการถายเทพลงังานรูปแบบหนึ� ง โดยเกดขึนจากความแตกตางของ่ ่ ิ ่�

อุณหภูมิในวตัถุเดียวกนหรือวสัดุสองชนิด  ซึ� งการถายเทความร้อนสามารถแบงออกไดเ้ป็น ั ่ ่ 3 รูปแบบคือ 

การนาํความร้อน  การพาความร้อน และการแผรังสีความร้อน โดยจะแบงแยกจากกล่ ่ ไกที�เกดขึนระหวางิ ่�

กระบวนการถายเทความร้อน  ทงันีการศึกษากระบวนการถายเทความร้อนมีความจาํเป็นตอการออกแบบ่ ่ ่� �

อุปกรณ์เชิงวิศวกรรม (Engineering Devices) เชนหมอ้ไอนาํ เครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน เป็นตน้ ซึ�่ �

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหลานีจะประเมินดว้ยอตัราการถายเ่ ่� ทความร้อน   ดงันนัหากตอ้งการที�จะทาํให้�

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหลานีดี จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงตวัแปรที�มีผลตอการถายเทความร้อนที�เกดขึน นนัคือ่ ่ ่ ิ� � �  

การพาความร้อน (Heat Convection) 

 

ทฤษฎ ี 

         การพาความร้อน  เป็นการถายเทความร้อนรูปแบบหนึ� งโดยตวักลางในการถ่ ่ายเทความร้อนเป็น

ของไหล(fluid)  ที�มีการเคลื�อนที�  ดงันันลกัษณะและรูปแบบการเคลื�อนที�ของของไหลจะสงผลตอการ� ่ ่

ถายเทความร้อนโดยการพาอยางมาก โดยทวัไปลกัษณะของการไหลของของไหลสามารถแบงออกไดเ้ป็น ่ ่ ่�

2 ประเภท หลกัๆ คือ   การไหลภายในทอ่ (Internal flow)   และการไหลภายนอก(External flow) นอกจากนี�

ยงัสามารถแบงออกตามลกัษณะพฤติกรรมการไหลไดอี้ก ่ 2 ประเภท คือ การไหลตามธรรมชาติ(free flow) 

และการไหลแบบบงัคบั (forced flow) 

       กลไกการพาความร้อนตอ้งอาศยัความเขา้ใจในเรื�องบาวดารีเลเยอร์ เพราะการถายเทความร้อนจะ่

เกดขึนภายในชัิ � �นบาวดารีเทานนั  โดยชนับาวดารีจะเกดขึนบริเวณที�ผวิของวตัถุ  ซึ� งสามารถแบงออกไดเ้ป็น ่ ิ ่� � �

2 ชนิด คือ ชนับาวดารีความเร็วและชนับาวดารีความร้อน� �  
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     ชั�นบาวดารีความเร็ว (Velocity Boundary Layer) บนแผ่นเรียบ 

      แ น ว คิ ด ข อ ง ชัน บ า ว ด า รี ค ว า ม เ ร็ ว�  พิ จ า ร ณ า ไ ด้จ า ก ก า ร ไ ห ล บ น แ ผ น เ รี ย บ ดัง    ่  

รูปที� 1  โดยเมื�อของไหลที�ขอบทางเขา้ ( 0x )  มีความเร็ว u  ไหลขนานกบผวิหนา้ของแผนเรียบไปตามั ่

แนวยาวของ Plate  อนุภาคของ fluid จะสมัผสักบผวิหนา้ของั  Plate และหยดุการเคลื�อนที�( 0u ) เกดการิ

ตา้นการเคลื�อนที�ในแนวแกน ( x ) ซึ� งอิทธิพลของแรงตา้นนีจะลดลงเมื�อระยะหางจาก � ่ plate มีคาเพียงพอ ่

(  uu )  สาํหรับที�ระยะ x  อื�นๆ ตามแนวยาว Plate กจะมีลกัษณะเดียวกนนี  โดยสามารถแบง็ ั ่� แยก

ระหวางโซนที�ไดรั้บอิทธิพลแรงตา้นและไมไดรั้บอิทธิพลแรงตา้นเป็นชนับาวดารีเลเยอร์ เป็น ่ ่ � )(xy   

ซึ� งจดัใหเ้ป็นระยะที�  u.u 990  

u

u

)y,x(u

u99.0 

 
รปที� ู 1.  แสดงลกัษณะของชนับาวดารีของความเร็วขณะไหลบนแผนเรียบ� ่  

 

ในการไหลบน Plate จะสามารถแบงออกเป็น ่ 2  สวน คือ  ่ 1  สวนที�อยใูนชนับาวดารีเล่ ่ �

เยอร์ และ 2 สวนที�อยนูอกชนับาวดารีเลเยอร์ ซึ� งการไหลภายในชนับาวดารีจะไดรั้บอิทธิพลของความเคน้่ ่ � �

เฉือน  (Shear Stress) ของของไหลมาก จะทาํใหเ้กดพฤติกรรมการไหลในลกัษณะตางๆ ภายในชนับิ ่ � าวดา

รีเลเยอร์ ดงันี การไหลแบบราบเรียบ � (Laminar) การไหลแบบทรานซิชนั � (Transition) และการไหลแบบ

ปันป่วน � (Turbulent) ทงันีการแบงแยกการไหลจะพิจารนาตวัเลข เรยโ์นลด ์� � ่ (Reynolds Number ; dRe ) 

  

                                                 

 xuxu
d

 Re                                                      (1)       

    

                   u = ความเร็วของกระแสอิสระของของไหล ( sm / ) 

                    = ความหนืดของของไหล )/.( 2msN  

                    = ความหนืดดิเนเมติกส์ของของไหล 2( / )m s   
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จากรูปที� 1 จะเห็นชนับาวดารีจะเริมตน้ที�ขอบการไหลของ � � fluid )0( x  ซึ� งจุดเริมตน้ของการ�

ไหลบน plate  นนัอนุภาคของการไหลจ� ะไหลบนเส้นการไหล (Stream line) ของมนัเองซึ�งเรียกวา การไหล่

แบบราบเรียบ (Laminar flow) เมื�อระยะทางการไหลเพิมขึนจนถึงจุดวกิฤต � � (Critical point) จะทาํใหอ้นุภาค

ของการไหลเริมมีการไหลออกนอกเสน้การไหลของตวัมนัเอง ซึ� งเรียกวาการไหลแบบทรานซิสชนั � ่ �

(Transition flow) และเมื�อพน้จุดวกิฤตไปอนุภาคของของไหลมีการไหลขา้มเสน้การไหลอยางชดัเจนมาก่

ขึน ซึ� งการไหลของอนุภาคของไหลจะปันป่วน � � (Turbulent) โดยวกิฤตของการเปลี�ยนลกัษณะการไหลได้

จาก 

 

5105Re x
xu

d  


                                                 (2) 

 

ชั�นบาวดารีเลเยอร์ของความร้อน (Thermal boundary Layer) 

  ในการพิจารณาชนับาวดารีของความร้อนจะคลา้ยกบชนับาวดารีของความเร็ว คืออุณหภูมิ� �ั

ของอนุภาคของของไหลที�ผวิของ Plate มีคาเทากบอุณหภูมิ ่ ่ ั Plate โดยถา้หากพิจารณาจากรูปที� 2   ซึ� งของ

ไหลที�มีอุณหภูมิสมํ�าเสมอ (Uniform temperature) T ไหลบน Plate ที�มีอุณหภูมิคงที� (Constant wall 

temperature) wT  

u
 u99.0u )y(

T

T

δ(x)

wT 0y
y

T











TT

TT

w

)y,x(w
y)(x,θ

0θ

1θ 

(x)δt

 
รปที� ู 2. แสดงลกัษณะของชนับาวดารีของความร้อนขณะไหลบนแผนเรียบ� ่  

 

ในการวเิคราะห์จะกาหนดอุณหภูมิในรูปของตวัแปรไร้ํ หนวย  ่ ),( yx โดยมีคา่  

 

                                             





TT

TT

w

yxw

yx

),(

),(                                                        (3) 

 

เมื�อ 

        ),( yxT  คืออุณหภูมิของของไหลที�ตาํแหนง ่ x  และ y  ใดๆ 
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        โดยกาหนดใหเ้งื�อนไขอุณหภูมิของของไหลที�ผวิมีคาเทากบอุณหภูมิของผวิของ ํ ่ ่ ั Plate ซึ� งจะไดว้า่ 

                                    0),( yx       at     0y    (wall surface) 

  และเมื�อระยะที�สูงขึนจาก � Plate  )( y  

                                  1),( yx        at    1y    (free Stream) 

โดยระยะหางจาก่   Plate ไปยงัตาํแหนงที�มีคา ่ ่ )y,x( = 0.99 จะเรียกวา่ชนับาวดารีของความร้อน �

(Thermal Boundary layer : t ) ซึ� งความแตกตางระหวาง  ่ ่ )(x  และ )(xt  จะขึน�  

กบสมบติัของของไหลที�เรียกวา  ั ่ Plant  number ( Pr )  ถา้หากของไหลมีคา ่ 1Pr        พบวา่ 

),( yxt = xδ  

 

ค่าสัมประสิทธิ�การพาความร้อน (Heat transfer Coefficient) 

             ดงัที�กลาวมาแลว้วาอนุภาคของของไหลที�ผวิของวตัถุอยนิูง่ ่ ่ � (No Slip Condition) ทาํใหเ้กดิ

การถายเทความร้อนจากผวิวตัถุ จ่ ะเป็นรูปแบบการนาํความร้อนผานชนัอนุภาคของไหห้ยดุนิงนนัดงัรูปที� ่ � �� 3 

)( t

wT

),( yxT)(xq

)(xq

 
)y,x(w TT   

รปที� ู 3. การถายเทความร้อนจากผวิวตัถุผานชนัอนุภาคของไหลหยดุนิง่ ่ � �  

 

ซึ� งความร้อนที�ถายเทผานชนัของ ่ ่ � Fluid หาไดจ้าก 

               

                                      
t

wf
x

TTk
q



)( 



                                                  (4) 

 

          fk  = คาสมัประสิทธ์การนาํความร้อนของ ่ fluid film ( / . )W m K  

t   = ความหนาของชนั � fluid film )(m  

 

ในทางปฏิบติัไมสามารถวดัคา ่ ่ t  ไดเ้นื�องจากมีความหนานอ้ยมากจึงกาหนดใหมี้ตวัแปรใหมคือ ํ ่ ch  

(Surface Coefficient of   heat transfer) ซึ� งมีคา      ่  

                                            f
c

t

k
h 


                                                            (5) 
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                                             ( ) ( )T
f c w

y y o

q x k h T T



 
    

  
 

                                        (6) 

โดยสมการที� 6  เรียกวา ่ Newton’s law of cooling 

ดงันนัคาสมัประสิทธิการพาความร้อน � ่ � ( ch ) หาไดจ้าก  

 

                               
 



















TT

y
k

xh
w

oy
T

f

c )(                                                       (7) 

 

                              0
),(

)( 


 y
yx

fxc
y

kh


                                                   (8) 

 

หากพิจารณาจากสมการ (5) จะพบวาเมื�อความหนาของชนับาวดารีของความร้อนลดลงจะทาํใหค้า่ ่�

สมัประสิทธิการพาความร้อนสูงขึนและถายเทความร้อนจะเพิมขึน ในขณะที�คา � ่ ่� �� t  จะเปลี�ยนไปตาม

ลกัษณะการไหลของของไหลดว้ย โดยการไหลแบบราบเรียบนนัความร้อนจะถูกถายเทผานชนัอนุภาคของ� �่ ่

ไหลที�ไหลตามเสน้การไหลเรื�อยๆ ในขณะที�การไหลแบบปันป่วนนนัอนุภาคจะถายความร้อนไดดี้กวา� � ่ ่

เพราะมีการไหลขา้มเสน้การไหลไปผสม (Mixing) กบอนุภาคของไหลในเสน้การไหลอื�นๆ ทาํให้ั ความ

ปันป่วนมีผลตอการถายเทความร้อนมาก� ่ ่  

 

การพาความร้อนแบบธรรมชาต ิ (Natural or Free Convection) 

เป็นการพาความร้อนในลกัษณะที�ของไหลเกดการเคลื�อนที�ระหวางการพาความร้อนดว้ยิ ่

แรงลอยตวั (Buoyancy force) ซึ� งเกดความแตกตางของความหนาแนนของของไหล   โดยเมื�อของไหิ ่ ่ ลที�

สัมผสักบวตัถุร้อนแลว้ไดรั้บความร้อนทาํให้อุณหภูมิของของไหลเพิมขึน สงผลให้เกดการลอยตวัขึนในั ่ ิ� � �

ขณะที�ของไหลที�มีอุณหภูมิตํ�าที�อยรูอบขา้งจะเขา้ไปแทนที�รับความร้อนซึ�งจะหมุนเวยีนเชนนีไปเรื�อยๆดงัรู่ ่ �

ที� 4 
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รปที� ู 4. แสดงการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 

 

การพาความร้อนแบบบังคบั  (Forced Convection )  

การพาความร้อนแบบบงัคบัเป็นการพาความร้อนในขณะที�ของไหลที�ถายเทความร้อน่

เคลื�อนที�ดว้ยการถูกงานจากภายนอกบงัคบั เชน ปัม พดัลม คอมเพรสเซอร์  ทาํใหค้วามเร็วของการเคลื�อนที�่ �

ของของไหลมีคาสูงหรื่ อตํ�าตามตอ้งการไดด้งัรูปที� 5 

 

u

T

 
 

รปที� ู 5. แสดงลกัษณะการพาความร้อนแบบบงัคบั 

 

การถ่ายเทความร้อนผ่านกล่มท่อ ุ (Flow across Tube Bank) 

  ในงานทางดา้นวิศวกรรมนนัอุปกรณ์ตางๆ จะถูกออกแบบใหมี้ขนาดกะทดัรัด แตสามารถ� ่ ่

ทาํงานไดอ้ยางมีประสิ่ ทธิภาพ สําหรับเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนจาํเป็นตอ้งมีขนาดเล็กและตอ้งมีพืนที��

ถายเทความร้อนเพียงพอจึงนิยมออกแบบในลกัษณะกลุมทอ ่ ่ ่ (Tube Bank) โดยทวัไปลกัษณะการจดักลุมทอ� ่ ่

สามารถจดัได ้2 ลกัษณะคือ 

1. การจดัวางแบบเรียงแถว (In – Line) ดงัแสดงในรูปที� 6 

2. การจดัจางแบบสลบั  ( Staggered ) ดงัแสดงในรูปที� 7 

                           
 

รปที�  ู 6. ลกัษณะการวางทอแบบ่  In–Line       รปที� ู 7. ลกัษณะการวางทอแบบ่  Staggered  
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  โดยสามารถพิจารณาการพาความร้อนผานกลุมทอแบบสลบั ่ ่ ่ (Staggered Arrangement) ดงัแสดงใน

รูปที� 8 ซึ� งกาหนดใหร้ะยะหางระหวางเสน้ผานศูนยก์ลางของทอในแนวดิงเรียกวาพิชขวาง ํ ่ ่ ่ ่ ่� (Transverse 

Pitch,ST) , ระยะหางระหวางเสน้ผานศูนยก์ลางของทอในแนวนอนเรียกวาพิชตามยาว ่ ่ ่ ่ ่ (Longitudinal 

Pitch,SL) และระยะหางระหวางเสน้ผานศู่ ่ ่ นยก์ลางของทอในแนวทแยงเรียกวาพิชทแยง ่ ่ (Diagonal Pitch,SD) 

 

SD

S
L

ST

D

1
2

ST

Vmax

 
 

รปที� ู 8. แสดงการพิจารณากลุมทอแบบสลบั ่ ่ (Staggered Arrangement) 

 

สาํหรับในการคาํนวณการถายเทความร้อนทงัการพาความร้อนแบบธรรมชาติและการพาความร้อน่ �

แบบบงัคบัจาํเป็นตอ้งทราบค่าสมัประสิทธิการพาความร้อนซึ�งนิยมเขียนอยใูนรูปตวัแปรไร้หนวยที�เรียกวา� ่ ่ ่

ตวัเลขนสัเซลล ์(Nusselt number) ดงัสมการที� 9 

 

                                
D

k
Nuh Dc                         (9) 

 

โดยในการหาคาสมัประสิทธิการพาความร้อนในกรณีของการพา่ � ความร้อนแบบธรรมชาติไหลผาน่

วตัถุทรงกระบอกแนวนอนดงัรูปที� 9  หาไดจ้ากสมการที� (10) 
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Warm
Body

+

Boundary  Layer

+

Cold
Body

Warm fluid

Cold fluid

a)
b)

wT

fT

 
รปที� ู 9. แสดงการพาความร้อนแบบธรรมชาติของทอทรงกระบอกแนวนอน่  

 

โดยที�        a)  อุณหภูมิวตัถุสูงกวาอุณหภูมิของไหล  ่  

                                        fw TT   

 

               b) อุณหภูมิวตัถุตํ�ากวาอุณหภูมิของไหล่  

                                        fw TT   

 

         คาสมัประสิทธิการพาความร้อนของกรณีนีจะใชส้มการ่ � �  

 

                      
 

2

27/816/9

6/1

Pr)/559.0(1

387.0
6.0














 D

D

a

u

R
N                      (10) 

 

โดยที� 

          
DaR  คือ Rayleigh Number ;          Pr

)(
Pr

2

3



 DTTg
GR w

ra DD


    

          
Dr

G   = Grashof number;             
2

3)(



 DTTg
G w

rD


            

           คือ สมัประสิทธิการขยายตวัของของไหล � (Coefficient of expansion) 

                     = 
fT

1  ; 








K

1  

g  คือ  Gravity   = 9.81  )/( 2sm  

d  คือ outside Diameter of tube )(m  

สาํหรับการพาความร้อนแบบบงัคบัผานกลุมทอทรงกระบอกแนวนอนนนัจะพบวาการไหลของ่ ่ ่ ่�

ของไหลจะตงัฉากกบกลุมทอมีลกัษณะและรูปแบบของการไหลที�สลบัซบัซอ้นมาก ซึ� งการคาํนวณปริมาณ� ั ่ ่

ความร้อนที�ถายเทไมสามารถใชว้ิธีการคาํนวณทางคณิ่ ่ ตศาสตร์อยางเดียวได ้ดงันนัจึงตอ้งอาศยัผลที�ไดจ้าก่ �
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การทดลองในรูปของสมการเอ็มไพริกลเพื�อคาํนวณคา สัมประสิทธิการพาความร้อนระหวางของไหลกบั ่ � ่ ั

กลุมทอจะเป็นฟังกชนัของเรยโ์นลดน์มัเบอร์ ่ ่ ์ � (Reynolds Number, DRe ) และแพรนเดิลนมัเบอร์ (Prandtl 

Number, Pr )  โดย Grimison ไดเ้สนอสมการสาํหรับคาํนวณคาสมัประสิทธิการพาความร้อนเฉลี�ยของการ่ �

ไหลตงัฉากกลุมทอ โดยมีรูปแบบของสมการดงันี� ่ ่ �  

  

          
























40000Re2000

7.0Pr

10

PrRe13.1

max,

3

1

max,

D

L

D
m

D

N

CNu     (11) 

 

 โดย คาคงที�่  C และเลขยกกาลงั ํ m แสดงในตารางที� 1 

  NL คือจาํนวนแถวของท่อในแนวดิ�ง 

 ถา้ NL < 10 ใหใ้ชแ้ฟคเตอร์แกไขดงันี้ �  

 

   / 10 2 / 10L LD N D NNu C Nu           (12) 

   

ซึ� ง 2C  หาไดจ้ากตารางที� 2 

 

ตารางที� 1 แสดงคาคงที� ่ C และเลขยกกาลงั ํ m 

 

    ST/D     

SL/D 1.25  1.50  2.0  3.0  

 C m C m C m C m 

0.600 - - - - - - 0.213 0.636 

0.900 - - - - 0.446 0.571 0.401 0.581 

1.000 - - 0.497 0.558 - - - - 

1.125 - - - - 0.478 0.565 0.518 0.056 

1.250 0.518 0.556 0.505 0.554 0.519 0.556 0.522 0.562 

1.500 0.451 0.568 0.460 0.562 0.452 0.568 0.488 0.568 

2.000 0.404 0.572 0.416 0.568 0.482 0.556 0.449 0.570 

3.000 0.310 0.590 0.356 0.580 0.440 0.562 0.482 0.547 

ตารางที� 2 แฟคเตอร์แกไข ้ ( 2C ) 
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NL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aligned 0.64 0.80 0.87 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 

Staggered 0.68 0.75 0.83 0.89 0.92 0.95 0.97 0.98 0.99 

           

 โดย               max
,max

ρ V D
Re

μ
D       (13) 

 

 

 เมื�อ     = ความหนาแนนของของไหล่  )/( 3mkg   

   D    = เสน้ผาศูนยก์ลางภายนอกของ ่ Pinned heater )(m  

           maxV  = ความเร็วสูงสุดของการไหล ซึ� งขึนอยกูบพืนที�การไหลที�นอ้ยที�สุด� ่ ั �  

 สาํหรับการจดัวางกลุมทอแบบสลบัดงัรูปที� ่ ่ 9 จะพบวามีพืนที�ของการไหลอิสระนอ้ยที�สุด ซึ� ง่ �

ความเร็วสูงสุดอาจจะเกดขึนที�ระหวางทอที�อยติูดกนในิ ่ ่ ่ ั� แนวดิง หรือระหวางทอที�อยติูดกนในแนวทแยงก� ่ ่ ่ ั ็

ได ้ดงันนัในกรณีนีความเร็วสูงสุดในการไหล� � , maxV  หาไดจ้ากสมการดงันี�  

 

    
 DS2

S
VV

D

T
max


      (14) 

 เนื�องจากสมบติัของของไหลเป็นฟังกชนัอุณหภูมิของของไหลและ จากทฤษฎีพบวาอุณหภูมิของ์ ่�

ของไหลในชนับาวดารีเลเยอร์มีคาไมคงที�  ดงันนัคุณสมบติัของของไหลจึงตอ้งหาจากอุณหภูมิเฉลี�ยของ� �่ ่

ไหล ในบาวดารี (Film temperature; )fT ซึ� งหาไดจ้าก 

 

    T
T T

f
w A

2      (15) 
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อปกรณ์การทดลองและวธีิการทดลองุ  

อปกรณ์ที�ใช้ในกาุ รทดลอง 

 

 
 

รปที�ู  10 อุปกรณ์การทดลอง Free and Forced convection 

 

ขั�นตอนการเตรียมการทดลอง 

      4.2.1 การทดลองการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 

1. ปรับคากาลงังานที�ป้อนใหก้บ ่ ํ ั Pinned heater ที�          Watts. โดยมีการเปิดพดัลม      0V  

sm /     
2. บนัทึกคาอุณหภูมิที�ตาํแหนงทางเขา้ ่ ่ ( AT ) ทางออก ( HT  ) และอุณหภูมิผวิของ Pinned heater 

ทงั � 3 ตาํแหนง ่
21

,( ww TT และ
3wT ) 

       4.2.1 การทดลองการพาความร้อนแบบบังคับ 

 1. ปรับคากาลงังานที�ป้อนใหก้บ ่ ํ ั Pinned heater ที� ที�          Watts. 

 2. เปิดพดัลมโดยปรับไปที�ความเร็ว 0.5 sm /  

3. บนัทึกคาอุณหภูมิอากาศที�ตาํแหนงทางเขา้ ่ ่ ( AT ) ทางออก ( HT  ) และอุณหภูมิผวิของ Pinned 

heater ทงั � 3 ตาํแหนง ่
21

,( ww TT และ 
3wT ) หลงัจากที�เขา้สูสภาวะคงตวั ่ (Steady State) 

4. ปรับความเร็วของอากาศเป็น  1.5 sm /   แลว้เกบผลการทดลอง็  

5. ปรับความเร็วของอากาศเป็น  2.5 sm /   แลว้เกบผลการทดลอง็  
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การบันทกึผลและผลการทดลอง 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

อุณหภูมิหอ้ง          =                            C      

Power Input               =                            Watts 

ระยะทางของจุดวดัอุณหภูมิจุดที� 1   =                           mm. 

ระยะทางของจุดวดัอุณหภูมิจุดที� 2   =                           mm. 

ระยะทางของจุดวดัอุณหภูมิจุดที� 3   =                           mm. 

D =                        mm , SL=                        mm , ST=                      mm,       

SD= ____________mm  , A=                  m2  

                                                                                                

- การทดลองการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 

ตารางที� 1 ที�ความเร็วลม = 0 m/s 

 อณหภมทิี�จดตุ่ ุู างๆ ( C ) 

Air velocity (m/s) 
AT  1wT  2wT  3wT  

HT  sT  

0       

 

- การทดลองการพาความร้อนแบบบงัคบั 

ตารางที� 1 ที�ความเร็วลม = 0.5 m/s 

 อณหภมทิี�จดต่างๆ ุ ุู ( °C ) 

Air velocity (m/s) 
AT  1wT  2wT  3wT  

HT  sT  

0.5       

 

ตารางที� 2 ที�ความเร็วลม = 1.5 m/s 

 อณหภมทิี�จดต่างๆ ุ ุู ( °C ) 

Air velocity (m/s) 
AT  1wT  2wT  3wT  HT  sT  

1       

 

 

 

ชื�อ ………………………… …นามสกุล …………………………….รหสั …….. .. ………
กลุม่………….. 
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ตารางที� 3 ที�ความเร็วลม = 2.5 m/s 

 อณหภมทิี�จดต่างๆ ุ ุู ( °C ) 

Air velocity (m/s) 
AT  1wT  2wT  3wT  

HT  sT  

1.5       

 

ตารางการคาํนวณ 

- การพาความร้อนธรรมชาติ 

ตารางที� 1 คาํนวณ 
Dr

G , DRa , hc , q  

Air velocity  

( /m s ) 
AT  

( C ) 
,w menT  

( C ) 
fT  

( C ) 
HT  

( C ) 
Dr

G  
DaR  

ch  

( 2/W m K ) 

q  

( 2/W m ) 

0         

 

- การพาความร้อนแบบบังคบั 

ตารางที� 2.1  คาํนวณ maxV , DRe , hc , q  

Air velocity 

( /m s ) 
AT  

( C ) 
,w menT  

( C ) 
fT  

( C ) 
HT  

( C ) 
maxV  

( /m s ) 
DRe  hc  

( 2/W m K ) 

q  

( 2/W m ) 

0.5         

1         

1.5         

 

ตารางที� 2.2 คาํนวณ  m , Q  

Air velocity 

( /m s ) 
AT  

( C ) 
HT  

( C ) 
T  

( C ) 
  

(kg/s)  
m  

 /kg s  
pc  

J/kg.K  

 Q  

(W ) 

0.5        

1        

1.5        
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สรปผลการทดลองและคาํถามหลงัการทดลองุ  

 

1. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของเรยโ์นลนมัเบอร์ ( DRe ) กบสมัประสิทธิการพาเทความร้อน ั �  ch  

Reynol mumber , ReD

H
ea

t 
tr
an

sf
er

 H
ea

t 
C

o
ef

fi
ci

en
t 
,h

c 
(W

)

0

 
2. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางเรยโ์นลนมัเบ่ อร์ ( DRe ) กบฟลกัส์ความร้อน ั  q  

Reynol mumber , Red

H
ea

t 
fl
ax

  ,
q
 (
W

/m
2
)

0
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3. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวางความเร็วของอากาศ่ (V ) กบการถายเทความร้อน ั ่  Q    เปรียบเทียบกบั 

Power in put (W) 

Air Volicity , V (m/s)

H
ea

t 
tr
an

sf
er

  ,
Q

 (
W

)

0

 
วจิารณ์ผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 
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คาํถามหลงัการทดลอง 

1. การพาความร้อนแบบธรรมชาติ กบแบบบงัคบัตางกนอยางไร ั ่ ั ่ และการพาความร้อน ลกัษณะใดการพา

ความร้อนดีกวากน อธิบายประกอบ่ ั  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ความเร็วลมมีผลตอการพาความร้อนอยางไร่ ่  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3. ถา้เปลี�ยนแปลงการเรียง Pinned heater จากแบบสลบัมาเป็นแบบเรียงแถว จะมีผลตอการพาความร้อน่

อยางไร่  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. ถา้จาํนวนของกลุมทอเพิ่ ่ �มขึน จะมีผลการเปลี�ยนแปลงสมัประสิทธิการพาความร้อนเฉลี�ย หรือไมอยางไร� � ่ ่  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. จงยกตวัอยางการพาความร้อนแบบธรรมชาติ และการพาความร้อนแบบบงัคบัที�พบเห็นในชีวติประจาํวนั่

พร้อมทงัอธิบายหลกัการพาความร้อนนนัๆ� �  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...……………… 
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การทดลองที� 16 

ชดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ุ (Heat Radiation Test Set) 
 

วตัถประสงค์การทดลองุ  

การทดลองนีมีวตัถุประสงคเ์พื�อตอ้งการหาคาสภาพการแผรังสี � ่ ่ (Emissivity) ของวตัถุตางๆ เชน วตัถุ่ ่

ดาํ (Black body) วตัถุเทา (Gray body) และวตัถุขาว (White body) โดยการวดัคาความเขม้ของความร้อนจาก่

การแผรังสีดว้ยเครื�องวดัรังสีความร้อน ่ (Thermopile) เพื�อเปรียบเทียบกบคาที�คาํนวณไดจ้ากกฎของ ั ่ Stefan-

Boltzmann นนักคือ� ็  
)TT(q 4

A
4
sb   

)TT(/q 4
A

4
sb   

โดยที� bq คือ พลงังานจากการแผรังสีที�ออกจากหนึ�งหนวยพืนที�ของแผนวตัถุ ่ ่ ่� (แหลงใหค้วามร้อน่ )  

            = 8.5837×คาที�อานไดจ้ากเครื�องวดัพลงังานรังสีความร้อน ่ ่ (สาํหรับ Thermopile S/N 150162) 

           คือ คาการแผรังสีของแผนโลหะที�ใชใ้นการ่ ่ ่ ทดลอง 

           คือ คาคงที�ของ ่ Stefan-Boltzmann= 5.67×10-8,Wm2-K4 

         sT คือ อุณหภูมิสมับูรณ์ของตวัใหค้วามร้อน, K 

         AT คือ อุณหภูมิสมับูรณ์ของบรรยากาศแวดลอ้ม, K 

 

 
 

รปที� ู 1 ไดอะแกรมแสดงการติดตงัอุปกรณ์สาํหรับการทดลองการแผรังสีของพืนผวิที�ตางกน� ่ ่ ั�  
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การเตรียมการทดลอง 

1. ประกอบอุปกรณ์ตางๆ เขา้ดว้ยกนตามรูปขา้งตน้ โดยให้แหลงกาเนิดความร้อนอยทีู�ดา้นซา้ยมือ่ ั ่ ํ ่

ของรางเลื�อน ให้แผนวตัถุซึ� งเป็นวตัถุดาํที�เป็นตวัรับความร้อนและเครื�องวดัพลงังานรั่ งสีความ

ร้อน (Thermopile)  

2. ตอสายเทอร์โมคัปเปิลของแผนวตัถุดําและสายไฟของเครื� องวัดพลังงานรังสีความร้อน่ ่

(Thermopile) ไปยงักลองควบคุม่  

 

วธีิการทดลอง 

1. ตงัแหลงใหค้วามร้อนไวที้�ตาํแหนง� ่ ่ ศนย์ู  ตามสเกลที�อยบูนรางเลื�อนที�เป็นแทนเครื�อง่ ่  

2. ตงัแผน� ่ วตัถดาํุ ไวที้�ตาํแหนง่  4.0 cm ตามสเกลที�อยบูนรางเลื�อนดงัรูป่  

 
รปที� ู 2 การติดตงัอุปกรณ์สาํหรับการทดลอง�  

 

3. ตงัเครื�องวดัรังสีความร้อน � (Thermopile) ไวที้�ตาํแหนง ่ 10 cm ตามสเกลที�อยบูนรางเลื�อน่  

4. ถอดแผนเลนส์หนา้เครื�องวดัพลงังานรังสีความร้อน ่ (Thermopile)สาํหรับยานการวดั ่ 0.2-50 m 

5. วดัอุณหภูมิบรรยากาศที�อยรูอบๆ แผน่ ่ วตัถดาํุ แลว้บนัทึกคาที�อานไดไ้วใ้นตารางบนัทึกขอ้มูล่ ่  

6. เปิดสวทิชไ์ฟของตวัใหค้วามร้อน(Heater) 

7. ปรับชุดควบคุมอุณหภูมิรอจนกระทงัอุณหภูมิของแผน� ่ วัตถดําุ มีคาคงที�อุณหภูมิประมาณ่ ..........

องศาเซลเซียสแลว้บนัทึกความเขม้ของความร้อน (R) ที�อานได้จากเครื� องวดัรังสีความร้อน ่

(Thermopile)ของจุดนีเอาไว ้แลว้ปรับชุดควบคุมอุณหภูมิโดยลดอุณหภูมิของแผน� ่ วตัถดําุ ลงครัง�
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ละ ...................องศาเซลเซียสซึ� งตอ้งรอใหมี้อุณหภูมิคงที� จนกระทงัแผน� ่ วตัถดาํุ มีอุณหภูมิเหลือ

เพียง 105 องศาเซลเซียส 

8. ในแตล่ ะอุณหภูมิของแผน่ วัตถดําุ  ให้ทาํการบนัทึกคาที�อานไดจ้ากเครื�องวดัรังสีความร้อน ่ ่ (R) 

ลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 

9. ปิดสวทิชไ์ฟของตวัใหค้วามร้อนแลว้เปลี�ยนแผนวตัถุดาํเป็น่ แผ่นวตัถเทาุ  (Poised metal plate) 

10. เปิดสวิทช์ไฟของตวัใหค้วามร้อน ปรับชุดอุณหภูมิจนกระทงัอุณหภูมิขอ� งแผน่วัตถเทาุ มีคาคงที�่

ที�อุณหภูมิประมาณ..........องศาเซลเซียสแลว้บนัทึกความเขม้ของความร้อน (R) ที�อานไดจ้าก่

เครื�องวดัรังสีความร้อน (Thermopile) 

11. ปรับลดอุณหภูมิลงครังละ � ...................องศาเซลเซียสซึ�งตอ้งรอใหมี้อุณหภูมิคงที� จนกระทงัแผน� ่

วตัถเทาุ มีอุณหภูมิเหลือเพียง 75 องศาเซลเซียส 

12. ในแตละอุณหภูมิของแผน่ ่ วัตถเทาุ  ให้ทาํการบนัทึกคาที�อานไดจ้ากเครื�องวดัรังสีความร้อน ่ ่ (R) 

ลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 

13. ปิดสวทิชไ์ฟของตวัใหค้วามร้อนแลว้เปลี�ยนแผนวตัถุเทาเป็น่ แผ่นวตัถขาวุ  

14. เปิดสวิทชไ์ฟของตวัใหค้วามร้อน ปรับชุดอุณหภูมิจนกระทงัอุณหภูมิของแผน� ่ วตัถขาวุ มีคาคงที�่

ที�อุณหภูมิประมาณ..........องศาเซลเซียสแลว้บนัทึกความเขม้ของความร้อน (R) ที�อานไดจ้าก่

เครื�องวดัรังสีความร้อน (Thermopile) 

15. ปรับลดอุณหภูมิลงครังละ � ...................องศาเซลเซียสซึ�งตอ้งรอใหมี้อุณหภูมิคงที� จนกระทั�งแผน่

วตัถขาวุ มีอุณหภูมิเหลือเพียง 85 องศาเซลเซียส 

16. ในแตละอุณหภูมิของแผน่ ่ วัตถขาวุ  ให้ทาํการบนัทึกคาที�อานไดจ้ากเครื�องวดัรังสีความร้อน ่ ่ (R) 

ลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 

 

ผลการทดลองและการคาํนวณ 

1. บนัทึกคาอานไดจ้ากการทดลองลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง่ ่  

2. คาํนวณหาคาการแผรั่ ่ งสีความร้อน (Emissivity, ) จากอุณหภูมิที�อานไดจ้ากตวัใหค้วามร้อน่

กบคาที�อานไดจ้ากมิเตอร์วดัรังสี และ ั ่ ่ bq โดยใชส้มการความสมัพนัธ์ 

)TT(/q 4
A

4
sb   

เมื�อ  = 5.67×10-8,Wm2-K4  จากนนับนัทึกคาที�คาํนวณไดใ้นตาราง� ่ บนัทึกขอ้มูล 

3. หาคาเฉลี�ยของคาการแผรังสีของแผนวตัถุแตละชนิด่ ่ ่ ่ ่  

4. บนัทึกขอ้สังเกตตางๆ ที�ไดจ้ากการเปรียบเทียบกบคาการแผรังสีมาตรฐานของวตัถุที�ใกลเ้คียง่ ั ่ ่

กนซึ�งมีอยใูนตาํราเรียนั ่  
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 
ชื�อผูท้ดลอง.............................................................. 

วนัที�ทดลอง............................................................. 

 

ระยะหางระหวางเครื�องวดัรังสีความร้อนถึงตวัใหค้วามร้อน ่ ่ (X)=………….mm 

ระยะหางระหวางตวัใหค้วามร้อนถึงแผนวตัถุที�ใกลสุ้ด ่ ่ ่ (Y)=…………..mm 

ชนิดของแผน่:…วตัถดาํุ ………… 

 

คาที�อานได้่ ่  คาที�ไดจ้ากการคาํนวณ่  

อุณหภูมิ 
คาที�่  

sT
oC 

AT
oC 

sT

K 
AT

K 

คาที�อานไดจ้าก่ ่

เครื�องวดัรังสี   

ความร้อน, R 

V 

R5837.8qb   

W/m2 

)TT(q 4
A

4
s1b 

 W/m2 1bb q/q  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10         

11.         

12.         

13.         

14.         

15         

คาเฉลี�ยของคาการแผรังสีความร้อนของแผน่ ่ ่ ่ วตัถดาํุ   
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 
ชื�อผูท้ดลอง.............................................................. 

วนัที�ทดลอง............................................................. 

 

ระยะหางระหวางเครื�องวดัรังสีความร้อนถึงตวัใหค้วามร้อน ่ ่ (X)=………….mm 

ระยะหาง่ ระหวางตวัใหค้วามร้อนถึงแผนวตัถุที�ใกลสุ้ด ่ ่ (Y)=…………..mm 

ชนิดของแผน่:…วตัถเทาุ ………… 

 

คาที�อานได้่ ่  คาที�ไดจ้ากการคาํนวณ่  

อุณหภูมิ 
คาที�่  

sT
oC 

AT
oC 

sT

K 
AT

K 

คาที�อานไดจ้าก่ ่

เครื�องวดัรังสี   

ความร้อน, R 

V 

R5837.8qb   

W/m2 

)TT(q 4
A

4
s1b 

 W/m2 1bb q/q  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10         

11.         

12.         

13.         

14.         

15         

คาเฉลี�ยของคาการแผรังสีความร้อนของแผน่ ่ ่ ่ วตัถุเทา  
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 
ชื�อผูท้ดลอง.............................................................. 

วนัที�ทดลอง............................................................. 

 

ระยะหางระหวางเครื�องวดัรังสีความร้อนถึงตวัใหค้วามร้อน ่ ่ (X)=………….mm 

ระยะหางระหวางตวัใหค้วามร้อนถึงแผนวตัถุที�ใกลสุ้ด ่ ่ ่ (Y)=…………..mm 

ชนิดของแผน่:…วตัถขาวุ ………… 

 

คาที�อานได้่ ่  คาที�ไดจ้ากการคาํนวณ่  

อุณหภูมิ 
คาที�่  

sT
oC 

AT
oC 

sT

K 
AT

K 

คาที�อานไดจ้าก่ ่

เครื�องวดัรังสี   

ความร้อน, R 

V 

R5837.8qb   

W/m2 

)TT(q 4
A

4
s1b 

 W/m2 1bb q/q  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10         

11.         

12.         

13.         

14.         

15         

คาเฉลี�ยของคาการแผรังสีความร้อนของแผน่ ่ ่ ่ วตัถุขาว  

 

 

 

ตวัอย่างการคาํนวณ:ใหน้กัศึกษาแสดงตวัอยางการคาํนวณจากผลการทดลอง่  
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรปผลการทดลองุ  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที� 17 

การประยกต์ใช้เทอร์มสิเตอร์วดัอณหภม ิุ ุ ู  

(Thermistor Application for Temperature Measuring) 
 

วตัถประสงค์ุ  

 การทดลองนีมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาคุณสมบติัของเทอร์มิสเตอร์ � (Thermistors) การประยกุตใ์ช้

งานและการสอบเทียบเทอร์มิสเตอร์ (Calibration) รวมถึงการหาผลตอบสนอง (Dynamic response) ของ

การใชเ้ทอร์มิสเตอร์ในการวดัอุณหภูมิ 

 

ทฤษฎเีบื�องต้น 

 เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor, thermally sensitive resistor) เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ที�มีลกัษณะ

คลา้ยเซรามิก สวนมากจะใชซิ้ลิกอนและเจอร์มาเนี�ยมใ่ นการผลิตเทอร์มิสเตอร์ โดยทวัไปคาความตา้นทาน� ่

ของเทอร์มิสเตอร์จะลดลงอยางรวดเร็วเมื�ออุณหภูมิเพิมขึน ่ � � (Negative Temperature Coefficient 

Thermistors, NTC) ซึ� งตรงขา้มกบ ั RTD (Resitance Temperature Detectors) ที�คาความตา้นทานจะเพิมขึน่ � �

เมื�ออุณหภูมิเพิมขึ� �น ความสมัพนัธ์ระหวางความตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์และอุณหภูมิสามารถเขียนใหอ้ยู่ ่

ในรูปทวัไปไดด้งันี� �  
 

  011
0

TTeRR                                                                  (1) 

 

 คา ่ β (Beta) มีชวงตงัแต ่ ่� 3500 ถึง 4000 K ขึนอยกูบชนิดของวสั� ่ ั ดุที�ใช ้อุณหภูมิ และวิธีการสร้าง

เซนเซอร์แตละตวั ดงันนัจึงตอ้งทาํการหาคาเฉพาะสําหรับเทอร์มิสเตอร์แตละตวั รูปที� ่ ่ ่� 1 แสดงการ

เปลี�ยนแปลงของคาความตา้นทานเทียบกบอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ทวัไปสองตวัที�ทาํมาจากวสัดุตางกน่ ั ่ ั�  

 
รปที�  ู 1. คาความตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์ ณ อุณหภูมิตางๆ่ ่  
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 สมการที� 1 ไมสามารถใชไ้ดต้ลอดชวงอุณหภูมิทงัหมด ยกเวน้จะทาํการหาคา่ ่ ่�  β ให้อยใูนรูป่

ฟังกชนัของอุณหภูมิ โดยทวัไปแลว้คา ์ ่� � β ที�ไดจ้ากผูผ้ลิตเซนเซอร์จะถือวาเป็นคาคงที�ตลอดชวงการวดัที�่ ่ ่

จาํกดชวงหนึ�งเทานนัั ่ ่ �  
 

ทบทวนวงจรไฟฟ้าเบื�องต้น 

 กฏของโอห์ม (Ohm’s Law): V = IR เป็นกฏพืนฐานสาํหรับวงจรอิเลก็ทรอนิคส์ทงัหมด กลาวคือ � � ่

เมื�อทราบคากระแสไฟฟ้า ่ (Current, I) ที�ไหลผานชินสวนอิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ ในวงจรไฟฟ้า่ ่�  (เชน่  ตวั

ตา้นทาน) ดงัรูปที� 2 คาความตางศกัยต์กครอม ่ ่ ่ (Voltage drop, V) ของชินสวนนนั จะเทากบคากระแสไฟฟ้า� ่ ่ ั ่�

คูณกบคาความตา้นทานั ่  (Resistance, R) ดงัสมการที� 2 
 IRV                                                                            (2) 

 
รปที�  ู 2. Ohm’s Law 

 

 กฏความตางศกัยข์องเคอร์ชอปซ์ ่ (Kirchoff’s Voltage Law): ผลรวมของความตางศกัยต์กครอมใน่ ่

วงจรอนุกรม (Series circuit) เทากบผลรวมของความตางศกัยจ์ากแหลงจายทงัหมด ดงัสมการที� ่ ั ่ ่ ่ � 3 และ 4 

   DropsSources VV  (3) 

 
รปที�  ู 3. Kirchoff’s Voltage Law 

 

 21 RR VVV   (4) 

ผลตอบสนองของการวดัอณหภมิุ ู  

 โดยทวัไปเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิจะมีการตอบสนองแบบระบบอนุพนัธ์อนัดบัที�หนึ� ง � (First-order 

system) ซึ� งจะมีเวลาตอบสนองตอการวดัอุณหภูมิคาหนึ�งเสมอ ่ ่ (Time lag) เวลาที�ชา้ไปนีสามารถหาไดจ้าก�

640 



[Mechanical Engineering Lab] MECH 0390 

 

155 

 

ทฤษฎีการถายเทความร้อน ถา้คิดเฉพาะการพาความร้อน ่ (Convection) จะไดส้มการการถายเทความร้อนดงั่

สมการที� 5 และ 6 

  pg

p
TThA

dt

dT
mc 








 (5) 

หรือ 

 gp

p
TT

dt

dT









  (6) 

Tp  = อุณหภูมิของเซ็นเซอร์ (K) 

Tg  = อุณหภูมิของกาซที�ตอ้งการวดั ๊ (K) 

c  = คาความร้อน่ จาํเพาะของเซ็นเซอร์ (J/kg·K) 

m  = มวลของเซ็นเซอร์ (kg) 

t  = เวลา (s) 

h  = สมัประสิทธิการพาความร้อน � (W/m2K) 

A  = พืนที�ผวิของเซ็นเซอร์ที�สมัผสักบกาซที�ตอ้งการวดัอุณหภูมิ � ั ๊ (m2) 

τ  = mc/hA = คาเวลาคงที� ่ (s) 

 

 โดยผลเฉลยของสมการขา้งตน้คือ 

   t
pgp eTTT  10   (7) 

 คา่  τ คือคาเวลาคงที� ่ (time constant or characteristic time) ของเซ็นเซอร์ มีคาเทากบ ่ ่ ั 63.2% ของการ

เปลี�ยนแปลงอุณหภูมิที�มากที�สุดที�เป็นไปได ้(Tg – Tp) ดงัแสดงในรูปที� 4 
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รปที�  ู 4. Time Response 

อปกรณ์การทดลองุ  

1. เทอร์มิสเตอร์ (Thermistors) 

2. ตวัตา้นทาน (Resistors) 

3. มลัติมิเตอร์ (Multimeter) 

4. Prototyping board 

5. หมอ้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature bath) 

6. อุปกรณ์เกบขอ้มูล ็ (Data Acquisition Unit, DAQ) 

7. คอมพิวเตอร์สาํหรับบนัทึกผลการทดลอง 
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วธีิการทดลอง 

ตอนที� 1 ศึกษาคณสมบัติของเทอร์ุ มิสเตอร์ 

1. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัคาความตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์ ณ อุณหภูมิหอ้ง ่ (ดงัรูปที� 5) บนัทึกคาที�ไดล้ง่

ในตารางบนัทึกผลการทดลองที� 1 

2. เพิมอุณหภูมิใหก้บเทอร์มิสเตอร์โดยถือไวใ้นมือประมาณ � ั 3 นาที แลว้ทาํการวดัคาความตา้นทาน่

ของเทอร์มิสเตอร์อีกครัง บนัทึกผลที�� ไดล้งในตารางบนัทึกผลการทดลองที� 1 

3. ทาํการทดลองซาํโดยใชเ้ทอร์มิสเตอร์ที�มีขนาดแตกตางกน� ่ ั  

 
รปที�  ู 5. การวดัคาความตา้นทานโดยใชม้ลัติมิเตอร์่  

 

ตารางที� 1 การหาชนิดของเทอร์มิสเตอร์ 

เทอร์มิสเตอร์ 

(Thermistor) 

อุณหภูมิ  

(Temperature, °C) 

คาความตา้นทาน ่  

(Resistance, Ohm) 

อุณหภูมิหอ้ง _____ °C Ω # 1 
อุณหภูมิรางกาย่  _____ °C Ω 
อุณหภูมิหอ้ง _____ °C Ω # 2 
อุณหภูมิรางกาย่  _____ °C Ω 

คาํถาม: จากผลการทดลอง เทอร์มิสเตอร์ที�ไดเ้ป็นชนิดใด? เพราะเหตุใด? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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ตอนที� 2 การสอบเทยีบเทอร์มิสเตอร์ (Calibration) 

1. เลือกเทอร์มิสเตอร์ 1 ตวั วดัความตา้นทานที�อุณหภูมิหอ้งและบนัทึกลงในตารางที� 2 

2. เลือกตวัตา้นทาน 1 ตวั อานคาความตา้นทานและบนัทึกลงในตารางที� ่ ่ 2 

3. เตรียมอุปกรณ์พร้อมทงัตอวงจรอนุ� ่ กรม (Voltage divider) ดงัรูปที� 6 และรูปที� 7 

4. ปรับกาลงัไฟฟ้าที�จายใหก้บฮีตเตอร์เพื�อใหไ้ดอุ้ณหภูมิอากาศภายในหมอ้ควบคุมอุณหภูมิ ํ ่ ั

(Temperature bath) ตามที�ตอ้งการดงัตารางที� 2 

5. นาํเทอร์มิสเตอร์ใสลงในหมอ้ควบคุมอุณหภูมิ่  

6. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัคาความตางศั่ ่ กย ์(Voltage) ของตวัตา้นทาน R1 ที�อุณหภูมิตางๆ กนดงัตารางที� ่ ั 2 

และทาํการบนัทึกคาที�ไดล้งในตารางที� ่ 2 

7. คาํนวณคาความตา้นทานจากคาความตางศกัยที์�วดัได้่ ่ ่  

8. วาดกราฟระหวางอุณหภูมิและคาความตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์ที�ไดจ้ากการทดลองลงในกราฟที� ่ ่

1 
 

 
รปที�  ู 6. ชุดทดลองการสอบเทียบเทอร์มิสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

รปที�  ู 7. วงจรประยกุตใ์ชง้านเทอร์มิสเตอร์ 
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ตารางที� 2 ตารางบนัทึกผลการสอบเทียบเทอร์มิสเตอร์ 

Vsupply = __________Volt.  

Rthermistor (Room Temp.) = __________ Ω R1 = __________ Ω 

อุณหภูมิ (°C) VR1 (Volt.) RT (Ω) 

25   

30   

40   

50   

60   

70   

 

กราฟที� 1 การสอบเทียบอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ 

Resistance (Ω) 

 
 Temperature (°C) 
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ตอนที� 3 การหาเวลาตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์ (Time Response Measurement) 

1. จากวงจรตอนที� 2 ใหต้ออุปกรณ์เพิม โดยใช ้่ � DAQ และโปรแกรม LabVIEW ชวยในการหาเวลา่

ตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์ดงัรูปที� 8 

2. ปรับอุณหภูมิภายในหมอ้ควบคุมอุณหภูมิใหเ้ทากบ ่ ั 70°C 

3. Run โปรแกรม LabVIEW เพื�อวดัและบนัทึกคาความตางศกัยข์อง ่ ่ R1 

4. นาํเทอร์มิสเตอร์ใสลงในหมอ้ควบคุมอุณหภูมิ่  

5. จากหนา้จอคอมพิวเตอร์ เมื�อเห็นผลตอบสนองใหห้ยดุโปรแกรม 

6. วาดกราฟที�ไดจ้ากโปรแกรมลงในกราฟที� 2 

7. เปลี�ยนเทอร์มิสเตอร์ แลว้ทาํการทดลองซาํขอ้ � 2 ถึง 6 

8. คาํนวณคา ่ τ และวเิคราะห์ผลที�ได ้
 

 

 
 

รปที�  ู 8. การตออุปกรณ์เพื�อวดัผลตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์่  
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กราฟที� 2 การหาเวลาตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์ในการวดัอุณหภูมิ 

Voltage (V) 

 Time (s) 
  

ตารางที� 3 ตารางบนัทึกผลการหาเวลาตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์ 

Thermistor Vinitial Vmagnitude V63.2% 

1 _________ Ω 

(Room temp.) 

   τ 

เวลา 

(วนิาที) 
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คาํถามท้ายการทดลอง: 

1. จงอธิบายหลกัการวดัอุณหภูมิดว้ยเทอร์มิสเตอร์ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

2. จากการทดลองตอนที� 2 อุณหภูมิภายในหมอ้ควบคุมอุณหภูมิคงที�หรือไม่? ถา้ไม นศ่ . คิดวาสภาวะ่

ดงักล่าวมีผลอยางไรบา้งตอการสอบเทียบเทอร์มิสเตอร์่ ่ ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3. จากผลการทดลองในกราฟที� 1 จงหาสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหวางคาความตา้นทานของเทอร์่ ่

มิสเตอร์และอุณหภูมิ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

4. จากการทดลองตอนที� 3 ถา้ทาํการทดลองซํ� า นศ. คิดวาคาเวลาคงที� ่ ่ (Time response, τ) จะเหมือนเดิม

หรือแตกตางกนหรือไม่ ั ่? เพราะเหตุใด? 
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การทดลองที� 18 

ชดทดลองการควบคมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบระบบเปิดด้วยสัญญาณแอนะลอ็ก ุ ุ  

(Open System DC Motor Control with Analog Signal) 
 

วตัถประสงค์ุ  

 การทดลองนีมีวตัถุประสงค์� เพื�อศึกษาการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใชก้ารควบคุบระบบเปิดดว้ยสญัญาณอนาลอ็ค 
 

บทนํา 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor หรือ DC Motor) หรือที�นิยมเรียกกนทวั ๆ ไปวา ดีั ่�

ซีมอเตอร์ มีหนา้ที�เป็นตวัแปลงพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลงังานทางกล (Mechanical energy) โดยจะ

ทาํให้มีการหมุนเกดขึน หนา้ที�หลกัของมอเตอร์คือการสร้างแรงบิด ิ � (Torque) ในโรเตอร์ของมอเตอร์ 

เพื�อที�จะขบัภาระที�มีตอคปัปลิงภายนอกของมอเตอร์ให้เคลื�อนที�ตามตอ้งการ สาํหรับการใชง้านขึนอยกูบ่ ่ ั� �

ทฤษฎีการควบคุมที�นาํมาใช ้ซึ� งทาํใหม้อเตอร์สามารถทาํงานไดเ้ตม็ขีดจาํกดตามงานประยกุตต์าง ๆ ได ้การั ่

ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีทงัแบบระบบเปิด � (Open loop) หรือ ระบบปิด (Closed loop) ความเร็ว

ของมอเตอร์สามารถควบคุมไดโ้ดยใชส้ญัญาณอนาลอ็คหรือดิจิตอลแบบ Pulse Width Modulation (PWM) 

แตสําหรับการทดลองนีจะศึกษาถึงการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร ่ ่� (Permanent 

magnet DC motor) ดว้ยระบบเปิดโดยใชส้ญัญาณอนาลอ็ค 

 

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�ใชง้านกนทวัไปมีอย ูั ่� 2 ชนิดคือ แบบที�ไมมีแปรงถาน ่ ่ (Brushless DC 

Motor) และแบบที�มีแปลงถาน ่ (Brush DC Motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบที�มีแปรงถานยงัสามารถ่

แบงยอยออกไดอี้ก ่ ่ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับเส้นแรงแมเหล็ก ่ (Separately Excited 

Field DC Motor) และ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเส้นแรงแมเหลก็กระตุน้คงที� ่ (Permanent-Magnet DC 

Motor) 

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับเส้นแรงแมเหลก็ ่ (Separately excited field DC motor) แบงออกได้่

ดงัตอไปนี่ �  

ขดลวดสร้างสนามแมเหลก็แบบแยกกระตุน้ ่ (Separately excited) เป็นเครื�องจกัรไฟฟ้าที�มีสนาม 

(Field) ของขดลวดที�สเตเตอร์ (Stator) ใหแ้หลงจ่ ่ายไฟตรงแยกเป็นอิสระกบขดลวดอาเมเจอร์ ั (Armature) 

รูปที� 1(ก) 
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ขดลวดกระตุน้ใชแ้หลงจายไฟรวมกบขดลวดอาเมเจอร์ ่ ่ ่ ั (Self-excited) เป็นลกัษณะที�ขดลวดในการ

สร้างสนามแมเหลก็กระตุน้ตออยกูบขดลวดอาเมเจอร์ ซึ� งแยกเป็น ่ ่ ่ ั 3 แบบคือ 

แบบขนาน (Shunt) มีลกัษณะการตอขดลวดสนาม่ กระตุน้ (Excitation field) ตอขนานกบขดลวด่ ั

ของอาเมเจอร์ รูปที� 1(ข) 

แบบอนุกรม (Series) มีลกัษณะการตอขดลวดสนามกระตุน้ ่ (Excitation field) ตออนุกรมกบ่ ั

ขดลวดของอาเมเจอร์ รูปที� 1(ค) 

แบบผสม (Compound) มีลกัษณะการตอขดลวดสนามกระตุน้ ่ (Excitation field) อนุกรมและขนาน

กบขดลวดของอาเมเจอร์ โดยแบงออกเป็นแบบคือ แบบ ั ่ Short-shunt แสดงในรูปที� 1(ง) แบบ Long-shunt 

แสดงในรูปที� 1(จ) 

(ก) Separately wound 

  
(ข) Shunt (ค) Series 

M

Field coil

Armature 
coil

Field coil

  
(ง) Compound (Long-shunt) (จ) Compound (Short-shunt) 

รปที�  ู 9 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับเสน้แรงแมเหลก็่  
 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแมเหลก็ถาวร ่ (Permanent magnet DC motor) แทนขดลวดที�พนัอยบูน่

สเตเตอร์ (Stator) ดว้ยแมเหลก็ถาวร ่ (Permanent magnet) ดงัแสดงในรูปที� 2 ทาํใหข้นาดเส้นแมเหลก็มี่

คาคงที�ไมสามารถเปลี�ยนได้่ ่  
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รปที�  ู 10 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแมเหลก็ถาวร่  

 

ทฤษฎพีื�นฐาน 

หลกัการพื�นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีสวนประกอบที�สาํคญั เชน แมเหลก็ถาวร่ ่ ่ , อาเมเจอร์, คอมมิวเตเตอร์, 

แปรงถาน และสวนประกอบที�เกยวขอ้งอื�น ๆ ดงัรูปที� ่ ่ ี� 3 ซึ� งมีรายละเอียดดงัตอไปนี่ �  

 

Commutator

Brush

Armature coil

 
รปที�  ู 11 สวนประกอบตาง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้า่ ่ กระแสตรง 

 

สนามแม่เหลก็ (Magnetic fields) 

เมื�อพิจารณารูปที� 2 การเคลื�อนที�ของมอเตอร์เป็นผลมาจากสนามแมเหลก็ ่ 2 สวนที�กระทาํตอกนคือ ่ ่ ั

สนามแมเหลก็ที�เกดขึนที�สเตเตอร์ ดงัรูปที� ่ ิ � 4(ก) โดยทวัไปสนามแมเหลก็จะแบงออกเป็น � ่ ่ 2 ขวัคือ ขวัเหนือ � �

(N) ขวัใต ้� (S) ซึ� งเป็นการแบงตามลกัษณะของทิศทางสนามแมเหลก็ทวัไปและ เส้นแรงแมเหลก็จะมีทิศทาง่ ่ ่�

พงุออกจากขวัเหนือไปยงัขวัใต ้สนามแมเหลก็อีกสวนเกดขึนเมื�อเกดมีกระแสเคลื�อนที�ในแทงขดลวดตวันาํ ่ ่ ่ ิ ิ ่� � �

(Conductor) จะทาํใหเ้กดสนามแมเหลก็รอบขดลวดตวันาํดงัรูปที� ิ ่ 4(ข) 
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(ก) สนามแมเหลก็ที�สเตเตอร์่  (ข) สนามแมเหลก็ที�แทงตวันาํ่ ่  

รปที�  ู 12 สนามแมเหลก็ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง่  
 

สนามแมเหลก็ที�เกดขึนทาํใหเ้กดแรงบิดเพื�อทาํใหเ้กดการหมุนของโรเตอร์มอเตอร์ดงัรูปที� ่ ิ ิ ิ� 5 โดย

สวนประกอบของมอเตอร์ที�ทาํใหเ้กดสนามแมเหล็่ ิ ่ กที�สเตเตอร์คือ ขดลวดตวันาํ และแมเหลก็ถาวร ที�ติดตงั่ �

อยทีู�โครง ่ (Frame) ของมอเตอร์ 

 
รปที�  ู 13 แรงบิดที�เกดขึนเนื�องจากสนามแมเหลก็ิ ่�  

 

อาเมเจอร์ (Armature) 

อาเมเจอร์เป็นสวนที�เกดกระแสที�สลบัทิศทางกบเส้นแรง ่ ิ ั (Flux) แมเหล็กในก่ ารสร้างแรงบิด 

(Torque) ของโรเตอร์ ดงันนัอาเมเจอร์คือสวนของขดลวดที�พนัอยรูอบโรเตอร์ดงัรูปที� � ่ ่ 3 ซึ� งขดลวดเหลานี่ �

จะไดรั้บการสงผานกระแสจากแปลงถาน ่ ่ ่ (Carbon brush) และคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) 

แปลงถ่านหรือบลชั (Brushes) 

แปรงถานเป็นตวัเชื�อมที�ใชเ้พื�อจา่ ่ ยกระแสไฟฟ้าให้กบอาเมเจอร์จากแหลงจายไฟ แปรงถานทาํจาั ่ ่ ่

กกราไฟต ์(Graphite) หรือ Precious metal สาํหรับเครื�องจกัรไฟฟ้ากระแสตรงจะมีบลชั 1 คู บลชัขา้งหนึ�ง่

ตออยกูบขวับวก และอีกขา้งตออยกูบขวัลบของแหลงจายไฟ ดงัรูปที� ่ ่ ั ่ ่ ั ่ ่� � 3 
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คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) 

คอมมิวเตเตอร์เป็นสวนหนึ� งที�สัมผสักบแปรงถานบลชัซึ� งมีลกัษณแยกเป็นรองรอบแกนโรเตอร์่ ั ่ ่

โดยปลายรองของคอมมิวเตเตอร์แตละขา้งจะยดึขดลวดอาเมเจอร์ ่ ่ 1 ขด ดงัรูปที� 3 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถหมุนไดท้นัทีเมื�อมีการจายกระแสไฟฟ้าจากแหสงจายไฟให้กบ่ ่ ่ ั

ตวัมอเตอร์ ตามหลกัการของสนามแมเหล็ก มอเตอร์กระแสตรงจะหมุนเพราะวาการไหลของกระแสใน่ ่

ขดลวดที�อยูในสนามแมเหล็ก มอเตอร์กระแสตรงสามารถจายไฟกลบัทิศทางได ้ซึ� งจะมีผลทาํให้มอเตอร์่ ่ ่

หมุนกลบัทิศทาง เชนจากทิศทางทวนเขม็นาฬิกา ไปเป็นทิศทางตามเขม็ทิศทาง หรือในทางกลบักน ถา้หาก่ ั

ทดลองป้อนไฟกระแสสลบัที�ความถี�ต ํ�า ๆ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะหมุนกลบัทิศทางไปมา แตถา้ป้อนไ่

กระแสสลบัที�มีความถี�สูงมาก ๆ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะหยดุหมุน (กระแสสมดุลกนั)  

 

การควบคมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงุ  

โดยทวัไปการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร จะกระทาํโดยการควบคุ� ่ ม

ความเร็วให้คงที� เมื�อภาระมีการเปลี�ยนแปลง หรือการควบคุมความเร็วเมื�อภาระคงที� หรือแมก้ระทงัการ�

ควบคุมตาํแหนง ระบบการควบคุมสามารถแบงไดเ้ป็น ่ ่ 2 ประเภทคือ ระบบเปิด หรือ ระบบปิด (ระบบ

ป้อนกลบั) ในการทดลองนีจะอธิบายเฉพาะระบบเปิดเทานนั ตวัควบคุมของระบบเปิดดั� ่ � งรูปที� 6 ทาํหนา้ที�

กาหนดการเปลี�ยนแปลงของคาอินพุต ํ ่ (x) ดว้ยการใชข้อ้มูลของเอาท์พุต (y) ที�ตอ้งการ ซึ� งอาจเรียกวาคา่ ่

อา้งอิง (r) ตวัควบคุมในระบบนีขึนอยกูบการปรับเทียบของระบบ� � ่ ั  

yxr

 
รปที�  ู 14 ระบบควบคุมแบบเปิด (Open-loop control system) 

 

ตวัควบคุมแบบป้อนกลบัจะใชค้าอา้งอิงที�ตอ้งการและคาป้อนกลบัที�ไดจ้ากตวัวดัดงัรูปที� ่ ่ 7 ตวั

ควบคุมแบบป้อนกลบัจะคาํนวณคาควบคุม ่ (คาอินพตุ่ , x ) ที�ป้อนใหร้ะบบโดยใชค้าผดิพลาด ่ (e) ระหวางคา่ ่

อา้งอิงและคาเอาทพ์ตุ ่ (e = r – y) 

x yr

 
รปที�  ู 15 ระบบควบคุมแบบเปิด (Open-loop control system) 

ตวัควบคุมแบบป้อนกลบัมีการใชอ้ยางแพรหลายในงานประยกุตต์าง ๆ เชน ยานยนต ์อากาศยาน ่ ่ ่ ่

ฮาร์ทดิทส์ หรือ สายอากาศเรดาห์ แนวความคิดของระบบป้อนกลบัมีการใชง้านอยางแพรหลายโดยที�ผูใ้ช้่ ่
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ไมไดค้าํนึงถึง ตวัอยางเชน ถา้ตอ้งการขบัรถยนตที์�ความเร็วคงที�คาหนึ� ง ถา้รถยนตมี์ความเร็วมากกวาคาที�่ ่ ่ ่ ่ ่

ตอ้งการ กลดความเร็วโดยการถอนแรงกดออกจากคนัเรง แตถา้รถยนต์มีความเร็วตํ�ากวาคาที�ตอ้งการ ก็ ่ ่ ่ ่

สามารถเพิมความเร็วดว้ยการเพิมแ� � รงกดที�กระทาํตอคนัเรง ในระบบที�ยกตวัอยางนี ความเร็วของรถยนตที์�่ ่ ่ �

ตอ้งการเป็นคาอา้งอิง และมีสมองเป็นตวัควบคุม คาผิดพลาดของระบบคาํนวณมาจากความรู้สึกของผูข้บั่ ่

หรือการอานคาจากมิเตอร์วดัความเร็วในรถยนตแ์ละเปรียบเทียบคาที�อานไดก้บคาอา้งอิง ทาํให้สมองสัง่ ่ ่ ่ ั ่ �

การใหเ้พิมหรือลดความเร็วดว้ยกนเพิมหรือลดแรงที�กระทาํตอคนัเรง ในรถยนตส์มยัใหมที�มีระบบควบคุม� �ั ่ ่ ่

ความเร็วรถ หรือที�เรียกวา ่ Cruise control ซึ� งสามารถควบคุมความเร็วไดถู้กตอ้งแมนยาํและสมํ�าเสมอ่  

 

ตัววดัความเร็ว (Velocity transducers) 

สัญญาณป้อนกลบั (Feedback) ดงัรูปที� 7 สามารถตรวจวดัไดท้งัที�เป็นสัญญาณอนาล็อคหรือ�

ดิจิตอล ในที�นีจะกลาวถึงสัญญาณอนาลอ็คเทานนั ซึ� งสามารถตรวจวดัไดจ้าก � ่ ่ � Tachometer อาจมองเป็น 

Generator กระแสตรงที�มีความเที�ยงตรงสูง ซึ� งมีสวนประกอบคลา้ยกบมอเตอร์กระแสตรงโดยมีแมเหลก็่ ั ่

ถาวร และมีแกนหมุนเป็นขดลวด Armature ซึ� งจะเหนี�ยวนาํให้เกดกระแส เมื�อขดลวดหมุนตดัิ

สนามแมเหลก็ ความสมัพนัธ์ระหวางแรงดนัและความเร็วของการหมุน สามารถแสดงดงัสมการที� ่ ่ (1) 

NkE gg                                                                     (1) 

เมื�อ gE  คือแรงดนัที�เกดขึนิ �  

 gk  คือคาคงที�่  

 N  คือความเร็วรอบ 
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การทดลอง 

การทดลองนีเป็นการศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยสัญญาณอนาล็อค โดยระบบ�

ควบคุมที�ใชใ้นการทดลองจะเป็นระบบเปิด และการควบคุมจะใชส้ญัญาณอนาลอ็กที�ป้อนออกมาจาก Data 

acquisition (DAQ) system ทางชองอนาลอ็คเอาทพ์ตุ ่ (DACOUT) มาสงัใหชุ้ดวงจรขบัมอเตอร์ � (DC motor 

drive circuit) สงสัญญาณที�เหมาะสมไปควบคุมการหมุนของมอเตอร์ นอกจากนีจะศึกษาวิธีวดัสัญญาณ่ �

ป้อนกลบัความเร็วเชิงมุม (Angular velocity feedback signal) จากมอเตอร์โดยใช ้Tachogenerator ซึ� งจะจาย่

สัญญาณอนาล็อคออกมาโดยขนาดของสัญญาณจะสัมพนัธ์กบความเร็วของมอเตอร์ตามสมการที� ั 1 ชุด

ปฏิบติัการทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ

แมเหลก็ถาวร ่ Tachogenerator ชุดวงจรขบัมอเตอร์ Oscilloscope และ ระบบเกบขอ้มูล ็ (Data acquisition 

system) ดงัแสดงในรูปที� 8 

PC Computer

Oscilloscope

DC Motor 
Drive Circuit

DC Motor

Tachogenerator

D/A
Converter

A/D
Converter

DAQ Card

ADCIN

DACOUT
Analog

Feedback
Signal

DAQ System

 
 

รปที�  ู 16 ชุดปฏิบติัการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์ตาง ๆ่  
 

DAQ system ประกอบดว้ยอุปกรณ์ตางๆ ดงันีคือ คอมพิ่ � วเตอร์, DAQ card, Software ที�ใชเ้กบ็

ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล (ตวัอยางเชน ่ ่ LabVIEW, MATLAB, C++ etc.) DAQ card เป็นอุปกรณ์ที�สาํคญั

ซึ� งมีชองสญัญาณอนาลอ็กและดิจิตอลทงัแบบอินพตุและเอาทพ์ตุ ซึ� งถูกใชส้าํหรับเกบขอ้มูลจากสญัญาณที�่ ็�

วดัไดห้รือสงสญัญาณออกไปควบคุ่ มอุปกรณ์ที�ตอ้งการ DAQ card มีอุปกรณ์ที�หนา้ที�แปลงสญัญาณอนา

ลอ็คเป็นดิจิตอล และจากดิจิตอลเป็นอนาลอ็ค ดงันนัสัญญาณที�ตอ้งการสามารถจดัเกบหรือนาํมาวิเคราะห์� ็

ตามวธีิการที�ตอ้งการ 

ชุดวงจรขบัมอเตอร์ (DC motor drive circuit) เป็นอุปกรณ์ที�ทาํหนา้ที�สงสญัญาณออกไป่ ควบคุม

การเคลื�อนที�ของมอเตอร์ในทิศทางที�ตอ้งการ โดยใชส้ัญญาณควบคุมที�สงมาจาก ่ DAQ system ทาง

ชองสญัญาณอนาลอ็กเอาทพ์ุต สญัญาณที�สงออกไปควบคุมมอเตอร์นนัจะถูกขยายใหอ้ยใูนชวงที�เหมาะสม่ ่ ่ ่�

และสัมพนัธ์กบสัญญาณควบคุม จึงทาํให้มอเตอร์สามารถเอาชนะภาระที�กระทาํและมอเั ตอร์สามารถหมุน

ในทิศทางตามที�กาหนดได้ํ  
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การทดลองที� 1 โปรแกรมควบคมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยโปรแกรม ุ LabVIEW 
 

วตัถประสงค์ุ  

เพื�อศึกษาการเขียนโปรแกรม LabVIEW เพื�อควบคุมมอเตอร์และ ศึกษาวิธีการควบคุมมอเตอร์โดย

ใชช้องสญัญาณอนาลอ็กเอาทพ์ตุของ ่ DAQ Card 
 

การทดลองนีจ� ะศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม LabVIEW เพื�อควบคุมมอเตอร์ดว้ยสญัญาณอนาลอ็ค

จาก DAQ (Data acquisition) board สญัญาณอนาลอ็คจะถูกควบคุมดว้ยโปรแกรมและถูกจายออกมาทาง่

ชองสัญญาณอนาลอ็คเอาทพ์ุต ่ DACOUT0 สัญญาณที�ตอ้งการจะอยใูนชวง ่ ่ 0V ถึง +5V ซึ� งสัญญาณนี�

สามารถตรวจวดัดว้ย Oscilloscope ดงัรูปที� 9 

 
รปที� ู 9 Data Acquisition (DAC) system และ สญัญาณอนาลอ็กเอาทพ์ตุ DACOUT 

วธีิทดลอง 

1. สร้างโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW ดงัรูปที� 10 เพื�อ

ใชค้วบคุมการจายแรงดนัเอาทพ์ุตจาก ่ DAQ board ไปยงัวงจรขบัของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จาก 

LabVIEW dialog box ใหเ้ลือกสร้าง New VI หรือ Blank VI 

  
(ก) Block diagram สาํหรับ DACOUT0 (ข) Front panel สาํหรับ DACOUT0 

รปที�  ู 17 โปรแกรม LabVIEW สาํหรับจายแรงดนัเอาทพ์ตุระหวาง่ ่  0-5V สาํหรับควบคุมมอเตอร์ 
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2. สร้าง Block diagram  

2.1 ไปหนา้ตาง ่ Block diagram จาก Functions palette ใหเ้ลือก Select a VI จะมี Sub-menu ปรากฏ

ขึนดงัรูปที� � 10(ก) ใหเ้ลือก Folder ที�มีตวัโปรแกรม LabVIEW ที�ตอ้งการใชง้าน พร้อมทงัเลือก�

ตวัโปรแกรมหรือ VI ที�ตอ้งการใชง้าน (ใหเ้ลือก FnDCMotorAOUT.vi) และวางลงบน

หนา้ตาง ่ Block diagram   

2.2 เลือก Wiring tool   จาก Tools palette ถา้หากไมปรากฏ ่ Tools palette ไปที� Pull-down menu 

ใหเ้ลือก Windows>>Show Tools Palette ใหเ้ลื�อนตวั wiring tool ไปที� Analog output 

parameters ของ FnDCMotorAOUT.vi เสน้ทึบและรายละเอียดของชองสญัญาณจะปรากฎขึน่ �  

2.3 เมื�อเลื�อน Wiring tool ไปที�ตาํแหนงของ ่ Analog output parameters จากนนัใหก้ดปุ่มขวาของ�

เมาท ์(right-click) จะทาํใหเ้มนูคาํสงัปรากฎขึน ใหเ้ลือก � � Create Control โดยสวนของ ่ Control 

จะปรากฏที�หนา้ตาง ่ Front panel 

2.4 ใหเ้ลื�อน Wiring tool ไปที�ตาํแหนงของ ่ Output voltage ใหก้ดปุ่มขวาของเมาท ์จากนนัเลือก �

Create Control โดยสวนของ ่ Control จะปรากฏที�หนา้ตาง ่ Front panel 

2.5 ใหใ้ช ้Wiring tool เชื�อมตอตวัไอคอนของ ่ Analog output parameters และ Output voltage ไป

ยงั FnDCMotorAOUT.vi 

Select a VISelect a VI

  
(a) Block diagram (b) Sub-menu สาํหรับเลือกโปรแกรม หรือ VI 

รปที�  ู 18 Block diagram, Select a VI function และ Sub-menu ที�ใชส้าํหรับการสร้างโปรแกรม LabVIEW 
 

3. สร้าง Front Panel  

3.1 ไปที�หนา้ตาง ่ Front panel จากนนัให้� จดัตาํแหนงตาง ๆ ของสวนควบคุมใหเ้หมาะสมหรือตาม่ ่ ่

รูปที� 10(ข) 

3.2 เปลี�ยนคาของปุ่มควบคุม ่ (knob) Output Voltage ใหมี้คาอยใูนชวง ่ ่ ่ 0 ถึง+5V  

3.3 จดัเกบโปรแกรม ็ (VI) ที�สร้างขึน เชน � ่ DCMotorLab1.vi 
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4. ตอเชื�อมสายสญัญาณกบ ่ ั Oscilloscope 

4.1 ตอชองสญัญาณ ่ ่ DACOUT0 และ Ground เขา้กบ ั Oscilloscope (ขอ้ควรระวงั: เพื�อป้องกนั

ความเสียหายที�จะเกดกบชุดทดลอง โปรดตรวจสอบชองอนาลอ็ก ิ ั ่ INPUT/OUTPUT ของ 

DAQ Card กอนการตอเชื�อมสายสญัญาณ โดยดูจากคูมือการใชง้านของ ่ ่ ่ Card)  

5. เริมตน้การทาํงานของโปรแกรม � (VI) 

5.1 เริมตน้การทาํงานของโปรแกรมที�สร้างไว้�  (DCMotorLab1.vi) โดยไปที� Front panel ให้

ตรวจสอบคาพารามิเตอร์เริมตน้ใหถู้กตอ้งกอนเริมการทาํงานของโปรแกรมเชน ่ ่� �่ Device ID, 

Channel no. และใหห้มุนปุ่ม knob ไปที� 0V จากนนัใหก้ดปุ่มการทาํงานแบบตอเนื�อง    � ่ (Run 

continuously button) ซึ� งอยสูวนบนของหนา้ตา่ ่ ่ ง Front panel 

5.2 ลองหมุนปุ่ม knob ใหมี้คาแรงดนัเพิมขึนทีละ ่ � � 0.25V จนกระทงัแรงดนัมีคาเทากบ � ่ ่ ั 5V และ

ตรวจสอบคาแรงดนัที� ่ Oscilloscope พร้อมทงับนัทึกคาลงในตารางที� � ่ 1 (ใหบ้นัทึกแรงดนั

ละเอียดถึงทศนิยมตาํแหนงที� ่ 3) 

5.3 หยดุการทาํงานของโปรแกรม โดยการหมุนปุ่ม knob ใหแ้รงดนัมีคาเทากบ ่ ่ ั 0 จากนนัใหก้ดปุ่ม�

หยดุการทาํงาน (Stop button) 

ผลการทดลอง 

ตารางที� 1 แรงดนัเอาทพ์ตุจาก DAQ Card 

คาแรงดนั ่ DACOUT (V) คาแรงดนัที�วดัได ้่ (V) %คาผดิพลาด่  

-5.00   

-4.00   

-3.00   

-2.00   

-1.00   

0.00   

1.00   

2.00   

3.00   

4.00   

5.00   
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คาํถาม 

1. จงเปรียบเทียบคาแรงดนัเอาทพ์ตุที�กาหนดและคาที�วดัจริง พร้อมทงัใหอ้ธิบายถึงวธีิการคาํณวนคา่ ํ ่ ่�

ผดิพลาดที�เกดขึนและอธิบายถึงสาเหตุที�เกดขอ้ผดิพลาดมาจากอะไร และมีวธีิการแกไขอยางไริ ิ ้ ่�  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

การทดลองที� 2 การควบคมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยสัญญาณอนาลอ็คุ  

วตัถประสงค์ุ  

ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยสญัญาณอนาลอ็คโดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW 
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circuit

Vg

VADCIN

From 
Tachogenerator

To DAQ card
at ADCIN
0-5V only

Amplification 
circuit

Vin

VDACOUT

From DAQ card
at DACOUT
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To DC Motor
Drive Circuit

+ -

+ -

+

+ -

-15VG+15V

-15VG+15V +15V -15VG

+   - -    +
Vin

DC Motor
Drive Circuit

Vout
-15VG+15V

AC~220V

External DC 
Supply-1

5
VG

+
1
5

V

-

DC MotorTachogenerator

PC Computer

DAQ Card

DAQ System

D/A
Converter

A/D
Converter

DACOUT

Oscilloscope

 

รปที�  ู 19 ชุดปฏิบติัการการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเปิด 
 

การทดลองนีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกควบคุมดว้ยสญัญาณอนาลอ็คเอาทพ์ตุจาก � DAQ card 

โดยจะตอเชื�อมไปยงัชุดวงจรขบัมอเตอร์ ่ (DC Motor Drive Circuit) ซึ� งจะทาํหนา้ที�ป้อนแรงดนัใหก้บั

มอเตอร์การทดลองนีมอเตอร์จะถูกตอดว้ยระบบควบคุมแบบเปิดดงัรูปที� � ่ 12 ทงัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง�

และตวัควบคุมจะตอเชื�อมกบแหลงจายไฟภายนอก ่ ั ่ ่ ±15V  

สาํหรับชุดปฏิบติัการนี สญัญาณเอาทพ์ตุจาก � DAQ มีคาอยใูนชวง ่ ่ ่ 0-5V และจายเขา้ไปสูวงจรขยาย่ ่

เพื�อแปลงสัญญาณให้อยูในชวงที�่ ่ เหมาะสมเพื�อป้อนให้กบชุดวงจรขบัมอเตอร์ โดยชุดวงจรขบันีจะทาํั �

หน้าที�ขยายแรงดนัและกระแสเพื�อไปขบัมอเตอร์ให้หมุนในทิศทางที�ตอ้งการ ในการทดลองนีสัญญาณ�
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เอาทพ์ตุจาก DAQ ที� 2.5V จะเป็นตาํแหนงที�มอเตอร์อยนิูงหรือเป็นตาํแหนงที�คาแรงดนัที�จายออกมาจากชุด่ ่ ่ ่ ่�

วงจรขบัมอเตอร์มีคาเทากบ ่ ่ ั 0V 

วธีิการทดลอง 

1. ปิดสวิตทเ์พื�อตดัไฟที�จายไปใหก้บชุดปฏิบติัการ่ ั  

2. ตอเชื�อม ่ DACOUT ที�ชอง ่ Channel 0 (DACOUT0) ของ DAQ Card เขา้ที�ชองสญัญาณอินพตุ ่ (Vin) 

ของวงจรขบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และตอเชื�อมเขา้ที� ่ Oscilloscope 

3. ตอเชื�อมชองสญัญาณ่ ่ เอาทพ์ตุ (Vout) ของวงจรขบัเขา้กบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงั  

4. เปิดโปรแกรม DCmotorLab1.vi และกาหนดคาแรงดนัเอาทพ์ตุเริมตน้เป็น ํ ่ � 2.5V จากนนัใหเ้ริมตน้� �

การทาํงานของโปรแกรมแบบตอเนื�อง่  

5. ที� Front panel ของโปรแกรม ปรับเพิมหรือลดคาแรงดนัที�จายใหม้อเตอร์ทีละนอ้ย สงัเกต� ่ ่ การ

ตอบสนองที�เกดขึนของมอเตอร์และบนัทึกผลตามตารางที� ิ � 2 ตรวจสอบคาแรงดนั ่ Vin และ Vout ดว้ย

โวลตมิ์เตอร์บนัทึกผลลงในตารางที� 3 เขียนกราฟความสมัพนัธ์ระหวางแรงดนั ่ DACOUT เทียบกบ ั

Vin และ Vout ของวงจรขบั และอธิบายหลกัการทาํงานของสวนวงจรขบัของมอเตอร์มาพอสงัเขป ่

(เชน อตัราสวนขยาย่ ่ , แรงดนัจริงที�ป้อนใหม้อเตอร์, และอื�น ๆ ที�เกยวขอ้งี� ) 

6. หมุนปุ่ม knob ครังละนอ้ย � (เชน ครังละ ่ � 0.1V) เพื�อหาชวง ่ ”Dead zone” คือชวงที�มอเตอร์ไม่ ่

สามารถขบัเคลื�อนได ้

7. หยดุการทาํงานของโปรแกรม ใหห้มุนปุ่ม knob เพื�อลดแรงดนัไปที� 2.5V แลว้กดปุ่มหยดุการ

ทาํงานของโปรแกรม 

ผลการทดลอง 

ตารางที� 2 การตอบสนองของคาแรงดนักบทิศทางการหมุนของมอเตอร์่ ั  

คาแรงดนั ่ DAC คาแรงดนัเมื�อมอเตอร์เริมหมุน่ �  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 

0V < Vout < 5V   

-5V < Vout < 0V   
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ตารางที� 3 แรงดนั DACOUT เทียบกบ ั Vin และ Vout 

คาแ่ รงดนั DACOUT (V) คาแรงดนั ่ Vin (V) คาแรงดนั ่ Vout (V) 

-5.00   

-4.00   

-3.00   

-2.00   

-1.00   

0.00   

1.00   

2.00   

3.00   

4.00   

5.00   

 

คาํถาม 

1. แรงดนั DACOUT ที�อยใูนชวง ่ ่ Dead Zone มีคาเทากบ่ ่ ั  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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การทดลองที� 3 การควบคมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเปิดและการตรวจวัดสัญญาณอนาลอ็คเอาท์พตุ ุ

จากTachogenerator 
 

วตัถประสงค์ุ  

เพื�อศึกษาวธีิการตรวจวดัสญัญาณอนาลอ็คเอาทพ์ตุ โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW 
 

การทดลองนีจะเป็นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลบัดงัแสดงตามรูปที� � 13 

สัญญาณป้อนกลบัเป็นสัญญาณอนาล็อคที�ไดม้าจากสัญญาณเอาทพ์ุตของ Tachogenerator ซึ� งสัญญาณ

เอาทพ์ตุนีจะมีคาสูงเกนกวาคาที� � ่ ิ ่ ่ DAQ Card สามารถรับได ้(เกนกวา ิ ่ ±10V) จึงจาํเป็นตอ้งป้อนผานวงจร่

ลดทอนสัญญาณ (Attenuation circuit) เพื�อทาํใหส้ญัญาณมีคาอยใูนชวง ่ ่ ่ 0-5V ซึ� งอยชูวงที� ่ ่ DAQ card 

สามารถใชง้านได ้
 

Attenuation 
circuit

Vg

VADCIN

From 
Tachogenerator

To DAQ card
at ADCIN
0-5V only

Amplification 
circuit

Vin

VDACOUT

From DAQ card
at DACOUT
0-5V Only

To DC Motor
Drive Circuit

+ -

+ -

+

+ -

-15VG+15V

-15VG+15V +15V -15VG

+   - -    +
Vin

DC Motor
Drive Circuit

Vout
-15VG+15V

AC~220V

External DC 
Supply

-

DC MotorTachogenerator

PC Computer

DAQ Card

DAQ System

D/A
Converter

A/D
Converter

DACOUT

 
รปที�  ู 20 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเปิดและสญัญาณอนาลอ็คป้อนกลบัจาก Tachogenerator 
 

วธีิการทดลอง 

โปรแกรมที�ใช้ในการทดลองนีจะใช้ชองสัญญาณ � ่ 2 สวนคือ สวนที� ่ ่ 1 ใช้ชองสัญญาณอนาล็อก่

เอาทพ์ตุ (DACOUT) ตามการทดลองที� 1 (DCMotorLab1.vi) เพื�อควบคุมการหมุนของมอเตอร์ และสวนที� ่

2 ใชช้องสญัญาณอนาลอ็กอินพตุ ่ (ADCIN) เพื�อวดัสญัญาณอนาลอ็กที�จายออกมาจาก ่ Tachogenerator ซึ� ง

สามารถใชว้ดัความเร็วของมอเตอร์ โปรแกรมที�ใชมี้ขนัตอนการเขียนดงันี� �  

1. เปิดโปรแกรม DCmotorlab1.vi 

1.1 ไปหนา้ตาง ่ Block diagram จาก Functions palette ใหเ้ลือก Select a VI จะมี Sub-menu ปรากฏขึนดงัรูปที� � 3 

ใหเ้ลือก Folder ที�มีตวัโปรแกรม LabVIEW ที�ตอ้งการใชง้าน พร้อมทงัเลือกตวัโปรแกรมหรือ � VI ที�ตอ้งการ

ใชง้าน (ใหเ้ลือก FnDCMotorAIN.vi) และวางลงบนหนา้ตาง ่ Block diagram 
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1.2 เลือก Wiring tool   จาก Tools palette ถา้หากไมปรากฏ ่ Tools palette ไปที� Pull-down menu ใหเ้ลือก 

Windows>>Show Tools Palette ใหเ้ลื�อนตวั wiring tool ไปที� Analog output parameters ของ 

FnDCMotorAOUT.vi เสน้ทึบและรายละเอียดของชองสญัญาณจะปรากฎขึน่ �  

1.3 เมื�อเลื�อน wiring tool ไปที�ตาํแหนงของ ่ Analog input parameters จากนนัใหก้ดปุ่มขวาของเมาท ์� (right-

click) จะทาํใหเ้มนูคาํสงัปรากฎขึน ใหเ้ลือก � � Create Control โดยสวนของ ่ Control ที�ใชติ้ดตอกบผูใ้ชจ้ะ่ ั

ปรากฏที�หนา้ตาง ่ Front panel 

1.4 ใหเ้ลื�อน wiring tool ไปที�ตาํแหนงของ ่ Output voltage ใหก้ดปุ่มขวาของเมาท ์จากนนัเลือก � Create Control 

โดยสวนของ ่ Control จะปรากฏที�หนา้ตาง ่ Front panel 

1.5 ใหใ้ช ้wiring tool เชื�อมตอชองสญัญาณตาง ๆ ใหค้รบ ดงัรูปที� ่ ่ ่ 14(ก) 

1.6 ไปที�หนา้ตาง ่ Front panel และจดัตวัควบคุมตาง ๆ รวมทงักราฟใหใ้ชง้านไดง้ายหรือตามรูปที� ่ ่� 14(ข) 

1.7 จดัเกบโปรแกรมที�สร้าง ็ (เชน ่ DCMotorLab2.vi) 

  
(ก) Block diagram ของการทดลองที� 2 (ข) Front panel ของการทดลองที� 2 

รปที�  ู 21 โปรแกรม LabVIEW สาํหรับการทดลองที� 2 
 

2. การเชื�อมตอชองสญัญาณอนาลอ็กอินพตุของ ่ ่ DAQ system 

2.1 ตรวจสอบชองสญัญาณอนาลอ็กเอาทพ์ตุ ่ DACOUT ของ DAQ system ที�ตอเชื�อมไปยงัชุดการทดลองต่ าม

การทดลองที� 1.3 (รูปที�) 

2.2 ตรวจสอบชองสญัญาณอนาลอ็กอินพตุ ที�ชองสญัญาณ ่ ่ 0 และ 1 (ADCIN0 และ ADCIN1) ของ DAQ system 

จากคูมือ สายสญัญาณ ่ DACOUT0 ที�ตอไปยงัชุดควบคุมมอเตอร์ใหต้อพวงไปยงัชองสญัญาณอนาลอ็ก่ ่ ่ ่

อินพตุที�ชองสญัญาณ ่ 0 (ADCIN0) และ สายสญัญาณจาก Tachogenerator ใหต้อไปยงัชองสญัญาณอนาลอ็ก่ ่

อินพตุที�ชองสญัญาณ ่ 1 (ADCIN1)  

(ขอ้ควรระวงั: ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งชองสญัญาณอนาลอ็กอินพตุและเอาทพ์ตุของ ่ DAQ system ที�ตอ้งการใชง้านจาก

คูมือกอนการการใชง้านจริง และสญัญาณที�ใชง้านตอ้งมีคาไมเกน  ่ ่ ่ ิ่ 10V) 

3. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดว้ยโปรแกรม LabVIEW 

3.1 เริมตน้โปรแกรม � DCMotorLab2.vi  
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3.2 ตรวจสอบคาเริมตน้ที�ตวัควบคุมตาง ๆ ของชองสญัญาณอนาลอ็กอินพตุและเอาทพ์ตุ ที�หนา้ตาง ่ ่ ่ ่� Front panel 

คือ Device มีคาเป็น ่ 0 หรือ 1 (ขึนอยกูบ � ่ ั DAQ card); Channel มีคาเป็น ่ ”0,1”  และ Output Voltage ที�ชอง ่

DACOUT0 มีคาเป็น ่ 2.5V 

3.3 สงัการทาํงานโดยกดปุ่มการทาํงานแบบตอเนื�อง � ่  

4. บนัทึกสญัญาณอินพตุและเอาทพ์ตุที�วดัไดต้ามตารางที� 4 พร้อมทงัคาํนวณหาคาความเร็วรอบของมอเตอร์� ่  

5. วาดกราฟระหวางแรงดนั ่ Vout และ ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) พร้อมทงัหาความชนัของกราฟ�  

ผลการทดลอง 
ตารางที� 4 สญัญาณอนาลอ็กอินพตุและความเร็วของมอเตอร์ 

ความเร็วรอบมอเตอร์ แรงดนั DACOUT 

(V) 

Vin 

(V) 

Vout 

(V) RPS RPM 

-5.00     

-4.00     

-3.00     

-2.00     

-1.00     

0.00     

1.00     

2.00     

3.00     

4.00     

5.00     
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การทดลองที� 19  

การสั�นสะเทือนแบบบังคบัที�มกีารหน่วง (Force Vibration with Damper) 

 

 

1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  
รูปที่ 1 การทดลองการสั่นสะเทือนแบบบังคับที่มีการหนวง (Force vibration apparatus) 

 

เมื่อหาคาโมเมนตรอบจุด O: 

     
สมการการเคลื่อนที่เปนไปตามสมการ 

      (1) 

สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการทั่วไปไดเปน  

เมื่อ          (2) 

          (3) 

          (4) 

        (5) 

สามารถแกสมการไดเปน:       (6) 

เมื่อ       (7) 

         (8) 

คา Dynamic Magnifier เปนไปตามสมการ:      (9) 

เมื่อ = คามุมที่มีการเปลี่ยนแปลง (Static angular displacement) ไปของคานเนื่องจากการกระทําของ

แรงคงที่ (  ). 

                    (9A) 

                                                   (9B) 
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เมื่อ เปนคาการแอนตัวสูงสุด (the maximum deflection) ที่ปลายคาน เปนคาที่อานไดจากเครื่อง

บันทึกคาการสั่นสะเทือน 

พิจารณาอัตราสวนความถี่ (frequency ratio):       (10) 

 = คาความถี่ธรรมชาติกรณีไมมีความหนวง (Undamped natural frequency) 

 = คาความถี่ของแรงกระทํา (Driving force frequency) หรือคาความเร็วเชิงมุมของ unbalanced discs. 

อยางไรก็ตามอัตราสวนความเร็วระหวางแผน disc และมอเตอร มีคาเทากับ 22: 72 

ดังนั้น  เมื่อ n เปนความเร็วรอบในหนวย rpm 

ดังนั้นสมการที่ (7) และ (8) สามารถเขียนใหอยูในรูปอยางงายไดเปน 

    (11) 

         (12) 

รูปที่ 10-4 เปนกราฟที่แสดงความสัมพันธระหวาง Dm และ r สวนรูปที่ 10-5 เปนกราฟที่แสดงความสัมพันธ

ระหวาง  และ r 

 

2. การติดตั้งอุปกรณสําหรับการทดลอง (Apparatus Setup) 

 
รูปที่ 2 การติดต้ังอุปกรณสําหรับการทดลอง 

 

อุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบไปดวย 

1. MM320-b1 แปนแขวนสปริงติดคานบน ซึ่งมีตัวปรับสปริงใหสูงขึ้นหรือต่ําลงได 

2. MM320-b2 สปริง (Helical spring) 3 อัน คาคงที่สปริง (Spring Constant): 5, 10 และ 15 kg/cm 

(โดยประมาณ) 

3. MM320-b5 เหล็กน้ําหนัก: ขนาด 2 กิโลกรัม 5 กอน, 0.4 กิโลกรัม 5 กอน 

4. MM320-b6 ตลับเทปวัดความยาว 

5. MM320-c1 Trunnion พรอมบานพับแบบลูกปนทีป่ลายคานและยึดติดกับโครงแนวด่ิง 
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6. MM320-c3 คานเหล็ก: ขนาด 25 X 12 X 750 มม. (โดยประมาณ) 

7. MM320-c5 ตัวประคองคาน 

8. MM320-c6 ตัวบันทึกขอมูลรูปทรงกระบอก (Drum recorder) และปากกา ความเร็วรอบของ 

กระดาษ 2 ซ.ม. / วินาที (โดยประมาณ) 

9. M320-c7 ตัวบันทึกขอมูลแบบจานกลมพรอมปากกา และตัวยึดจับสําหรับการสั่นสะเทือนแบบ บังคับ

ที่มีตัวหนวง 

10. MM320-c8 ตัวควบคุมความเร็ว และจอแสดงผล 

11. MM320-c9 มอเตอรกระตุนใชสรางแรงสั่นสะเทือน (exciter) ขนาด 30 วัตต, 3000 รอบตอนาที 

แผนจานกลมแบบไมสมดุล 2 ตัวและสายพาน 

12. MM320-c11 ตัวหนวงการสั่นสะเทือน (Damper) พรอมขาตั้ง, สกรูปรับความหนวง, ตัวยึดจับคาน

คาคงที่ของตัวหนวง (Damper constant): 5-15 Ns/m 

 

3. ลําดับขั้นตอนในการทดลอง (Experiment Procedures) 

1. หาความถี่ธรรมชาติ  ตามวิธีในการทดลองที่ 8 สมการ (4) และหาขนาดของการสั่นสะเทือนจาก

กระดานกราฟ โดยไมตองตอตัวหนวงการสั่นสะเทือนเขากับคานของอุปกรณทดลอง 

2. ใหตอตัวหนวงการสั่นสะเทือนเขากับคาน ณ ที่แรงหนวงคาหนึ่งนั้นใหลากเสนอางอิงไวบนแผนจาน

กลมแบบไมสมดุลนั้นโดยใชความเร็วที่ต่ําสุดของมอเตอร ใหทําเครื่องหมายตําแหนงของรูบนแผนจาน

กลมไวในแผนกระดาษ 

3. เพิ่มความเร็วรอบของมอเตอรจนกระทั่งมีระดับการสั่นสะเทือนที่พอเหมาะคาหนึ่ง จากนั้นใหเขียน

เสนกราฟไดนามิคเสนที่สองลงไปในกระดาษที่ติดอยูกับแผนจานกลม และใหเขียนเสนกราฟลงบน

ตัวเขียนกราฟ (chart recorder) ซึ่งอยูที่ปลายคาน (เชนเดียวกับการทดลองที่ 7) ใหใชขนาดของแรง

หนวงเทาเดิม เมื่อจะหาเสนอางอิง (ตามขอ10.3.2) จะเขียนมุมเหลื่อม (phase angle) และหาขนาด

การสั่นสะเทือน (ในการทดลองที่ 10.3.3) 

4. ทําการทดลองที่ 10.3.3 ซํ้าโดยใชความเร็วอื่น ๆ ของมอเตอร (เชน 500 rpm, 900 rpm) ที่มี

ความเร็วสูงกวาและตํ่ากวาความเร็ววิกฤติ (นั่นก็คือมีคา r = 1) ดังนั้นจึงเปนเปลี่ยนแปลงคา 

Dynamic Magnifier ภายในชวงของความถี่ของระดับการหนวงที่กําหนดให ในขณะเดียวกันก็จะได

คาการเปลี่ยนแปลงของมุมเหลื่อมที่แปรคาตามความถี่ที่ไดจากการขับของมอเตอรมีคาเขาใกลความถี่

ธรรมชาติของกรณีที่ไมมีการหนวงนั้นมุมเหลื่อมจะมีคามากกวา 90° ที่ไดจากเสนกราฟที่เขียนไวบน

กระดาษจะมีลักษณะคลายกับรูปที่ 10-3 เสนไขปลาที่ไดจาก dynamic trace จะเลื่อนไปตามแกน

ของแรงที่ไมสมดุลหรือแกนที่อางอิงถาหากไมมี phase lag (นั่นคือมุม f = 0) phase lag นี้เกิดขึ้น

จากการหนวงเนื่องจากมีแรงหนวงอื่นเขามาในระบบที่มีแรงไมสมดุลอยูแลว เสนอางอิงและเสนไดนา

มิค (dynamic trace) นี้จะตัดกันที่จุด 2 จุด และสามารถลากเสนเชื่อมระหวางจุดทั้งสองนี้ ใหลาก
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แกนของ dynamic trace ใหตั้งฉากกับเสนดังกลาวนี้ และใหหามุมเหลื่อม f ใหหามุมเหลื่อม f ของ

ความเร็วตางๆ แลวบันทึกไวไนตาราง 

 
รูปที่ 3 

 

5. สรางตารางบันทึกผลเปน 2 ตาราง ตารางแรกสําหรับในกรณีท่ีไมมีการหนวง ตารางที่ สองสําหรับใน

กรณีท่ีมีการหนวง ถาตองการศึกษาถึงการหนวงระดับอื่นๆ ก็จะตองเพิ่มตารางใหมากข้ึน ในขณะที่

สามารถหาคามุมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (Static angular displacement) จากสมการ (9A) สวน 

dynamic magnifier หาไดจากสมการ (11) ใหเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลของ 

Dynamic Magnifier กับคา อัตราสวนความถ่ี r และกราฟแสดงความสัมพันธระหวางมุมเหลื่อม 

(Phase angle) กับอัตราสวนของความถี่ r ของทั้งสองกรณี รูปที่ 10.4 และ 10.5 เปนกราฟตัวอยาง

ที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางคา Dm กับ r และคา f กับ r ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4 กราฟของ Dm กับ r 
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รูปที่ 5 Phase lag  กับ r 

 

4. ตารางบันทึกผลการทดลอง 

MM 320 UNIVERSAL VIBRATION APPARATUS 

 

การทดลอง การสั่นสะเทือนแบบบังคับท่ีมีการหนวง 

 

ผูทําการทดลอง ................................... วันที่ ......................... 

 

ความแข็งของสปริง, k =………….…………..….ระยะหางของมอเตอร, am= ……………… 

มวลของคาน, mbeam =…………………………... ระยะหางของสปริง, b =……..……….…… 

มวลของมอเตอร, mmotor =……………….….…. ความยาวของคาน, L =…………………….. 
ความเร็ว

มอเตอร 

(rpm) 

Disc speed, 

, (rad/s) 

อัตราสวน

ความถี่, r 

 

แอมพลิจ,ู 

Xmax (mm) 

ความกวาง

เชิงมุมแอมพลิจ,ู 

 (rad) 

Phase lag, 

 (degree) 

คามุมที่มีการ

เปล่ียนแปลง, 

(rad) 

Dynamic 

Magnifier, 

Dm 
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5. คาํถามท้ายการทดลอง 

1. จงวจิารณ์ผลของความเร็วมอเตอร์และแรงดนัที�วดัไดท้างชองสญัญาณอนาลอ็ก ่ ADCIN0 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. จงวจิารณ์คาแรงดนัและทิศทางการหมุนของมอเตอร์มีความสมัพนัธ์กนอยางไร่ ั ่  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. จงวจิารณ์ความแตกตางของแรงดนัที�กาหนด ่ ํ DACOUT0 และแรงดนัที�วดัไดที้�ชองสญัญาณ ่ Vin และ 

Vout 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. ถา้หากวาไมรู้คาคงที� ่ ่ ่ kg  ของ Tachogenerator จงอธิบายวธีิการหาคานีมาพอสงัเขป่ �  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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การทดลองท่ี 20  

การสั่นสะเทือนแบบอิสระ (Free Vibration) 

 

1. ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

   
รูปที่ 1 การทดลองการสั่นสะเทือนแบบอิสระ (Free vibration Apparatus) 

 

สมการการเคลื่อนที่เปนไปตามสมการ   

หากมีการจัดรูปแบบใหมสามารถเขียนไดเปน  

เมื่อ           (1) 

           (2) 

           (3) 

สามารถแกสมการไดเปน:   

เมื่อ    =คาคงที ่

    =คาคงที่ (phase angle) 

    =คาความถี่ธรรมชาติของการสั่นสะเทือนที่มีความหนวง 

ดังนั้น     เมื่อ T เปนคาบของการเคลื่อนที่ 

ในการหาขนาดของการสั่นสะเทือนที่คอย ๆ ลดลง (Decaying amplitude) ของการแกวงที่เกิดขึ้นติดตอกัน 

2 ครั้ง (2 consecutive oscillations) ของวัฏจกัร n ใด ๆ เมื่อใส natural logarithmic ใหแกหาคําตอบ

แลวก็จะได 

          (4) 

ดังนั้นจากการเขียนขนาดการสั่นสะเทือน (Amplitude) ที่เกิดขึ้นติดตอกันมา 3 ครั้ง ลงบน equilibrium 

line ดานเดียวกัน และนําสมการ (1), (2), (3) และ (4) มาใชงานแลวก็จะสามารถหาสัมประสิทธิ์การดูดซับ

การหนวงการสั่นสะเทือน (damping coefficient), c ได 
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2. การติดตั้งอุปกรณสําหรับการทดลอง (Apparatus Setup)  

 
รูปที่ 2 การติดต้ังอุปกรณสําหรับการทดลอง 

 

อุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบไปดวย  

1. MM320-b1 แปนแขวนสปริงติดคานบน ซึ่งมีตัวปรับสปริงใหสูงขึ้นหรือตํ่าลงได  

2. MM320-b2 สปริง (Helical spring) 3 อัน คาคงที่สปริง (Spring Constant): 5, 10 และ 15 kg/cm 

(โดยประมาณ)  

3. MM320-b6 ตลับเทปวัดความยาว  

4. MM320-c1 Trunnion พรอมบานพับแบบลูกปนที่ปลายคานและยึดติดกับโครงแนวด่ิง  

5. MM320-c3 คานเหล็ก: ขนาด 25 X 12 X 750 มม. (โดยประมาณ)  

6. MM320-c5 ตัวประคองคาน  

7. MM320-c6 ตัวบันทึกขอมูลรูปทรงกระบอก (Drum recorder) และปากกา ความเร็วรอบของกระดาษ 

2 ซ.ม. / วินาที (โดยประมาณ)  

8. MM320-c11 ตัวหนวงการสั่นสะเทือน (Damper) พรอมขาตั้ง, สกรูปรับความหนวง, ตัวยึดจับคาน 

คาคงที่ของตัวหนวง (Damper constant) = 5-15 Ns/m 

 

3 ลําดับขั้นตอนในการทดลอง (Experiment Procedures) 

ตอชุดบันทึกขอมูลเขากับอุปกรณควบคุมความเร็วและปรับคานใหอยูในแนวระดับกับตัวจับสปริง นํา

ชุดบันทึกขอมูลมาตอเขากับปากกาเพ่ือใหปลายปากกาตอชนอยูกับแผนกระดาษ 

     3.1 การติดตั้ง 

 - ติดตั้งสปริงกับฐานแทนสําหรับติดตั้งสปริง 

 - ติดตั้งคานและอุปกรณรองรับคาน 

 -  ตอสปริงเขากับคาน 
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 - ติดตั้งตัวหนวงการสั่นสะเทือน (Dash Pot) เขากับคาน 

3.2 วัดความเร็วของตัวบันทึกขอมูลรูปทรงกระบอกจากความยาวของเสนที่ลากลงบนตัวบันทึกขอมูลรูป

ทรงกระบอกนั้นจนเปนฐานะเสนตรง โดยใชนาฬิกาจับเวลาความเร็วดังกลาวนี้สามารถตรวจสอบได

จากการสังเกตและนับระยะทางที่อยูบนตัวบันทึกขอมูลรูปทรงกระบอก 

3.3 สรางขนาดของการสั่นสะเทือนดวยการดึงคานปลายดานที่มีสปริงลงไปดานลางเปนระยะทางประมาณ 

20 มม. แลวปลอยคานใหเปนอิสระ 

3.4 ในขณะที่พื้นที่ลูกสูบของตัวดูดซับการสั่นสะเทือนมีขนาดคงที่นั้น ใหปรับแตงระยะทาง a ใหมีขนาด

ตางๆ กัน พรอมกับเขียนกราฟแสดงขนาดของการสั่นสะเทือนที่คอย ๆ ลดขนาดลงเอาไวลงบน

กระดาษกราฟสําหรับใชบันทึกขอมูล 

3.5 ใหเปลี่ยนขนาดพื้นที่ลูกสูบของตัวดูดซับการสั่นสะเทือนไปที่ขนาดตางๆ แลวใหเขียนกราฟแสดงขนาด

ของการสั่นสะเทือนที่คอย ๆ ลดขนาดลง เอาไวลงบนกระดาษกราฟสําหรับใชบันทึกขอมูลของ

ระยะทาง a ขนาดตาง ๆ กัน 

3.6 ใหใชเสนกราฟที่เขียนไดมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การหนวง (damping coefficient) c, จาก

สมการ (1) ถึง (4) แลวทําตารางและเขียนกราฟจากผลที่คํานวณไดเฉพาะคาที่ไดจากลูกสูบของตัว

หนวงการสั่นสะเทือนที่มีขนาดใหญสุดและเล็กสุดเทานั้น  

 
 

รูปที่ 10-3 กราฟแสดงการสั่นสะเทือนของคาน 
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ทําการตรวจสอบวากราฟท่ีแสดงคาความสัมพันธระหวาง  มีลักษณะเปนกราฟเสนตรงกับระยะทาง a2 

 
รูปที่ 10-4 กราฟแสดงคาความสัมพันธระหวาง a2 กับ  
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

MM 320 UNIVERSAL VIBRATION APPARATUS 

การทดลองที่ 10: การสั่นสะเทือนแบบอิสระ 

ผูทําการทดลอง ................................... วันที่ ......................... 

พื้นที่ Orifice: …………………….    ระยะหางของสปริง, b = …..………………m 

น้ําหนัก, m = …………………..kg    ความยาว, L = ……………………………...m 

 

ระยะหางของ 

Damper, a 

(m) 
  

ระยะเวลา, 

  
(s) 

 
s-1 

  
s-1kg m2

 

คาสมัประสิทธิ์ของ 

Damping c 

(Ns/m or kg/s) 
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การทดลองที�  21 

การทดสอบความคลาดเคลื�อนและความแม่นตรงในการวดัด้วยเกจบลอ็ก  

(Error and Accuracy Testing by Gauge Block) 
 

วตัถประสงค์ุ  

- เพื�อที�จะทาํความเขา้ใจกบควาั มหมายของความไมแนนอนในการวดัไดช้ดัเจนและสะดวกในการ่ ่

ประมาณคา ผูส้อบเทียบควรรู้จกัหรือคุน้เคยกบคาํที�เกยวขอ้งบางคาํซึ� งใครขอนาํมากลาวถึงโดยสงัเขป ดงันี ่ ั ี� ่ ่ �  

1. True Value ( of Quantity ) Value ซึ� งแสดงถึงปริมาณที�กาหนดไดอ้ยางสมบูรณ์ภายใตส้ภํ ่

พิจารณาในขณะนนั ๆ�  

2. Conventional True Value ( of Quantity ) Value ของปริมาณซึ�งสามารถใชแ้ทน True Value 

ไดใ้นจุดประสงคข์องการใชง้านนนั ๆ�  

3. การวดั ( Measurement ) ชุดของการปฏิบติังานที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อหา Value 

4. Measurand ปริมาณที�มีจุดประสงคที์�จะทาํการวดั 

5. Uncertainty of measurement ชวงของคาที�ประมาณแลว้วามี ่ ่ ่ True Value ของ 

Measurand อยู ่

6. Error ( of Indication ) of a Measuring Instrument คาของเขม็ชีของเครื�องมือวดั ลบดว้ย่ �     

(Conventional ) True Value ของ Measurand 

7. Precision ความสามารถในการวดัปริมาณเดิมที�จะไดค้า ๆ เดิม่  

8. Accuracy of Measurement ความใกลก้นระหวางผลของการวดั กบคา ั ่ ั ่ ( Conventional ) True 

Value ของ Measurement 

9. Repeatability of Measurement ความใกลก้นของผลการวดัปริมาณเดิม ภายใตเ้งื�อนไขดงันีั �  

 ใชว้ธีิการวดัเดิม 

 ผูท้าํการวดัคนเดิม 

 เครื�องมือวดัเดิม 

 สถานที�ทาํการวดัเดิม 

 การวดัซาํดาํเนินการภายในชวงเวลาสนั ๆ� ่ �  

10. Random Error องคป์ระกอบของความผดิพลาดของการวดัที�เมื�อทาํการวดั Measurand ซาํแล้�

ไดค้าที�เปลี�ยนแปรไปโดยมีลกัษณะที�ไมอาจคาดเดาได้่ ่  

11. Systematic Error องคป์ระกอบของความผดิพลาดของการวดัที�เมื�อทาํการวดั Measurand ซํ�

แลว้ความผดิพลาดนีมีขนาดเดิมหรือเปลี�ยนไปในลกัษณะที�คาดเดาได้�  
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หลกัการทางสถติิที�เกี�ยวข้อง 

 สถิติเป็นเครื�องมือที�มีประโยชน์สาํหรับการประมวลขอ้มูล และสาํหรับการดาํเนินการที�เกยวกบี� ั

การสอบเทียบสถิติถือวาเป็นเครื� องมือที�สําคญัอยางหนึ� งในการอธิบายปรากฎการณ์ตาง ่ ่ ่ ๆ ทงันีมีสวน� � ่

เกยวขอ้งที�ควรนาํมากลาวถึงในที�นีไดแ้กี� ่ � ่ 

 ความสําคญัของสถติิ ขอ้มูลประชากรของการสอบเทียบเพื�อหาคา ่ ( Value ) ของปริมาณใด ๆ มีอยู่

ไมจาํกด ่ ั ( Infinite Population ) ดงันนัในทางปฏิบติัผูท้าํการสอบเทียบไมสามารถหาขอ้มูลของการวดัจาก� ่

ประชากรได ้จาํเป็นที�จะตอ้งใชข้อ้มูลการวดัที�พอเหมาะกบขีดจาํกดดา้นอื�น ๆ เชน เวลา คาใชจ้าย เป็นตน้ ั ั ่ ่ ่

การใช้ขอ้มูลบางสวนของประชากรซึ� งถือวาเป็นตวัอยางและเป็นตวัแทนของประชากรด้วยนัน ถ้ามี่ ่ ่ �

หลกัเกณฑ์และเหตุผลที�ชดัเจน ขอ้มูลตวัอยางนนักจะสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้่ ็� สถิติจะเป็น

สวนหนึ�งชวยอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวางตวัอยางกบประชากรซึ� งนาํไปสูการวินิจฉัยคุณสมบติัตาง ๆ ่ ่ ่ ่ ั ่ ่

ของประชากรได ้

ประชากรและตวัอย่าง ในการดาํเนินการทางสถิติจะมีขอ้มูลที�เกยวขอ้งจากแหลงขอ้มูล ี� ่ 2 สวนคือ่  

 1. ประชากร คือ กลุมของขอ้มูลที�เราสนใจตอ้งก่ ารทราบถึงคุณลกัษณะตาง ๆ เชน ขอ้มูลการสอบ่ ่

เทียบซึ� งไดจ้ากการวดัในกรณีเชนนีจาํนวนประชากรจะมีอยไูมจาํกด ซึ� งถา้สามารถวดัหาขอ้มูลตอเนื�องไป่ ่ ่ ั ่�

เรื�อย ๆ จะไดค้าของประชากรที�ตอ้งการ คาที�ไดจ้ากประชากรเรียกวา คา ่ ่ ่ ่ Parameter โดยคา ่ Parameter ที�จะ

นาํมาใชป้ระโยชนไ์ดแ้ก่ 

 คา ่ Mean, u  

 Variance,  2  

 Standard Deviation,   

2.  ตัวอย่าง คือ สวนหนึ�งของประชากรที�เลือกออกมาภายใตเ้งื�อนไขที�เชื�อวาขอ้มูลของตวัอยางที�่ ่ ่

ไดอ้อกมานนั จะสามารถทดแทนขอ้มูลของประชา� กรไดดี้ที�สุดเทาที�จะทาํได ้คาตาง ๆ ที�ไดจ้ากตวัอยาง่ ่ ่ ่

เรียกวา คา ่ ่ Statistic โดยคา ่ Statistic ที�จะนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดแ้ก่ 

 คา ่ Mean, x 

 Variance, S2 

 Standard Deviation, s 

 

การวเิคราะห์ข้อมลู  

 การวดัคากลาง ่ (Measure of Tendency) เป็นการหาศูนยก์ลางของการกระจายของขอ้มูลทงันีการ� �

หาคาศูนยก์ลางของการกระจายของขอ้มูลที�ไดจ้ากการสอบเทียบใชก้ารหาคา ่ ่ Mean ในลกัษณะของ 

Arithmetic Mean โดยมีการ Defined ไวด้งันี�  
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    = 
n

n  ...321
  

 การวัดค่าการกระจาย การวดัคากลางซึ� งเป็นการหาคาศูนยก์่ ่ ลางของการกระจายดงักลาวแลว้นนั่ �

ไมไดเ้ป็นการอธิบายถึงการกระจายของขอ้มูลที�ไดจ้ากการสอบเทียบซึ� งจะเป็นการอธิบายถึง ่ Precision 

ของการวดั ทงันีขอ้มูลการกระจายของการวดัดงักลาวเป็นสิงจาํเป็นและเป็นขอ้มูลที�ควรตอ้งประมาณไวใ้น� � ่ �

การแสดงการการะจายของขอ้มูลมีวิธีการหาคาการกระจายหลายวิธีไดแ้ก ่ ่ Range, Variance, Standard 

Deviation ในการประมาณคาความไมแนนอนของการวดัสาํหรับงานสอบเทียบไดมี้การนาํ ่ ่ ่ Standard 

Deviation มาใชใ้นการหาคาการกระจายทงันี ่ � � Standard Deviation หาไดจ้ากความสมัพนัธ์ดงันี�  

 

วธีิใช้ไมโครมิเตอร์ 

 หมุนแกน G ใหแ้กนวดัถอยหลงัเพื�อทาํใหป้าก C – D เปิดกวา้งกวาขนดาดของวตัถุเลก็นอ้ย แลว้่

นาํวตัถุมที�จะวดัขนดไปไวร้ะหวางปาก ่ C – D ใหด้า้นหนึ�งชิดปากวดั C ไว ้แลว้หมุนแกน G ใหป้ากวดั D 

มาสัมผสัพอดีกบผิวดา้นหนึ� งของวตัถุ โดยสังเกตจากเสียงกริกเบา ๆ จากนนัให้บิดปุ่ม ั � � 1 ไปทางซ้ายเพื�อ

ตรึงแกนวดัไวแ้ลว้จึงอานคาการวดัได้่ ่  

การอ่านค่าการวดับนสเกลไมโครมเิตอร์ 

 เมื�อวดัขนาดของวตัถุอนัหนึ�ง ดงัแสดงในรูปที� 1.8 

 โดยที� Least Count ของไมโครมิเตอร์ = 0.010 mm 

 

 

 

 

 

รปที� ู 1 

 

(1) ขณะนีขอบของส� เกลวงกลมอยทีู�ตาํแหนงที� ่ ่ 11.5 มิลลิเมตร เลยออกมาเลก็นอ้ยบนสเกลหลกั 

(2) ขีดที� 22.5 ของสเกลวงกลมตรงกบแกนนอนบนสเกลหลกั แลว้เอาตวัเลข ั 22.5 นีคูณกบคา � ั ่

Least Count จะไดเ้ป็นคาเศษของมิลลิเมตร เป็น ่ 22 x 0.010 = 0.225 mm 

(3) นาํคาที�ไดจ้ากขอ้ ่ (1) และขอ้ (2) รวมกน จะไดเ้ป็นผลการวดัครังนี นนัคือั � ��  

ผลการวดั  =  11.500 mm + 0.225 mm    =  11.725 mm 
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รปที� ู 2. เป็นผลการวดัของวตัถุอีกอนัหนึ�ง เมื�อ Least Count เป็น 0.010 mm 

(1) ขณะนีขอบของสเกลวงกลมอยทีู�ตาํแหนงที� � ่ ่ 3.000 มิลลิเมตร เลยออกมาเลก็นอ้ยบนสเกลหลกั 

(2) ขีดที� 37.0 ของสเกลวงกลมตรงกบแกนนอนของสเกลหลกัั  

 ดงันนัเศษของมิลลิเมตร � = 37.0 x 0.010 = 0.370 mm 

(3) ผลการวดัครังนี � � = 3.000 + 0.370 = 3.370 mm 

 

เวอร์เนียร์คาลเิปอร์  

 

รปที� ู 1. เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ 

สวนประก่ อบที�สาํคญัของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ มีดงันี�   

ปากวดั A          ใชจ้บัวตัถุที�ตอ้งการวดัขนาด เชน่  ความหนา ความยาว เสน้ผาศูนยก์ลาง่  

ภายนอกของวตัถุ  

ปากวดั B          ใชว้ดัเสน้ผาศูนยก์ลางภายในของวตัถุ่   

แกน C              ใชว้ดัความลึกของวตัถุ  

สเกลหลกั D     เป็นสเกลที�เหมือนไมบ้รรทดั เป็นสเกลที�อยกูบที� มกัมี ่ ั 2 หนวยคือ เซนติเมตร่  (หรือ

มิลลิเมตร) และนิว�   

สเกลเวอร์เนีย E    เป็นสเกลที�ชวยใหอ้านคาไดล้ะเอียดขึน่ ่ ่ �  สเกลเวอร์เนียร์สามารถเลื�อนไป  

                             มาบนสเกลหลกัได ้ 

ปุ่ม F                     ติดอยกูบสเกลเวอร์เนียร์่ ั  ใชส้าํหรับเลื�อนสเกลเวอร์เนียร์  

สกรู G                  ติดอยกูบสเกลเวอร์เนียร์เชนกน่ ั ่ ั  ใชล้อ็กสเกลเวอร์เนียร์ใหติ้ดแนนกบ่ ั  

                            สเกลหลกั ทาํใหส้เกลเวอร์เนียร์ไมขยบัขณะอานคาการวดั่ ่ ่   
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ค่า least count  

        เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (หรือเรียกสนั ๆ วา เวอร์เนียร์� ่ ) มีหลายรุน่  แตมีรูปรางคลา้ยกน่ ่ ั  ที�แตกตางคือความ่

ละเอียดของการวดั ซึ� งจะหาไดจ้ากสเกลเวอร์เนียร์ ดงันี�   

          สมมติเวอร์เนียร์อนัหนึ�งมีจาํนวนชองสเกลเวอร์เนียรทงัหมด่ �  n ชวง เวอร์เนียร์อั่ นนนัจะอานคาได้� ่ ่

ละเอียด 1/n ของ 1 ชองสเกลหลกั่   

        ถา้สเกลเวอร์เนียร์ของเวอร์เนียร์อนัหนึ�งมีจาํนวนชองเทากบ่ ่ ั  20 ชอง และ ่ 1 ชองสเกลหลกัเทากบ ่ ่ ั 1 

mm ดงันนัเวอร์เนียร์อนันีจะอานไดล้ะเอียด � � ่ 1/20 x 1mm เทากบ ่ ั 0.05 mm คานีเรียกวา ่ ่� least count ของเวอร์

เนียร์ ซึ� งเป็นคาที�นอ้ยที�สุดหรือคาละเอียดที�สุดที�เวอร์เนียร์อนันนัวดัได้่ ่ �   

        คา ่ least count มกัจะพิมพติ์ดอยทีู�สเกลเวอร์เนียร์่  ถา้เวอร์เนียร์อนัใดไมมีคา ่ ่ least count ผูใ้ชต้อ้งหา

กอนทาํการวดัเสมอ่   

การใช้เวอร์เนียร์ 

        การใชเ้วอร์เนียร์ เราสามารถใชเ้วอร์เนียร์วดัขนาดของวตัถุในหลายลกัษณะดงัรูป 2 กลาวคือ่   

 

รปที� ู 2. การใชเ้วอร์เนียร์วดัขนาดวตัถุ 

ในการวดัความยาวของแทงวตัถุ่  เส้นผาศูนยก์ลาง่ ของทรงกระบอก ทรงกรม ใชป้ากวดั A ดงัรูป 2 ก.  

ในการวดัเส้นผาศูนยก์ลางภายในของวงแหวน่  ทรงกระบอกกลวง ใชป้ากวดั B ดงัรูป 2 ข.  

สวนการวดัความลึกของวตัถุ่  ใชแ้กน C ดงัรูป 2 ค.  

ในการวดัทุกครังจะตอ้งใหชิ้นงานหรือวตัถุที�ถูกวดัและเวอร์เนียร์อยนิูง� � ่ �  ไมเอนไปมา่   
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การบันทกึค่าการวดั  

 

รปที� ู 3. การบนัทึกคาการวดั่   

รูป 3 แสดงการใชเ้วอร์เนียร์วดัขนาดของชอ้น ผูใ้ชต้อ้งหา least count ของเวอร์เนียร์ ดงันี�   

- สเกลเวอร์เนียร์มีจาํนวนชองเทากบ ่ ่ ั 10 ชอง่   

- สเกลหลกั 1 ชอง เทากบ ่ ่ ั 1mm  

- ดงันนั คา � ่ least count เทากบ ่ ั 1/10 x 1 mm เทากบ ่ ั 0.1mm  

- คาจากการวดัจะประกอบดว้ย ่ 2 สวนคือคาที�อานไดจ้ากสเกลหลกัและคาที�อานได้่ ่ ่ ่ ่

จากสเกลเวอร์เนียร์ นาํคาทงัสองมาบวกกน่ ั�  จะเป็นคาที�อานได้่ ่   

        การอานคาบนสเกลหลกั่ ่  ตอ้งดูวาขีดศูนยข์องสเกลเวอร์เนียร์อยตูรงกบสเกลหลกัที�ตาํแหนงใด่ ่ ั ่  บนัทึก

คาที�อานไดจ้ากสเกลหลกัในหนวยมิลลิเมตร่ ่ ่  โดยไมพิจารณาเศษของมิลลิเมตร่  แตจะหาไดจ้ากสเกลเวอร์่

เนียร์ โดยสงัเกตวาขีดใดของสเกลเวอร์เนียร์อยตูรงกบขีดใดของสเกล่ ่ ั หลกั จากนนัเอา คา � ่ least count ของ

เวอร์เนียร์ไปคูณกบขีดที�อานไดจ้ากสเกลเวอร์เนียร์ั ่  ผลคูณที�ไดจ้ะเป็นคาทีอานไดจ้ากสเกลเวอร์เนียร์หรือคา่ ่ ่

เศษของมิลลิเมตรนนัเอง�   

        จากรูป 3 ขีดศูนยข์องสเกลเวอร์เนียร์อยเูลยขีดที� ่ 32 mm บนสเกลหลกัมาเลก็นอ้ย แตไมถึ่ ่ งขีดที� 33 

ดงันนั คาที�อานไดจ้ากสเกลหลกั คือ � ่ ่ 32mm สวนที�สเกลเเวอร์เนียร์ จะเห็นวาขีดที� ่ ่ 4 ของเสกลเวอร์เนียร์ตรง

กบขีดใดขีดหนึ�งบนสเกลหลกัั  ดงันนัคาที�อานไดจ้ากสเกลเวอร์เนียร์หรือเศษของมิลลิเมตร� ่ ่  กคือ ็ .01 mmx 4 

เทากบ ่ ั 0.4mm นนัคือคาทีอานไดจ้ากเวอ� ่ ่ ร์เนียร์คือ 32.0mm+0.4mm เทากบ ่ ั 32.4  
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อปกรณ์การทดลองุ  

 

 

 

1.เวอร์เนียร์ Digital 

 

 

 

 

      

 2.แทนจบัยดึไมโครมิเตอร์่  

 

 
3.ชินงานทดลอง�  

 

                
4.ไมโครมิเตอร์ 

 
5.เกจบลอ๊ก 
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ตารางบันทกึผลการทดลองและการคาํนวน 

1 หาคา เฉลี�ย่ (Mean)และคาเบี�ยงเ่ บนมาตรฐาน(Standard Deviation)ของอุปกรณ์ Micrometer เมื�อทาํการวดั 

Gauge Box ที�มีความสูงจริงเทากบ่ ั …………………mm  

No ขนาดที� Micrometer  

วดัได ้   (mm) 

(x - x) (x - x)2 หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

1.1 หาคา เฉลี�ย่  (Mean) เทากบ่ ั  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

1.2 คาเบี�ยงเบนมาตร่ ฐาน (Standard Deviation) เทากบ่ ั  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

1.3 คา่  Error 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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2 หาคา เฉลี�ย่ (Mean)และคาเบี�ยงเบนมาตรฐาน่ (Standard Deviation)ของอุปกรณ์ เวอร์เนีย เมื�อทาํการวดั 

Gauge Box ที�มีความสูงจริงเทากบ่ ั …………………mm  

No ขนาดที� Micrometer  

วดัได ้   (mm) 

(x - x) (x - x)2 หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

2.1 หาคา เฉลี�ย่  (Mean) เทากบ่ ั  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

2.2 คาเบี�ยงเบนมาตรฐาน่  (Standard Deviation) เทากบ่ ั  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

2.3 คา่  Error 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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3 หาคา เฉลี�ย่ (Mean)และคาเบี�ยงเบนมาตรฐาน่ (Standard Deviation)ของอุปกรณ์ Micrometer เมื�อทาํการวดั

เพลาแสตนเลสและเพลาทองเหลือง 

No กรณี Micrometer วดัเพลาแสตนเลส กรณี Micrometer วดัเพลาทองเหลือง 

 เสน้ผาน่

ศูนยก์ลาง 

(x - x) (x - x)2 เสน้ผาน่

ศูนยก์ลาง 

(x - x) (x - x)2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       

3.1.1 หาคา เฉลี�ย่  

(Mean) 

เทากบ่ ั  

 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

3.2.1 หาคา เฉลี�ย่  

(Mean) 

เทากบ่ ั  

………………

…………… 

……………… 

 

3.1.2 คาเบี�ยงเบน่

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

เทากบ่ ั  

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

3.2.2 คาเบี�ยงเบน่

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

เทากบ่ ั  

………………

…………… 

………………

…………… 

……………… 

3.1.3 คา่  Error 

 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

3.2.3 คา่  Error 

 

………………

…………… 

………………

…………… 
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4 หาคา เฉลี�ย่ (Mean)และคาเบี�ย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ของอุปกรณ์ เวอร์เนีย เมื�อทาํการวดั

เพลาแสตนเลสและเพลาทองเหลือง 

No กรณี Micrometer วดัเพลาแสตนเลส กรณี Micrometer วดัเพลาทองเหลือง 

 เสน้ผาน่

ศูนยก์ลาง 

(x - x) (x - x)2 เสน้ผาน่

ศูนยก์ลาง 

(x - x) (x - x)2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       

4.1.1 หาคา เฉลี�ย่  

(Mean) 

เทากบ่ ั  

 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

4.2.1 หาคา เฉลี�ย่  

(Mean) 

เทากบ่ ั  

………………

…………… 

……………… 

4.1.2 คาเบี�ยงเบน่

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

เทากบ่ ั  

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

4.2.2 คาเบี�ยงเบน่

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

เทากบ่ ั  

………………

…………… 

………………

…………… 

………………

……………. 

4.1.3 คา่  Error 

 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

4.2.3 คา่  Error 

 

………………

…………… 

………………

…………… 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที� 22 

การประเมินขนาดของปั�มนํ�า (Water Pump Size Evaluation) 
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การทดลองที� 23 

ระบบเบรกและส่วนประกอบ (Brake System and Components) 
 

วตัถประสงค์ุ  

เนื�อหาสาระสําคญั: 

 ศึกษาถึงการทาํงานของระบบเบรกไฮดรอลิกส์แบบดุมเบรก และดิสกเบรก การกาหนดหาแรงกด์ ํ

และความดนัเบรคแบบดิสกเบรก และระยะทางของการเบรก์  

 

เพื�อให้ผ้เรียนสามารถู : 

1. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจระบบเบรกไฮดรอลิกส์ 

2. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจระบบเบรกแบบดุมเบรกและแบบดิสกเบรก์  

3. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการคาํนวณหาแรงกดและความดนัเบรกแบบดิสกเบรก์  

4. เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการคาํนวณหาระยะทางการเบรก 

 

ทฤษฏ ี

 ระบบเบรก เป็นอุปกรณ์ทางกลที�ใชย้บัยงัการเคลื�อนที� ซึ� งมีการทาํงานตรงกนขา้มกบคลตัซ์ เบรก� ั ั

สวนใหญจะใชก้บยานพาหนะตางๆ เบรกอาศั่ ่ ั ่ ยการใชค้วามเสียดทานที�เป็นพลงังานจลน์แลว้เปลี�ยนไปเป็น

พลงังานความร้อน 

 ปกติเบรกจะติดตงักบเพลาหมุนหรือลอ้ เชน รถแขงลากเลื�อนที�มีทงัระบบเบรกที�ลอ้และรมชูชีพ � �ั ่ ่ ่

หรือเครื�องบินที�มีทงัระบบเบรกที�ลอ้ และการงอปลายปีกขึนไปในอากาศระหวางลงจอดบนพืนดิน เพื�อ� � ่ � ชวย่

ในการเบรกใหเ้ครื�องบินหยดุเร็วขึน ดงัแสดงในรูปที� � 12-1 และ12-2 

 เบรกของรถยนตจ์ะเกดความร้อนจากการเบรกในดุมเบรกหรือดิสกเบรก แลว้ถายเทความร้อนไปิ ์ ่

ใหก้บอากาศ ในการขบัรถลงขา เรามกัจะใชเ้บรกตามปกติแตจะใชร้ะบบเกยร์เป็นเกยร์ ั ่ ี ี 1 เพื�อใหเ้ครื�องยนต์

ชวยเป็น่ ตวัเบรกที�เรียกวา        เอนจินเบรก ่ � (Engine Brake) 
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รปที� ู 12-1 การใชร้มชูชีพ ซึ� งใชแ้รงเสียดทานในของไหลชวยในการเบรกขณะลงจอดของกระสวยอวกาศ่ ่  

 

 
 

รปที� ู 12-2 การงอปลายปีกเครื�องบินลงไปในอากาศระหวางจะลงจอดบนพืนดิน เพื�อชวยในการเบรก่ ่�

เครื�องบินหยดุเร็วขึน�  

 

 ระบบเบรก (Brake System) ที�ใชใ้นการชะลอตวัลงหรือหยดุพาหนะหรือเครื�องมืออุปกรณ์ โดยการ

เปลี�ยนแปลงพลงังานจลน์ไปเป็นความร้อนดว้ยระบบไฮดรอลิกส์ ซึ� งเป็นระบบที�ใชง้านกนมากที�สุด ปกติั

จะประกอบดว้ย ขาเหยียบเบรก อุปกรณ์เพิมแรงเบรก � (เซอร์โวสุญญากาศ) แมปัม่ � เบรก วาลว์ควบคุม และ

อุปกรณ์เบรกที�ลอ้ซึ� งยงัแบงออกเป็นดุมเบรกและดิสกเบรก ดงัแสดงในรูปที� ่ ์ 12-3 
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รปที� ู 12-3 ระบบและสวนประกอบของระบบเบรก่  

 

แม่ปั�มเบรก (Master Cylinder) 

 แมปัมเบรก เป็นอุปกรณ์ควบคุมที�เปลี�ยนแรงดนัจากเทา้เหยยีบที�แป้นเหยยีบไปเป็นความดั่ � นไฮดรอ

ลิกส์ เพื�อที�จะเคลื�อนยา้ยอุปกรณ์ตางๆ ซึ� งติดตงัอยูที�ปลายของระบบไฮดรอลิกส์ ไดแ้ก กระบอกสูบที�ลอ้่ ่� ่

เป็นตน้ 

 หลกัการทาํงาน เมื�อเหยยีบเบรก ลูกสูบที�แมปัมเบรกจะถูกดนัเคลื�อนที�ไปตามรูของแมปัมเบรก ทาํ่ ่� �

ใหน้าํมนัไฮดรอลิกส์เกดความดนัสูงไปดนัลูกสูบของ� ิ กระบอกเบรกที�ลอ้ แตโดยที�มีความแตกตางกนระหวา่ ่ ั ่

ขนาดของแมปัมเบรกและกระบอกเบรกที�ลอ้ ทาํให้เกดความดนัจาํนวนมากกระทาํที�ลูกสูบเบรกที�ลอ้ จึง่ ิ�

สามารถดนัผา้เบรกออกดว้ยความดนัสูง ทาํใหร้ถยนตส์ามารถชะลอตวัลงหรือหยดุได ้ดงัแสดงในรูปที� 12-

4 และ 12-5 
 

 
 

รปที� ู 12-4 แมปัมเบรก่ �  
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รปที� ู 12-5 แมปัมเบรกและหมอ้ลมชวยเพิมแรงเบรก่ ่� �  

 

เบรกแบบดมเบรก ุ (Drum Brake)  

 เบรกแบบดุมเบรก เป็นเบรกแรงเสียดทาน ซึ� งเกดจากชุดของขาเบรกและผา้เบรกที�กดลงไปพืนผิวิ �

ดา้นในของดุมเบรกที�กาลงัหมุน โดยชุดดุมเบรกจะเชื�อมตอกบดุมลอ้และหมุนไปกบล้ํ ่ ั ั อ คาํวา ดุมเบรก ่

หมายถึง เบรกซึ� งกดลงไปบนพืนผิวดา้นในของดุม และถา้ขาเบรกถูกกดลงไปบนผิวดา้นนอกของดุมจะ�

เรียกวา เบรกกามปู ่ ้ (Clasp Brake) ดุมเบรกจะถูกกดอดัระหวางขาเบรก ่ 2 อนั คลา้ยกบแบบดิสกเบรก ดงัั ์

แสดงในรูปที� 12-6 

 

 
 

รปที� ู 12-6 เบรกกามปูใชเ้บรกลอ้รถไฟ้  
 

สวนประกอบของดุมเบรก ดุมเบรกจะมีสวนประกอบจาํนวนมาก ซึ� งขึนอยูกบประเภทของ่ ่ ่ ั�

ยานพาหนะและการใชง้าน สวนประกอบหลกัที�สาํคญัของดุมเบรก ไดแ้ก แผนหลงั ดุมเบรก กระบอกขา่ ่่

เบรก ขาเบรกหรือผา้เบรก สปริง และสลกั 
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 1. แผนหลงั ่ (Back Plate) แผนหลงัทาํหนา้ที�เป็นฐานยดึสวนป่ ่ ระกอบทงัหมดของดุมเบรกโดยจะ�

ยึดติดกบเพลา และอยูในรูปแบบพืนผิวที�มนัคงสําหรับยึดกระบอกเบรก ขาเบรก และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ั ่ � �

ตางๆ ซึ� งการทาํงานของระบบเบรกทงัหมดจะกระทาํบนแผนหลงันี มนัจึงตอ้งมีความแขง็แรงมากและทน่ ่� �

ตอการสึกหรอและการฉีกขาด หรือการกดกรอน่ ั ่  

 2. ดุมเบรก (Brake Drum) ดุมเบรกโดยทวัๆ ไป จะทาํจากเหลก็หลอชนิดพิเศษในตาํแหนงที�ใกลชิ้ด� ่ ่

กบขาเบรก โดยที�ยงัไมมีการสัมผสักบขาเบรก และหมุนไปกบลอ้รถยนตแ์ละเพลา เป็นพืนผิวผนงัดา้นในั ่ ั ั �

ของดุมที�รับแรงกดที�มีความร้อนจากแรงเสียดทานสูงถึง 600oFดุมเบรกจึงตอ้งมีสมบติั มีความสมดุลอยาง่

ถูกตอ้ง มีความแขง็เกร็ง ทนตอการสึกหรอ นาํความร้อนไดดี้ และมีนาํหนกัเบา ดงัแสดงในรูปที� ่ � 12-7 

 

 
 

รปที� ู 12-7 ดุมเบรกรถยนต ์

 

 3. กระบอกเบรกที�ลอ้ (Wheel Cylinder) กระบอกเบรกที�ประกอบดว้ย ลูกสูบ สปริงรับแรงอดั ฝา

ครอบกนฝุ่ น สกรูไลลม และรูทอนาํมัั ่ ่ � นไฮดรอลิกส์ ลอ้รถยนตแ์ตละลอ้จะมีแตละกระบอก โดยมีลูกสูบ ่ ่ 2 

ลูกกระทาํกบขาเบรก เมื�อความดนัไฮดรอลิกส์จากแมปัมเบรกกระทาํกบลูกสูบกระบอกเบรกที�ลอ้ ลูกสูบจะั ่ ั�

ผลกัดนัออกไปยงัขาเบรกดว้ยแรงดนัที�ชนะดุมเบรก เมื�อไมไดใ้ชเ้บรกลูกสูบจะดนักลบัไปยงัตาํแหนงเดิม่ ่

โดยแรงดนัของขาเบรกดว้ยสปริงดนั ดงัแสดงในรูปที� 12-8 

 

 
 

รปที� ู 12-8 กระบอกเบรกที�ลอ้ 

 

 4. ขาเบรก (Brake Shoes) ปกติจะมีขาเบรก 2 อนั มีรูปทรงแบบพระจนัทร์เสียว ทาํจากแผน� ่

เหลก็กลา้ 2 ชินขึนรูปแลว้เชื�อมติดกน วสัดุเสียดทานหรือผา้เบรกจะถูกแนบติดขาเบรกดว้ยกาวหรือหมุดย ํ� � ั �า

ตรงสวนที�เรียกวา ครีบ จะมีรูและรองสําหรับติดตงัสปริงดึงกลบั เครื�องยึดรังชุดเบรกให้อยูกบที� กานตอ่ ่ ่ ่ ั ้ ่� �
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เบรกมือ และอุปกรณ์ปรับตวัเอง แรงทงัหมดที�กระทาํกบกระบอกเบรกที�ลอ้จะถูกสงผานไปทางครีบ และ� ั ่ ่

ไปดนัดุมเบรกจนดุมเบรกหยดุการหมุน ดงัแสดงในรูปที� 12-9 
 

 
 

รูปที� 12-9 ขาเบรกรถยนต ์

 

 5. ผา้เบรก จะต้องทนตอความร้อนและการสึกหรอ และมีสัมประสิทธิแรงเสียดทานสูง คา่ � ่

สมัประสิทธินีจะตอ้งไมไดรั้บผลกระทบที�เป็นไปไดโ้ดยความผนัแปรในอุณหภูมิและความชืน วสัดุที�ใชผ้า้� ่� �

เบรกยงัประกอบดว้ย ตวัปรับเปลี�ยนแรงเสียดทาน มีโลหะผงเป็นตวัยดึประสานและเป็นตวักรอง 

 ตวัปรับเปลี�ยนแรงเสียดทาน เชน แกรไฟต ์สามารถปรับคาสมัประสิทธิแรงเสียดทาน ผงโลหะ เชน ่ ่ � ่

ตะกว สังกะสี ทองเหลือง อะลูมิเนียม และโลหะอื�นๆ จะเพิมการกระจายความร้อน ตวัยดึประสานเป็นกาวั� �

ที�ยึดวสัดุเสียดทานเขา้ดว้ยกน ตวักรองจะใสเั ่ พิมเขา้ไปในวสัดุเสียดทานในปริมาณเล็กน้อย เพื�อลดเสียง�

เบรก 

 6. สปริงยดึขาเบรกและสลกัสปริงตางๆ และสวนประกอบตางๆ ที�มาพร้อมกบดุมเบรก ไดแ้ก แผน่ ่ ่ ั ่่

สปริง สลกัดึงกลบั สปริงดนักลบัตวัลาง สลดัยดึ และสปริงยดึ่  

 

 ชุดเบรก จะยึดอยูกบแผนหลงัโดยคลิปล็อคและสปริง สป่ ั ่ ริงยึดขาเบรกให้อยูกบที�ใชใ้นการเกบ่ ั ็

รักษาขาเบรกใหอ้ยตูาํแหนงสมัพนัธ์กบแผนหลงั ระหวางการทาํงานของยานพาหนะที�จะชวยใหข้าเบรกอยู่ ่ ั ่ ่ ่ ่

ในตาํแหนง ดงัแสดงในรูปที� ่ 12-10 และ 12-11 

 
 

รปที� ู 12-10 สปริงยดึขาเบรกและสลกั 
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รปที� ู 12-11 การประกอบชุดดุมเบรก 
 

เบรกแบบดสิก์เบรก (Disc Brake) 

 ดิสกเบรก เป็นอุปกรณ์สาํหรับการชะลอตวัหรือหยดุการหมุนของลอ้รถยนต ์จานดิสกเบรกปกติจะ์ ์

ทาํจากเหล็กหรือเซรามิก และติดตงัเชื�อมตอกบลอ้หรือเพลาเพื�อตอ้งการหยดุลอ้วสัดุความเสียดทานจะอยู� ่ ั ่

ในรูปของแผนตรง ่ (ติดตงัในอุปกรณ์ที�เรียกวา คาลิเปอ� ่ ร์ (Caliper)) ถูกบงัคบัดว้ยแรงทางกล ไฮดรอลิกส์

หรือนิวแมติกส์หรือแมเหล็กไฟฟ้าทาํให้ผิวหน้าทงัสองดา้นของแผนดิสกไปกดติดกบจานดิสก เกดแรง่ ่ ์ ั ์ ิ�

เสียดทานจนลอ้หมุนชา้ลงหรือหยดุ ดงัแสดงในรูปที� 12-12 

 

 
 

รปที� ู 12-12 ระบบไฮดรอลิกส์ดิสกเบรก์  

 

 1. จานดิสก ์(Discs) การออกแบบของจานดิสกมีความแตกตางกนคอนขา้งมาก บางแบบอาจจะเป็น์ ่ ั ่

เพียงเหล็กหลอตนั แตบางแบบอาจจะเป็นโพรง โดยมีครีบแบบแวนเชื�อมตอจานดิสก ่ ่ ่ ์ 2 แผนเขา้ดว้ยกน ่ ั

(ปกติจะรวมเป็นชินสวนเดียวกนดว้ยกระบวนการหลอ� ่ ั ่ ) นาํหนกัและกาลงังานของยานพาหนะจะใชห้าขนา� ํ
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ของการระบายอากาศ การออกแบบการระบายอากาศของจานดิสกจะชวยให้มีการกระจายความร้อนอยาง์ ่ ่

ทวัถึง และเป็นที�นิยมใชง้านกนมากขึนในดิสกเบรกลอ้หนา้สาํหรับภาระงานหนกัมากๆ ดงัแสดงในรูปที�� ั ์�  

12-13 (ก) 

 ระบบเบรกที�มีประสิทธิภาพการทาํงานสูงมากๆ จะมีการเจาะรูที�จากดิสก เพื�อการกระจายควา์ ม

ร้อน แตไมไดเ้ป็นที�ชื�อชอบสําหรับการใช้งานหนักและรถแขง เพราะที�รูเจาะจะเป็นแหลงที�มาของรอย่ ่ ่ ่

แตกร้าวจากความเคน้ภายใตก้ารเบรกที�รุนแรง ดงัแสดงในรูปที� 12-13 (ข) 

 จานดิสกอาจจะเซาะเป็นรองตืนๆ เพื�อชวยในการขจดัฝุ่ นและกาซ การทาํรองเป็นวิธีที�ตอ้งการมาก์ ่ ่ ๊ ่�

ของการแขงรถในสภาพแวดลอ้มตางๆ เพื�อที�จะเอากาซ นาํ และความมนัที�ผวิหนา้ผา้เบรกออกไป จากดิสก่ ่ ๊ �

บางแผนอาจจะมีทงัการเจาะรูและเซาะรอง จานดิสกที�มีการเซาะรองจะไมนิยมใช้กบรถยนต์มาตรฐาน ่ ่ ์ ่ ่ ั�

เพราะจะทาํใหผ้า้เบรกสึกเร็วขึน อยางไรกตาม การกาจดัวสัดุนีจะเป็นประโยชน์� ่ ็ ํ � ตอรถแขง โดยการทาํใหผ้า้่ ่

เบรกนุมขึน และหลีกเลี�ยงความมนัที�ผวิหนา้ของผา้เบรกดงัแสดงในรูปที� ่ � 12-13 (ค) 

 บนทอ้งถนน จานดิสกที�เจาะรูหรือเซาะรอง จะยงัคงมีผลบวกในสภาพที�เปียกแฉะ เพราะวาการ์ ่ ่

เจาะรูหรือเซาะรองจะป้องกนไมให้เกดฟิล์มของนาํระหวางจานดิสกและผ่ ั ่ ิ ่ ์� า้เบรก จานดิสกที�เจาะรูอาจจ์

แตกร้าวที�รูเจาะ เนื�องจากการลา้ของโลหะ จานเบรกเจาะรูที�มีกรรมวิธีผลิตไมดีอาจจะทาํให้มีความเคน้สูง่

จนแตกร้าวไดเ้ร็วและมากขึนอยางรุนแรง� ่  
 

 
 

รปที� ู 12-13 จานดิสก ์
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 จานดิสกเซรามิก ์ (Ceramic Composites) จานดิสกเซรามิกใชใ้นรถยนตที์�์ มีประสิทธิภาพสูงและ

รถยนตง์านหนกั การพฒันาครังแรกของการใชจ้านเบรกแบบเซรามิกสมยัใหมคิดคน้โดยวิศวกรชาวองักฤษ� ่

ที�ทาํงานในอุตสาหกรรมรถไฟ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการลดนาํหนกัและจาํนวนของจานตอเพลา รวมทงัใหม้� ่ �

แรงเสียดทานที�เสถียรความเร็วที�สูงมากๆ และอุณหภูมิทงัหมด�  ผลลพัธ์ไดเ้ป็นเซรามิกที�เสริมคาร์บอนไฟ

เบอร์ ซึ� งปัจจุบนันีใชง้านกนอยางกวา้งขวางสาํหรับรถยนต ์รถไฟ และในอวกาศยาน ดงัแสดงในรูปที� � ั ่ 12-

14 

 

 
 

รปที� ู 12-14 จานดิสกคาร์บอนเซรามิก์  

 

 2. คาลิเปอร์เบรก (Brake Caliper) คือเสือซึ� งเป็นสวนประกอบของผา้เบรกและลูกสู� ่ บลูกสูบจะทาํ

จากอะลูมิเนียมหรือเหลก็กลา้ชุบโครเมียม คลาลิเปอร์เบรกจะมี 2 ชนิดคือ แบบลอยตวัและแบบยดึอยกูบที� ่ ั

คาลิเปอร์เบรกแบบยดึอยกูบที�จะไมสามารถเคลื�อนที�สมัพนัธ์กบจานดิสก มนัจะใชลู้กสูบ ่ ั ่ ั ์ 1 ลูกหรือ 2 ลูกอยู่

ตรงขา้มกบการยึดคาลิเปอร์เบรก มีราคาแพงกวาแั ่ บบลอยตวัคาลิเปอร์เบรกแบบลอยตวัหรือเรียกวา แบบ่

เลื�อน สามารถเคลื�อนที�เลื�อนไปมาขนานกบจานดิสกลูกสูบจะอยดูา้นหนึ�งของจานดิสก และกดดนัผา้เบรกั ์ ่ ์

ตวัที�อยดู้่ านในจนกระทงัมนัติดกบพืนผิวจานเบรก จากนนัจะดึงเสือคาลิเปอร์เบรกกบผา้เบรกดา้นนอก ให้� �ั ั� �

กดไปทงัสองดา้� นของจานดิสกดงัแสดงในรูปที� ์ 12-15 

 

 
 

รปที� ู 12-15 คาลิปเปอร์เบรก 
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นํ�ามันเบรก (Brake Fluid) 

 นาํมนัเบรกเป็นของเหลวไฮโดรลิกส์ที�ใชใ้นระบบเบรกไฮโดรลิกส์และระบบคลตัซ์ไฮโดรลิกส์ใ�

รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และรถบรรทุก นาํมนัเบรกเป็นของเหลวที�ไมสามารถอดัตวัได ้เพร� ่ าะองคป์ระกอ

โมเลกลุของนาํมนัจะรวมตวักนจนไมมีชองวางภายใน� ั ่ ่ ่  

 นาํมนัเบรกที�มีฐานของปิโตเลียม จะทาํใหซี้ลยางและทอทางในระบบเบรกเกดความเสียหายได้� ่ ิ

ดงันนันาํมนัเบรกสวนใหญที�ใชใ้นปัจจุบนัจึงเป็นฐานของไกลโคลอีเทอร์ � � ่ ่ (Glycol-Ether) ซึ� งจะถูกกาหนดํ

โดยมาตรฐานตางๆ เ่ ชน มาตรฐาน ่ SAE หรือเทียบเทา ตวัอยางเชน นาํมนัเบรกของสหรัฐฯ จะถูกกาหนด เช่ ่ ่ ํ ่�

 DOT 3 และ DOT 4 ดงัแสดงในรูปที� 12-16 

 
 

รปที� ู 12-16 นาํมนัเบรก�  

 

 คณลกัษณะของนํ�ามันเบรกุ  

 นาํมนัเบรกจะตอ้งมีลกัษณะที�แนนอนและตรงตามมาตรฐานคุณภาพบางอยางสําหรับระบบเบรก� ่ ่

เพื�อใหมี้การทาํงานที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 1.จุดเดือด (Boiling Point) นาํมนัเบรกจะอยภูายใตส้ภาวะอุณหภูมิที�สูงมาก โดยเฉพาะในกระบอ� ่

เบรก ที�ลอ้ของดุมเบรก และคาลิปเปอร์ของดิสกเบรก ซึ� งจะตอ้งมีจุดเดือดที�สูง เพื�อหลีกเลี�ยงการเกดการ์ ิ

กลายเป็นไอในทอทาง การกลายเป็นไอจะทาํ่ ให้เกดปัญหาขึน เพราะวาไอสามารถอดัตวัได ้และจะไมเป็นิ ่ ่�

ของเหลวไฮโดรลิกส์ในการเป็นแรงเบรกได ้

 2.ความหนืด (Viscosity) เพื�อความนาเชื�อถือในการทาํงานของระบบเบรก นาํมนัเบรกจะตอ้งรักษ่ �

ความหนืดคงที�ภายใตอุ้ณหภูมิในชวงกวา้ง รวมทงัอุณหถูมิที�เยน็จดัมากๆ ซึ� งเป็น่ � สิงที�สําคญัอยางยิงใน� �่

ระบบเบรกที�มีการป้องกนลอ้ลอ็คตาย ั (Anti-Lock Braking System; ABS) การควบคุมการลากจูงและการ

ควบคุมความเสถียรของรถยนต ์(ESP) 

3.การกดกรอนั ่ (Corrosion) นาํมนัเบรกจะตอ้งไมกดกรอนโลหะที�เป็นชินสวนอุปกรณ์ในคาลิ� ่ ั ่ ่�

เปอร์แมปัมเบรก ฯลฯ และย ั่ � งตอ้งสามารถป้องกนการกดกรอนจากความชืนที�เขา้ไปในระบบโดยมีการเติมั ั ่ �

สารยบัยงัการกดกรอนเขา้ไปในนาํมนัเบรกดว้ย� ั ่ �  

 4.ความสามารถในการอดัตวั (Compressibility) นาํมนัเบรกตอ้งสามารถรักษาการอดัตวัใหอ้ยใู� ่

ระดบัตํ�า แมว้าจะมีอุณหภูมิที�แตกตางกน่ ่ ั  

706 



[Mechanical Engineering Lab] MECH 0390 

 

221 

 

 

 การบริการและการบํารงรักษาุ  

 นาํมนัเบรกชนิดไกลคอล � (DOT 3,DOT 4,DOT 5.1) และลา้งหรือเปลี�ยนใหมทุก ่ 1-2 ปี ผูผ้ลิตนาํมั�

เบรกหลายรายไดท้าํการกาหนดชวงเวลาการเปลี�ยนนาํมนัเบรก เพื�อใหมี้ความนาเชื�อถือและความปลอดภยัใํ ่ ่�

การใชง้าน ความชืนอาจจะกระจายเขา้ไปในนาํมนัเบรกผานทางทอเบรก� � ่ ่ และซีลยาง และในที�สุดนาํมนัเบรก�

ถูกแทนที�ดว้ยปริมาณที�มีจาํนวนมาก มีการใชเ้ครื�องมือทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการตรวจวดัความชืน �

สารยบัยงัการกดกรอนที�เติบเขา้ไปในนาํมนัเบรกจะชวยลดชวงเวลาของการเกดความชืนได ้และนาํมนัเบ� ั ่ ่ ่ ิ� ��

ใหมควรจะเกบไวใ้นภาชนะที�ปิดสนิท่ ็ มิดชิด เพื�อหลีกเลี�ยงการแทรกซึมของความชืน�  

 นาํมนัเบรกเป็นสารอนัตรายที�เป็นพิษ กดสีและสามารถติดไฟไดง้าย แตมีจุดวาบไฟสูง และสามาร� ั ่ ่

กลายเป็นระเบิดไดเ้มื�อผสมกบผงคลอรีนั  

 

การคาํนวณดสิก์เบรก 

 การเบรกแบบดิสกเบรก จะมีผา้เบรก ์ 2 ดา้นที�กดลงไปบนจานดิสกเบรก ดงัแ์ สดงในรูปที� 12-17 

 
 

รปที� ู 12-17 รูปทรงทางเรขาคณิตของผา้ดิสกเบรกที�กดลงบนจานดิสกเบรก์ ์  

 

จากรูปที� 12-17 สามารถหาแรงกด F และแรงบิด T ไดจ้ากสมการ 

 )()( 12 ioia rrrpF        (12.1) 

 )()(
2

1 22
12 ooia rrrpfT        (12.2) 

 

เมื�อ f     คือ สมัประสิทธิความเสียดทาน�  

 Pa  คือ แรงดนัสูงสุด 
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การคาํนวณระยะเบรกของรถยนต์ 

 เมื�อมีการทาํงานของระบบเบรกรถยนต์ที�สมบูรณ์เหมาะสม ระยะเบรกของรถยนต์ขนัตํ�าจะถู�

คาํนวณหาโดยคาสัมประสิทธิความเสียดทานระหวางยางและถนน และปฏิกริยาของผูข้บัขี�ในขณะเบรก ่ � ่ ิ

แรงเสียดทานของถนนจะมีเพียงพอที�รถยนตจ์ะลดพลงังานจลน์ใหเ้ป็นศูนยไ์ด ้ถา้ลอ้ของรถยนตย์งัคงหมุน

ตอเนื�องในขณะเบรก แรงเสียดทานสถิตจะตอ้งทาํงาน ขณะเดียวกนถา้ลอ้รถยนตถู์กลอ็คและเลื�อนไถลไป่ ั

บนผวิถนน แรงในการเบรกจะเป็นแรงเสียดทานจลน ์เทานนั่ �  

 
รปที� ู 12-18 แสดงระยะทางการหยดุของรถยนตเ์มื�อทาํการเบรก 

 

จากรูปที� 12-18 เพื�อที�จะลดพลงังานจลนใ์หเ้ป็นศูนย ์หาไดจ้าก 

 2

2

1
of mVmgdW       (12.3) 

 

ระยะทางการหยดุ 

 g

V
d o

2

2

      (12.4) 

 

 การคาํนวณระยะเบรกของรถยนต ์สาํหรับการคาํนวณระยะทางหยดุตํ�าสุด คาสมัประสิทธิความเสีย่ �

ทานจะอยทีู� ่ 0.8 ของแรงเสียดทานสถิต ระหวางยางที�ดีและพืนผิวถนนที�ดีเกอบตลอดเวลา คาสัมประสิทธิ่ ื ่ ��

ของแรงเสียดทานจลน์จะนอ้ยลงและนอ้ยลงเป็นอยางมากสาํหรับผิวถนนที�เปียกหรือเจิงนองไปดว้ยนาํ แล่ � �

พืนผวิทรายเรียบหรือมีนาํมนั สาํหรับยางรถยนตใ์หมที�มีประสิทธิภาพสูงดว้ยดอกยางที�ดี คาสมัประส� � ่ ่ ิทธิขอ�

แรงเสียดทานจลน์บนพืนผิวถนนที�แหง้อาจจะประมาณ � 0.8 ถา้มีการเบรกตามปกติเราอาจจะใชค้า ่ 0.7 หรือ 

0.6 และถา้ใชย้างที�มีการสึกหรอ ดอกยางอาจจะใชค้า ่ 0.5 และ 0.4 
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บทสรปเนื�อหาสาระุ  

 ระบบเบรกในพาหนะยานยนต์ทุกชนิดจะเป็นแบบไฮดรอลิกส์เป็นสวนใหญ ซึ� งจะให้แรงเ่ ่ สียด

ทานที�สูงจนสามารถหยดุยานยนตที์�เคลื�อนที�ได ้

 ระบบเบรกแบบดุมเบรกจะประกอบดว้ย แมปัมเบรก แผนหลงั ดุมเบรก กระบอกเบรกที�ลอ้ ขา่ ่�

เบรก สปริงยึดขาเบรกและสลกั และอื�นๆ และระบบเบรกแบบดิสกเบรกจะประกอบด้วย แมปัมเบรก ์ ่ �

จานดิส์เบรก และคาลิเปอร์เบรก 

 นาํมนัเบรกเป� ็ นของเหลวไฮดรอลิกส์ในระบบเบรกที�มีคุณลกัษณะมีจุดเดือดสูง มีความหนืดคงที�

ไมกดกรอนโลหะ และไมสามารถอดัตวัไดอี้ก่ ั ่ ่  
 

แบบฝึกหัดท้ายการทดลองที� 12 
 

ตอนที� 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี� 

1. การเบรกของกระสวยอวกาศใชร้ะบบเบรกไฮดรอลิกส์ และใช ้

.......................................................................................... ............................ ............................ ................... 

2. ระบบเบรกไฮดรอลิกส์ประกอบดว้ย 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

3. ระบบเบรกที�ใชใ้นรถยนตมี์ .............. แบบ ไดแ้ก ่

............................................................................................................... ........................................ ................. 

4. จานดิสกเบรกมี ์ ............... แบบ ไดแ้ก ่

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ............... 

5. จานดิสกเบรกที�ใชก้บรถแขงจะเป็นแบบ ์ ั ่

............................................................................................................................. ........................................... 

6. นาํมนัเบรกมาตรฐาน � SAE ไดแ้ก ่

......................................................................................................................................................................... 

7. คุณลกัษณะของนาํม� นัเบรกที�ดี ไดแ้ก

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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8. นาํมนัเบรกเป็นสารอนัตราย โดยจ�

 

.......................................................................................................................................................................... 

9. คาสมัประสิทธิความเสียดทานจะมีคา ่ � ่

......................................................................................................................................................................... 

10. ถา้คาสมัประสิทธิความเสียดทานเป็น ่ � 0 จะเกด ิ

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

ตอนที� 2 จงแสดงวธีิการคาํนวณ 

1. ผา้ดิสกเบรก ์ 2 อนั มีรัศมี ri =100 mm และ ro =140 mm มีมุม 1= 40oและ 2= 145o คาสมัประสิทธิความ่ �

เสียดทาน 0.45 และมีกระบอกเบรกขนาดเส้นผานศูนยก์ลาง ่ 42 mm มีแรงบิด 1,600 Nm จงหาความดนั

สูงสุดและแรงกดที�กระทาํกบดิสกเบรกั ์  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................ 

 

2. รถยนตค์นัหนึ�งวิงดว้ยความเร็ว � 120 km/hrมีนาํหนกัรวม � 980 kg และยางรถยนตเ์ป็นยางใหมแตวิงบน่ ่ �

ถนนที�มีฝุ่ นทราย มีคาสมัประสิ่ ทธิความเสียดทาน � 0.63 จงหาระยะทางหยดุรถยนตเ์มื�อมีการเบรกตามปกติ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................ 
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การทดลองที� 24 

เครื�องยนต์แก๊สโซลนี (Gasoline Engine) 
 

วตัถประสงค์ุ  

เนื�อหาสาระสําคญั: 

 ศึกษาถึงหลกัการทาํงานของเครื�องยนตแ์กสโซลีน๊  (เครื�องยนต ์4 จงัหวะ) บอกชื�อและหนา้ที�

ส่วนประกอบหลกัของเครื�องยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

 

เพื�อให้ผ้เรียนสามารถู : 

1. เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื�องยนตแ์กสโซลีน๊  

2. อธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องยนต ์4 จงัหวะไดถู้กตอ้ง 

3. บอกชื�อและหนา้ที�สวนประกอบหลกัของเครื�องยนตไ์ดถู้กตอ้ง่  

 

ทฤษฏ ี

 วฏัจกัร(Cycle) หมายถึง กระบวนการที�มีการหมุนเวียน โดยมีจุดเริมตน้ หมุนเวียนไปยงัจุดสุดทา้ย �

และจะหมุนเวยีนกลบัมาใหมตามลาํดบัเป็นลกัษณะรอบวง ่ (Cycle) 

เครื�องยนต ์(Engine) หมายถึง เครื�องเปลี�ยนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานกล โดยมีกลวฏัการ

ทาํงานหมุนเวยีนจากจุดเริมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยอยางมีระเบียบ การเปลี�ยนพลงังานความร้อนเกดจากเหตุและ� ่ ิ

ปัจจยัของการมารวมตวัที�สอดคลอ้งเหมาะสมตอกนขององคป์ระกอบ ่ ั 3 ประการ คือ เชือเพลิง � (Fuel) 

อากาศออกซิเจน(Oxygen) และความร้อน (Heat) องคป์ระกอบของ “สามเหลี�ยมแหงไฟ่ ” (Fire Triangle) ดงั

รูป 12-1  

 

 
รปที� ู 12-1 สามเหลี�ยมแหงไฟ่  
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เมื�อองคป์ระกอบทงั � 3 มารวมตวักน จะเกดการเผาไหม ้ั ิ (Combustion) ไดพ้ลงังานความร้อน (Heat 

energy) ภายในห้องเผาไหมข้องเครื�องยนต ์การเผาไหมด้งักลาวเกดขึนอยางฉบัพลนัที�เรียกวาจุดระเบิด่ ิ ่ ่�

(Explosion) เกดแรงผลกัดัิ นลูกสูบใหเ้คลื�อนที�ขึนลง เพื�อหมุนเพลาขอ้เหวี�ยงของเครื�องยนตใ์หเ้ครื�องยนต์�

ทาํงานได ้ดงัรูป 12-2 

 

 
 

รปที� ู 12-2 การทาํงานของเครื�องยนต ์

 

1. หลกัการทาํงานของเครื�องยนต์แก๊สโซลนี 4 จงัหวะ (Cycle for Gasoline Engine) 

 กลวฎั (Cycle) การทาํงานของเครื�องยนตส์นัดาปภายใน ประกอบดว้ย 4 จงัหวะ ดงันี�  

 

 
 

รปที� ู 12-3 แสดงวฏัจกัรการทาํงานของเครื�องยนต ์

 

ตาํแหนงศูนยต์ายบน่  (Top Dead Center, TDC) คือ เป็นตาํแหนงที�ลูกสูบขึนสูงสุด่ �  

ตาํแหนงศูนยต์ายลาง่ ่  (Bottom Dead Center, BDC) คือ เป็นตาํแหนงลูกสูบลงตํ�าสุด่  
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1.1 จงัหวะดด ู (Intake Stroke) 

 จงัหวะดูด ลูกสูบเลื�อนลงจากตาํแหนงศูนยต์ายบน ่ (TDC) มายงัศูนยต์ายลาง ่ (BDC) ลินไอดีเปิด�

(Intake valve open) และลินไอเสียปิด � (Exhaust valve closed) ทาํใหส้วนผสมระหวางนาํมนักบอากาศเขา้ม่ ่ ั�

ภายในกระบอกสูบผานลินไอดี ่ � ดงัรูป 12-4 (รูปที� 1) 

 

 

 

รปที� ู 12-4 แสดงวฏัจกัรการทาํงานของเครื�องยนต ์4 จงัหวะ 

 

1.2 จงัหวะอัด (Compression Stroke) 

 จงัหวะอดั ลูกสูบเลื�อนขึนจากตาํแหนงศูนยต์ายลาง � ่ ่ (BDC.) ไปยงัศูนยต์ายบน (TDC.) ลินไอดี และ �

ลินไอเสียปิดสนิท� (Both valves closed) ทาํใหไ้อดีภายในกระบอกสูบเกดการอดัตวั ความดนัและความร้อนิ

สูง ดงัรูป 12-4 (รูปที� 2) 

 

1.3 จงัหวะระเบิด (Power Stroke) 

 จงัหวะระเบิด กอนที�ลูกสูบจะถึงตาํแหนงศูนยต์ายบนเลก็นอ้ย ่ ่ (B. TDC. 5 – 7 องศาที� 600-650 

RPM) หวัเทียนจะเกดประกายไฟ ทาํใหเ้กดการเผาไหมน้าํมนักบอากาิ ิ ั� ศภายในหอ้งเผาไหม ้(Combustion 

chamber) จนเกดแรงระเบิดิ  (Explosion) ผลกัดนัลูกสูบใหเ้ลื�อนลง และเกดการหมุนดว้ยความเร็วรอบตางๆิ ่  

ดงัรูป 12-4 (รูปที� 3)  

 โดยองศาสําหรับการจุดระเบิดขึนอยูกบการออกแบบเครื�องยนต ์ดงันนัแตละเครื�องจึงไมเทากน� ่ ั ่ ่ ่ ั�

ทงันีเนื�องจาก� � มีองคป์ระกอบอื�นๆ มาเกยว ขอ้ง เชน ความเร็วรอบี� ่  เชือเพลิง�  และการออกแบบหอ้งเผาไหม ้

เป็นตน้ 

 

1.4 จงัหวะคาย (Exhaust Stroke) 

 จงัหวะคาย ลูกสูบเลื�อนขึนจากตาํแหนงศูนยต์ายลาง � ่ ่ (BDC.) ไปยงัศูนยต์ายบน (TDC.) ลินไอเสีย�

เปิด (Exhaust valve open) ลินไอดีปิด � (Inlet valve closed) ทาํใหไ้อเสียซึ� งมีความร้อน และความดนัสูง

ภายในหอ้งเผาไหม ้ถูกระบายออกทางทอไอเสีย่  ดงัรูป 12-4 (รูปที� 4) 
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 โดยปกติการออกแบบลินไอเสีย จะมีขนาดเล็กกวาลินไอดี ทงันีเนื�องจากไอเสียมีความร้อนและ� �่ � �

ความดนัสูงมาก จึงสามารถระบายออกดว้ยความรวดเร็ว 

 กลวฏัของเครื�องยนต ์4 จงัหวะ ประกอบดว้ย จงัหวะดูด (Intake Stroke) จงัหวะอดั (Compression 

Stroke) จงัหวะระเบิด (Power Stroke) และ จงัหวะคาย (Exhaust Stroke) เกดขึนไดเ้มื�อเครื�องยนตห์มุนครบ ิ �

2 รอบ (ลาํดบัการจุดระเบิดเครื�องยนต ์6 สูบ คือ 1 5 3 6 2 4) ดงัรูป 12-5 

 

 
 

รปที� ู 12-5 แสดงการทาํงานของเครื�องยนต ์6 สูบ 

 

2. หลกัการทาํงานของเครื�องยนต์แก๊สโซลนี 2 จงัหวะ (Cycle for Gasoline Engine) 

 หลกัการทาํงานของเครื�องยนต ์2 จงัหวะ จะเหมือนกบเครื�องยนต ์ั 4 จงัหวะ คือ มีจงัหวะดูด จงัหวะ

อดั จงัหวะระเบิด และจงัหวะคาย แต่เครื�องยนต ์2 จงัหวะ เมื�อเพลาขอ้เหวี�ยงหมุนครบ 1 รอบ กจะสินสุด็ �

จงัหวะการทาํงานอยางสมบูรณ์ เครื�องยนต ์่ 2 จงัหวะจะมีโครงสร้างที�แตกตางกบเครื�องยนต ์่ ั 4 จงัหวะใน

การบรรจุไอดี และการคายไอเสียดว้ยการใชช้องไอดี สาํ่ หรับเครื�องยนต ์4 จงัหวะ จะใชลิ้นเป็นตวัปิด� -เปิด

ชองไอดี และไอเสีย ่  

เมื�อลูกสูบเลื�อนขึนกอนถึงจุดศูนยต์ายบน ลูกสูบจะเปิดชองไอดีเพื�อให้ไอดีจากคาร์บูเรเตอร์ไหล� ่ ่

เขา้มายงัห้องเพลาขอ้เหวี�ยง เมื�อลูกสูบเลื�อนขึนไปอีกประมาณ � 15 องศากอนถึงจุดศูนยต์ายบนหวัเทียนจะ่

จายประกายไฟเพื�อทาการจุดระเบิดไอดี จนเกดก่ ิ ารเผาไหม ้เกดแรงผลกัดนัใหลู้กสูบเลื�อนตวัลงมา ในชวงนีิ ่ �

จะเป็นจงัหวะระเบิดหรือจงัหวะงานของเครื�องยนต ์2 จงัหวะ 

 

2.1 จงัหวะดด และจงัหวะอัดู  

ชวงบรรจุไอดี และขบัไลไอเสีย ลูกสูบจะอยทีู�จุดศูนยต์ายลาง และชองไอดีเปิด ซูเปอร์ชาร์จจะอดั่ ่ ่ ่ ่

อากาศเขา้บรรจุในกระบอกสูบทางรูรอบ ๆ กระบอกสูบ ซึ� งอากาศที�ถูกอดัเขา้ไปบรรจุในกระบอกสูบจะทา

หน้าที�ไลไอเสียออกจากกระบอกสูบทางวาลว์ไอเสีย เมื�อลูกสูบเลื�อนขึนจากศูนยต์ายลางปิดชองไอดี ถือ่ ่ ่�

เป็นการสินสุดจงัหวะดูด�  ดงัรูป 12-6 (ภาพซา้ย) 
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 ชวงอดัไอดี ลูกสูบเลื�อนขึนตอไปจนเพลาขอ้เหวี�่ ่� ยงหมุนเลยศูนยต์ายลางประมาณ ่ 60 องศา วาลว์ไอ

เสียทงัสองจึงปิดและเป็นการเริมตน้จงัหวะอดั� �  ดงัรูป 12-6 (ภาพขวา) 

 

                      
 

รปที� ู 12-6 แสดงลกัษณะจงัหวะดูด และอดั 

 

2.2 จงัหวะระเบิด และจงัหวะคาย 

ชวงจงัหวะระเบิด ลูกสูบยงัคงเลื�อนขึนอดัอากาศให้่ � มีอุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส เพลาขอ้

เหวี�ยงหมุนดนัลูกสูบกอนถึงศูนยต์ายบนประมาณ ่ 22 องศา หวัฉีดจะฉีดนํ� ามนัเชือเพลิงเขา้หอ้งเผาไหม ้แล�

เมื�อฝอยนํ� ามนักระทบอากาศที�ถูกอดัตวัจนร้อนจะเกดการเผาไหมอ้ยางรวดเร็ว ผลกัดนัลูกสูบใหเ้ลื�อนลงเป็ิ ่

จงัหวะระเบิด ดงัรูป 12-7 (ภาพซา้ย) 

ชวงคายไอเสีย ลูกสูบยงัคงเลื�อนลงในจังหวะระเบิดกอนเพลาขอ้เหวี�ยงหมุนถึงศูนยต์ายลาง่ ่่

ประมาณ 90 องศา วาลว์ไอเสียทงัสองจะเปิด ไอเสียที�มีแรงดนัออกสูภายนอก และเมื�อลูกสูบเลื�อนลงตอไป� ่ ่

กอนเพลาขอ้เหวี�ยงถึงศูนยต์ายลาง ่ ่ 54 องศา ลูกสูบจะเปิดชองไ่ อดี เพื�อใหซู้เปอร์ชาร์จอดัอากาศเขา้บรรจุใน

กระบอกสูบและขบัไลไอเสียออก่  ดงัรูป 12-7 (ภาพขวา) 

 

                            
 

รปที� ู 12-7 แสดงลกัษณะจงัหวะระเบิด และจงัหวะคาย 
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3. การเปรียบเทยีบเครื�องยนต์ 4 จงัหวะและ 2 จงัหวะ 

1. สินเปลืองนํ� � ามนัหลอลื�นมากกว่ า่ เพราะใชห้ลอลื�นชินสวนและเผาไหมด้ว้ย ่ ่�  

2. การเผาไหมไ้มคอยดี และมีไอเสียตกคา้งอยใูนกระบอกสูบเป็นจาํ่ ่ ่ นวนมาก  

3. ระบายความร้อยไมคอยดี ่ ่  

4. สินเปลืองนํ� � ามนัเชือเพลิง �  

5. มีการบาํรุงรักษานอ้ย  

6. เครื�องยนตมี์นํ�าหนกันอ้ยกวา ่  

7. การเรงเครื�องยนตไ์ดเ้ร็วกว่ า่  

8. เพลาขอ้เหวี�ยงหมุน 1 รอบ 360 องศาจะไดจ้งัหวะงาน 1 ครัง �  

9. สินเปลืองนํ� � ามนัหลอลื�นนอ้ยกวา เพราะใชห้ลอลื�นชินสวนอยางเดียว ่ ่ ่ ่ ่�  

10. มีการเผาไหมดี้กวา ไมมีปริมาณของไอเสียตกคา้งอยใูนกระบอกสูบ ่ ่ ่  

11. ระบายความร้อนไดดี้กวา ่  

12. สินเปลืองนํ� � � ามนัเชือ� เพลิงนอ้ยเพราะเผาไหมส้มบูรณ์กวา่ 

13. มีการบาํรุงรักษามากกวา ่  

14. เครื�องยนตมี์นํ�าหนกัมากกวา ่  

15. การเรงเครื�องยนตไ์ดช้า้กวา ่ ่  

16. เพลาขอ้เหวี�ยงหมุน 2 รอบ 720 องศาจะไดจ้งัหวะงาน 1 ครัง�  

 

4. ข้อแตกต่างของเครื�องยนต์แก๊สโซลนี และเครื�องยนต์ดเีซล 

เครื�องยนต์แก๊สโซลนี เครื�องยนต์ดเีซล 

1. มีความปลอดภยัตํ�า 

2.ใหแ้รงบิดตํ�า  

3. มีโอกาสเสียมากกวา ่  

4. สินเปลืองนํ� � ามนัเชือเพลิงสูงกวา � ่  

5. อตัราสวนการอดัประมาณ ่ 6:1 - 12:1  

6. จุดระเบิดดว้ยหวัเทียน  

7. ควนันอ้ย  

8. เสียงเงียบ เครื�องยนตเ์ดินเรียบ  

9. คาร์บูเรเตอร์จ่ายสวนผสม ่ (เชื�อเพลิงแตละสูบไม่ ่

เทากน่ ั ) 

10. ราคาเครื�องถูก 

1.มีความปลอดภยัสูง  

2.ใหแ้รงบิดสูง  

3. มีโอกาสเสียนอ้ยกวา ่  

4.สินเปลืองนํ� � ามนัเชือเพลิงตํ�า�   

5. อตัราสวนการอดัประมาณ ่ 14:1 - 22:1  

6. จุดระเบิดดว้ยหวัฉีด  

7. ควนัมาก  

8. เสียงดงั สนัสะเทือนมากกวา � ่  

9. ฉีดเชือเพลิงเขา้ในกระบอกสูบ�  (ไดเ้ทากนทุกสูบ่ ั )  

10. ราคาเครื�องแพง 
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เครื�องยนต์แก๊สโซลนี เครื�องยนต์ดเีซล 

11. คาบริการถูก ่  

12. มีความเร็วรอบการทาํงานสูง  

13. นํ� ามนัเชือเพลิงมีจุดเดือดตํ� �า และไวไฟ  

14. ตอ้งการกาํลงัติดเครื�องยนตต์ํ�า  

15. ความรวดเร็วของการเผาไหมข้องไอเสียสูง  

16. แกสคาร์บอนมอนไซคข์องไอ๊ เสียสูง  

17. กาํลงัที�ไดต้อนํ่ � าหนกัเครื�องสูง  

18. การเริมเดินเครื�องเร็ว �  

19. มีขบวนการเผาไหมที้�ปริมาตรคงที�  

20. ควบคุมความเร็วโดยการเปิดวาลว์เรง ่  

21. ความเร็วเฉลี�ยโดยประมาณ 4,500 รอบ/นาที 

11. คาบริการแพง ่  

12. มีความเร็วรอบการทาํงานตํ�า  

13. นํ� ามนัเชือเพลิงมีจุดเดือดสูง �  

14. ตอ้งการกาํลงัติดเครื�องยนตสู์ง  

15. ความรวดเร็วของการเผาไหมช้า้  

16. แกสคาร์บอนมอนไซคข์องไอเสียตํ�า๊   

17. กาํลงัที�ไดต้อนํ่ � าหนกัเครื�องตํ�า  

18. การเริมเดินเครื�องชา้ �  

19. มีขบวนการเผาไหมที้�แรงดนัคงที�  

20. ควบคุมความเร็วโดยการเพิมปริมาตรเชือเพลิงที�� �

ฉีด  

21. ความเร็วเฉลี�ยโดยประมาณ 3,000 รอบ/นาที 
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ใบงาน  

หลกัการทาํงานของเครื�องยนต ์4 จงัหวะ (จาํนวน 4 ชวัโ� มง) 

จดประสงค์การเรียนสอนุ  รายการสอน 

1. เพื�อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการทาํงาน

ของเครื�องยนตแ์กสโซลีน๊  

2. อธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องยนต์ 4 จงัหวะ

ไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

4 . บ อ ก ชื� อ แ ล ะ ห น้า ที� ส ว น ป ร ะ ก อ บ ห ลัก ข อ ง่

เครื�องยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

1. วฏัจกัร (Cycle) การทาํงานเครื�องยนต ์

2. ความหมายของเครื�องยนต ์(Engine) 

3. หลกัการทาํงานเครื�องยนต ์4 จงัหวะ 

 

เครื�องมือ/อปกรณ์ ุ (จาํนวน/ขนาด) 

 เครื�องยนตแ์กสโซลีน๊ เลก็ จาํนวน 1 เครื�อง 

 

ลาํดบัขั�นตอนการปฏบิัติงาน 

 1. อธิบายหลกัการทาํงานเครื�องยนต4์จงัหวะ 

การประเมินผล 

   ผาน่  

   ไมผาน่ ่  
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แบบฝึกหัดท้ายการทดลองที� 24 
 

ตอนที� 1 จงตอบคาํถามให้ถกต้องู  

1. จงบอกปัจจยัที�ทาํใหเ้กดการเผาไหมภ้ายในิ

.......................................................................................................................................................................... 

2. จงอธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องยนตแ์กสโซลีน๊  4 จงัหวะ

.......................................................................................................................................................................... 

3. จงอธิบายขอ้แตกตางของหลกัการทาํ่ งานของเครื� องยนต์แกสโซลีน๊  4 จงัหวะกบเครื� องยนต์ดีั เซล 4 

จงัหวะ 

.......................................................................................................................................................................... 

4. ปริมาณดูด หมายถึง

.......................................................................................................................................................................... 

ตอนที� 2 จงทาํเครื�องหมายกากบาท (x) คาํตอบที�ถกต้องที�สดเพยีงข้อเดยีวู ุ  

1. T.D.C หมายความวาอะไร่  

 ก. จุดศูนยก์ลาง     ข. จุดศูนยถ์วง ่  

ค. จุดศูนยต์ายบน   ง. จุดศูนยต์ายลาง่  

 

2. B.D.C. หมายความวาอะไร่  

 ก. จุดศูนยก์ลาง     ข. จุดศูนยถ์วง ่  

ค. จุดศูนยต์ายบน   ง. จุดศูนยต์ายลาง่  
 

3. กลวฏั ลูกสูบเคลื�อนที�ขึนลงกครัง � ี� �  

ก. 2 ครัง �     ข. 4 ครัง �  

ค. 6 ครัง �     ง. 8 ครัง�  

 

4. ขอ้ใดตอไปนี คือหลั่ � กการทาํงานของเครื�องยนตแ์กสโซลีน๊  4 จงัหวะ  

ก. จงัหวะอดั จงัหวะคาย จงัหวะระเบิด จงัหวะดูด  

ข. จงัหวะดูด จงัหวะอดั จงัหวะระเบิด จงัหวะคาย  

ค. จงัหวะคาย จงัหวะดูด จงัหวะระเบิด จงัหวะคาย  

ง. จงัหวะระเบิด จงัหวะคาย จงัหวะดูด จงัหวะอดั 
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5. ในจงัหวะดูดของเครื�องยนตแ์กสโซลีน๊  4 จงัหวะ ลูกสูบและลินจะเคลื�อนที�อยางไร � ่  

ก. เคลื�อนที�ลง ลินไอดีเปิด�   ข. เคลื�อนที�ขึนลินไอดีเปิด � �  

ค. เคลื�อนที�ลงลินไอดีปิด �    ง. เคลื�อนที�ขึนลินไอเสียปิ� � ด 

 

6. จงัหวะระเบิดลูกสูบจะอยใูนลกัษณะใด ่  

ก. เลื�อนขึน �     ข. เลื�อนลง  

ค. เลื�อนลงวาลว์ทงั � 2 ปิด    ง. เลื�อนลงวาลว์ไอเสียเปิด 

 

7. ระยะชกั (Stroke) คือ ระยะที�วดัตามลกัษณะขอ้ใด  

ก. วดัจากกานสูบถึงเพลาขอ้เหวี�ยง ้  ข. วดัจากจุดศูนยต์ายบนถึงจุดศูนยต์ายลาง ่  

ค. วดัจากเพลาขอ้เหวี�ยงถึงลูกสูบ   ง. วดัจากหอ้งเผาไหมถึ้งจุดศูนยต์ายบน 

 

 

8. การทาํงานของเครื�องยนต ์4 จงัหวะ เมื�อทาํงานครบ 1 กลวฎั เพลาขอ้เหวี�ยงหมุนไปกองศา ี�  

ก. 180 องศา     ข. 360 องศา  

ค. 540 องศา     ง. 720 องศา 

 

9. จงัหวะคายของเครื�องยนต ์4 จงัหวะ ลูกสูบและลินจะเคลื�อนที�อยางไร � ่  

ก. เคลื�อนที�ลง ลินไอดีเปิด �   ข. เคลื�อนที�ขึ�น ลินไอดีปิด �  

ค. เคลื�อนที�ลง ลินไอเสียเปิด �   ง. เคลื�อนที�ขึน ลินไอเสียปิด� �  

 

10. ลินไอดีจะเปิด ในจงัหวะใดของเครื�องยนต ์�  

ก. จงัหวะดูด     ข. จงัหวะอดั  

ค. จงัหวะระเบิด     ง.จงัหวะคาย 
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