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ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการนาประเทศเข้าสู่ ยุคประเทศไทย ๔.๐ พร้อมกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยส่วนสาคัญ
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวคือการปรับปรุงระบบการให้การศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งถือเป็นกลไกสาคัญในการสร้างบัณฑิตที่ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้าน
ความรู้ ความทักษะเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เป็นผู้เรียนที่สร้างนวัตกรรมได้ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของประเทศและของ
โลกในอนาคต
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จะก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่มีประสบการณ์ วิศวกร
รุ่นใหม่จาเป็นที่จะต้องถูกฝึกให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ส ามารถทดแทนแรงงานที่ห ายไปได้ ทั น ที เมื่ อ อกจากมหาวิท ยาลั ย อี ก ทั้ ง ยัง ต้ อ งมีค วามตระหนั ก ถึ ง
พัฒนาการของสังคมดิจิทัล โดยจะต้องมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้เท่าทันข้อมูล Big Data และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล
วิศวกรรุ่นใหม่ยังต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบ ความ
คุ้มค่าและความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร มี จิตสานึกต่อเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
พยายามและเป็นแบบอย่างในการรักษาไว้ซึ่งสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ดีของไทย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรมีการพัฒนาเชิงรุก โดยคานึงถึงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕
ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บัณ ฑิตต้องมีคุณลักษณะที่
ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ ๒๑ คือ 3R 8C
3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้, (A) Rithenmatics-คิดเลขเป็น
8C คือ
– Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
– Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
– Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
– Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
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– Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
– Computing and ICT literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
– Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
– Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน
ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพ ปรับตัวได้กับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต สร้างสรรค์งานวิศวกรรมและ
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และของโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทั้งนี้ ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้มีการจัดทาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ๗ ข้อ ครอบคลุม
(หมวด ๒ ข้อ ๑.๒.๒) การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา บนพื้นฐานหลักการ
ทางวิศวกรรม ด้วยความปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักการทางวิชาชีพ และสังคม มีความสามารถในการ
สื่อสาร ทางานเป็นทีม การสร้างสรรงานวิจัย และพร้อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นคือการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์
และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยเน้นการผลิ ต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Graduates Attributes) ทั้ง 4 ด้าน
T-Shaped: Breadth & Depth รู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและลึก
Globally Talented มีทักษะ ประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
Socially Contributing มีจิตสาธารณะ สามารถทาประโยชน์ให้สังคม
Entrepreneurially Minded กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางทีถ่ ูกต้อง
ดังนั้นเพื่อตอบสนองและส่งเสริมพันธกิจดังกล่า ว พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิจัย และวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการในระดับโลก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนากระบวนการคิด
จิตอาสา และความพร้อมในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของบัณฑิตในทุกระดับ เพื่อยกระดับ
สังคมไทย และประชาคมโลกให้ดีขึ้น
และจากพื้นฐานพันธกิจของหน่วยงานหลักดังกล่าว การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล มี ห ลั ก การและเปู า หมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และพันธกิจ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิ ศทั้งทางด้านศาสตร์ของวิชาชี พวิศวกรรมเครื่องกล
และยังเป็นบัณฑิตที่ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่วนรวม
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ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อบริการภาควิชาอื่น
วศคก ๑๐๒
เขียนแบบวิศวกรรม
EGME 102
Engineering Drawing
วศคก ๒๐๒
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกร
EGME 202
Mathematics for Engineers
วศคก ๒๐๖
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
EGME 206
Numerical Methods for Engineers
วศคก ๒๐๙
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม
EGME 209
Computer Aided Design and Engineering
วศคก ๒๒๐
กลศาสตร์วิศวกรรม
EGME 220
Engineering Mechanics
วศคก ๒๑๓
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
EGME 213
Mechanics of Materials I
วศคก ๓๗๑
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑
EGME 371
Mechnical Engineering Laboratory I
วศคก ๔๐๕
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 405
Entrepreneurship for Mechanical Engineering
๑๓.๒ รายวิชาที่เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103
Arts and Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104
English Level 2
ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105
English Level 3
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ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
วศคร ๓๐๐
EGID 300
วศคร ๒๙๐
EGID 290
วศคร ๔๙๐
EGID 490
ศศภจ ๑๗๑
LACH 171
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173
ศศภอ ๒๗๑
LAEN 271
ศศภอ ๓๓๘
LAEN 338
ศศภอ ๓๔๑
LAEN 341
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180
ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181
วศคพ ๑๑๑
EGCO 111
วศอก ๒๖๑
EGIE 261
วทคม ๑๑๕
SCCH 115
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทคณ ๑๑๕
SCMA 115

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English for Engineers
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English Communication for Engineers
ภาษาจีน ๑
Chinese 1
ภาษาจีน ๒
Chinese 2
ภาษาจีน ๓
Chinese 3
การเขียนเพื่อการทางานและการศึกษา
Writing for Work and Study
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
Effective Presentations in English
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์
Situational-based Communicative English
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purposes 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purposes 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฎิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัส
Calculus
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วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120
วทฟส ๑๕๑
SCPY 151
วทฟส ๑๕๒
SCPY 152
วศอก ๑๐๓
EGIE 103
วศอก ๒๐๔
EGIE 204
วศฟฟ ๒๑๗
EGEE 217
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218
วศอก ๓๓๓
EGIE 333

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
Physics Laboratory I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
Physics Laboratory II
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
General Physics I
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
General Physics II
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน จะมีระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตร คณะและภาควิชาที่เกี่ยวข้องใน
การเปิดสอนรายวิชา โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๑-๘)
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ ส ร้ า งวิ ศ วกรให้ มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการและประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลก
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
๑. บั ณ ฑิ ตมี ค วามสามารถประยุ กต์ ค วามรู้แ ละทัก ษะพื้ น ฐานครอบคลุ ม ศาสตร์ ท างด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลและสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้
๒. บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ พลังงาน ยานยนต์ และ/หรือระบบ
อั ต โนมั ติ ในการแก้ ปั ญ หาที่ ต อบสนองความต้ อ งการและความเปลี่ ย นแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
๓. บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในการสร้างงานวิจัยหรือการทดลอง
เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
๔. บัณฑิตมีความเป็นผู้นา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ด้วยคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ และมีกระบวนการคิดเชิง
นวัตกรรม
๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–Level Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 กาหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อนโดยการประยุกต์ห ลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และสามารถบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
PLO 2 ประยุ ก ต์ ก ารออกแบบเชิ ง วิ ศ ว กรรมขั้ น มู ล ฐ าน และ/หรื อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยคานึงถึงปัจจัยด้าน
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สาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก
PLO 3 สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร
PLO 4 ปฎิ บั ติ ต ามหลั ก จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชี พ
วิศวกรรมเครื่องกล สาหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยคานึงถึงผล
เชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
PLO 5 ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้นา ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานให้เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์
PLO 6 พั ฒ นาและด าเนิ น การทดลองเชิ ง วิ ศ ว กรรมและ/หรื อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการ
ตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล
PLO 7 หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การรักษามาตรฐานของ
หลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

การประเมินหลักสูตรด้วย
ตนเองประจาปีตาม
มาตรฐานสากล

ผลการประเมินตนเอง
ประจาปีใช้ตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานสากล

การประเมินหลักสูตรด้วย
ตนเองประจาปีตาม
มาตรฐานสากล

การเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานสากล

การประเมินหลักสูตรจากผู้
ประเมินภายนอกตามรอบการ
ประเมินตามมาตรฐานสากล

ผลการประเมินหลักสูตรจาก
ผู้ประเมินภายนอกตามรอบ
การประเมินตาม
มาตรฐานสากล
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงเพื่อรักษา
มาตรฐานในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กาหนด
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จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
ของสกอ และมาตรฐาน .
วิชาชีพวิศวกรตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร

รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรจากองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต และรายงานผลการ
สอบขอรับใบอนุณาตระดับ
ภาคีวิศวกรจากสภาวิศวกร

กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝุ
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
องค์ความรู้ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ทันสมัย ผ่านการ
จัดกิจกรรมประกอบการเรียน

๑. ระดับการมีส่วนร่วม
ความสนใจ และความ
กระตือรือร้นในการทา
กิจกรรม
๒. ผลการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงของผลการ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้
๓. ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

๑. จัดรายวิชาเฉพาะเลือก
เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียน
ตามความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านขั้นสูง
๒. การปรับปรุงรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีทักษะอื่น ๆ ที่
สามารถใช้ประกอบใน
วิชาชีพ

๑. ผลการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงของผลการ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
๔. จานวนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
๕. จานวนผลงานตีพิมพ์
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

การพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน

๑. สนับสนุนให้บุคลากรนา
เทคโนโลยีทางด้าน
สารสนเทศมาเป็นสื่อในการ
เรียนการสอน
๒. ผลักดันให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสทางานวิจัยหรือ
บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก

๑. จานวนสื่อการสอนที่มี
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. ใบรับรอง
ประกาศนียบัตร การเข้า
ร่วมอบรม สัมมนาหรือ
ประชุมวิชาการ
๓. จานวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือการ
ประชุมวิชาการต่างๆ
และจานวนโครงการ
บริการวิชาการ
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี การจั ด การศึกษาภาคการศึ กษาฤดูร้อน ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่าด้ว ยการศึกษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑-๘) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในรายวิชาที่มีนักศึกษาได้
สัญลักษณ์ F ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (ยกเว้นรายวิชา วศคก ๓๐๓ การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล และ วศคก ๓๐๔
สหกิจศึกษา ๑)
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ เปิดช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เปิดช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีคุณสมบัติครบ
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กาหนดไว้สาหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์กาหนด
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑. ปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับอุดมศึกษา
๒. นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี
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๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑. ปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษาจากการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
๑. การจั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ของภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล
๒. การให้ ข้อมูล ผ่ านเว็บไซต์และสื่ อออนไลน์อื่นๆ
ของภาควิชาฯ
๓. การเพิ่มเติมวิช าโครงงานกลุ่มสาหรับ นักศึกษา
ทุกชั้นปี
๑. ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต รายวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา

๒. การขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปีการศึกษา

๒๕๖๑
๖๐
๖๐
-

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
จานวนสะสม
จานวนที่คาดว่าจะจบ
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า
 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร
 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร
 จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ

๒๕๖๒
๖๐
๖๐
๑๒๐
-

จานวน
จานวน
จานวน

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อคน มากกว่า รายรับต่อคน

๑๕

๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๐
๑๘๐
-

๑๑๘,๒๐๐
๒๒๕,๒๐๐
๖๐

๒๕๖๔
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๔๐
๖๐

บาท
บาท
คน

๒๕๖๕
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๔๐
๖๐
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๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ลาดับ
รายจ่าย
๑
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๒
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
๓
ค่าสาธารณูปโภค
๔
ค่าเสื่อมราคา
๕
เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ๑ คน/ปีการศึกษา
๒. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ (เฉพาะที่ได้รับจัดสรร)
ลาดับ
รายการ
๑
ค่าบารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร
๓
ค่าหน่วยกิตบรรยาย
๔
ค่าหน่วยกิตปฏิบัติ/สัมมนา
ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ภาคการศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา

บาท/ปีการศึกษา
๑๒,๐๓๙,๙๕๘
๑,๕๓๒,๒๕๖
๑,๓๒๒,๙๖๗
๖๘๖,๑๒๓
๓๙๗,๖๐๖
๕๖,๓๐๐
จานวนเงิน
๓,๕๐๐
๗,๐๐๐
๓,๑๗๕
๑,๑๐๐
๑๔,๗๗๕
๒๙,๕๕๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
/
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทาง Internet
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และ/หรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง การเทีย บโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี

๑๖
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฎดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

หมวดวิชา
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาหลักสูตรกาหนด
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
 ฝึกงาน
 สหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
 ฝึกงาน
 สหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
 ฝึกงาน
 สหกิจศึกษา
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๔) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
จานวนหน่วยกิตรวม

หลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาการ
(หน่วยกิต)
๓๐

ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก.

๗
๙
๑
๗
๖
๑๐๕
๔๒
๒๑
๒๑

ไม่น้อยกว่า ๗๒ นก.

๖๓
๕๓
๔๕
๔๔
๖

ไม่น้อยกว่า ๖ นก.
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นก.

๑๗

๑๒
๓
๖
๑
๑๔๒
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาเรียงลาดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงลาดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย
หน่ว ยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่ว นตัวเลขในวงเล็ บแสดง
จานวนชั่วโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษา ได้แก่ xxxx xxx x(x-x-x) หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก จานวน
หน่วยกิต รวม (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) โดยกาหนด ดังนี้
ตัว เลข รหั ส รายวิช าในหลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก
ดศ : MS
มม : MU
มส : HP
วก : SP
วท : SC
วภ : LC
วศ : EG
ศศ : CR
ศศ : LA
สพ : VS
สม : SH
สว : EN

เป็นอักษรย่อชื่อคณะและสถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
หมายถึง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
หมายถึง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายถึง วิทยาลัยศาสนศึกษา
หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
หมายถึง สัตวแพทยศาสตร์
หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา ชื่อรายวิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
ภอ : EN
หมายถึง ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
ภท : TH
หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
สค : SS
หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มน : HU
หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณ : MA
หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
๑๘
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ศท : GE
สว : ID
ภจ : CH
ภญ : JP
ฝศ : FR
พฐ : FE
ศษ : ED
คม : CH
ฟส : PY

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สหวิทยาการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาญี่ปุน คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาศึกษาพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้
คร : ID

หมายถึง สหวิทยาการ (Interdisciplinary course) เป็นรายวิชาที่เป็นการสอน
ร่วมกันระหว่างภาควิชา หรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใด
โดยตรง
คก : ME
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อก : IE
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฟฟ : EE
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา
คพ : CO
หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
- เลขตัวหน้า
หมายถึง ระดับชั้นปี ที่กาหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
- ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย
คาอธิบายเลขตัวที่สอง (ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
๐
หมายถึง ลักษณะวิชาพื้นฐาน
๑
หมายถึง ลักษณะวิชากลศาสตร์ของวัสดุ
๒
หมายถึง ลักษณะวิชาระบบกลไก เครื่องจักรกลและการออกแบบ
๓
หมายถึง ลักษณะวิชาอุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล
๔
หมายถึง ลักษณะวิชาการทาความเย็นและปรับอากาศ
๕
หมายถึง ลักษณะวิชายานยนต์
๖
หมายถึง ลักษณะวิชาระบบควบคุม
๗
หมายถึง ลักษณะวิชาปฏิบัติการและทดสอบ
๘
หมายถึง ลักษณะวิชาเชื้อเพลิงและพลังงาน
๙
หมายถึง ลักษณะวิชาหัวข้อพิเศษ การสัมมนา และโครงงาน
- ตัวเลขตัวที่สาม หมายถึง แสดงลาดับวิชาที่จัดสอน
- ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม ให้ความหมายของตัวเลข

๑๙
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๓.๑.๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน ๑๖ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จานวน ๗ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เรียน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒–๒–๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา จานวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒–๒–๕)
Art of Using Thai Language in Communication

ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๖ หน่วยกิต ตามระดับคะแนน ที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 106 English Level 4
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กลุ่มที่หลักสูตรกาหนด จานวน ๑๔ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จานวน ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้วย
ให้เรียน ๑ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
๑ (๑-๐-๒)
EGID 300
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers
๑.๔ กลุ่มวิชาภาษา จานวน ๗ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๗ หน่วยกิต
วศคร ๒๙๐
EGID 290
วศคร ๔๙๐
EGID 490
ศศภจ ๑๗๑
LACH 171
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173
ศศภอ ๒๗๑
LAEN 271
ศศภอ ๓๓๘
LAEN 338
ศศภอ ๓๔๑
LAEN 341
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180
ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English for Engineers
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English Communication for Engineers
ภาษาจีน ๑
Chinese 1
ภาษาจีน ๒
Chinese 2
ภาษาจีน ๓
Chinese 3
การเขียนเพื่อการทางานและการศึกษา
Writing for Work and Study
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
Effective Presentations in English
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์
Situational-based Communicative English
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purposes 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purposes 2
๒๑

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
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๑.๕ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จานวน ๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
EGCO 111 Computer Programming
วศอก ๒๖๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
EGIE 261
Probability and Statistics
หมายเหตุ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดในบัญชีกลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ฝึกงาน ๑๐๔ หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา ๙๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน จานวน ๔๒ หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน ๒๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เรียน ๒๑ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วทคม ๑๑๕
เคมีทั่วไป
๓ (๓–๐–๖)
SCCH 115
General Chemistry
วทคม ๑๑๘
ปฎิบัติการเคมี
๑ (๐–๓–๑)
SCCH 118
Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๑๕
แคลคูลัส
๓ (๓–๐–๖)
SCMA 115
Calculus
วทคณ ๑๖๕
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
๓ (๓–๐–๖)
SCMA 165
Ordinary Differential Equations
วทฟส ๑๑๐
ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
๑ (๐–๓–๑)
SCPY 110
Physics Laboratory I
วทฟส ๑๒๐
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
๑ (๐–๓–๑)
SCPY 120
Physics Laboratory II
วทฟส ๑๕๑
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
๓ (๓–๐–๖)
SCPY 151
General Physics I
๒๒
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วทฟส ๑๕๒
SCPY 152
วศคก ๒๐๐
EGME 200

ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
General Physics II
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๑
Mathematics for Mechanical Engineers I

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จานวน ๒๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เรียน ๒๑ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคก ๑๐๑
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบวิศวกรรม
๓ (๒–๓–๕)
EGME 101
Computer Aided Engineering Drawing
วศคก ๑๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 121
Engineering Mechanics I
วศคก ๒๑๓
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 213
Mechanics of Materials I
วศคก ๒๓๑
อุณหพลศาสตร์ ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 231
Thermodynamics I
วศคก ๒๓๔
กลศาสตร์ของไหล ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 234
Fluid Mechanics I
วศอก ๑๐๓
วัสดุวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
EGIE 103
Engineering Materials
วศอก ๒๐๔
กรรมวิธีการผลิต
๓ (๓–๐–๖)
EGIE 204
Manufacturing Processes
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน ฝึกงาน ๖๒ หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา ๕๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล ฝึกงาน ๖๒ หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา ๕๒ หน่วยกิต
ให้เรียน ๔๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคก ๑๙๙
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
๑ (๐–๓–๑)
EGME 199
Mechanical Engineering Project 1
วศคก ๒๐๑
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๒
๓ (๓-๐-๖)
EGME 201
Mathematics for Mechanical Engineers II
๒๓
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วศคก ๒๐๖
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
EGME 206
Numerical Methods for Engineers
วศคก ๒๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
EGME 221
Engineering Mechanics II
วศคก ๒๙๘
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 298
Basic Engineering Practice for Mechanical Engineers
วศคก ๒๙๙
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
EGME 299
Mechanical Engineering Project 2
วศคก ๓๐๐
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 300
Computer Aided Mechanical Engineering Design
วศคก ๓๒๓
การออกแบบเครื่องกล ๑
EGME 323
Mechanical Design I
วศคก ๓๒๔
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
EGME 324
Mechanics of Machinery
วศคก ๓๖๓
การควบคุมอัตโนมัติ
EGME 363
Automatic Control
วศคก ๓๓๔
การถ่ายเทความร้อน
EGME 334
Heat Transfer
วศคก ๓๗๑
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑
EGME 371
Mechanical Engineering Laboratory I
วศคก ๓๗๒
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒
EGME 372
Mechanical Engineering Laboratory II
วศคก ๓๙๙
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓
EGME 399
Mechanical Engineering Project 3
วศคก ๔๒๒
การสั่นสะเทือนเชิงกล
EGME 422
Mechanical Vibration
วศคก ๔๙๕
สัมมนาโครงงาน
EGME 495
Project Seminars
* หมายถึง นักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
วศคก ๔๙๘
การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 498
Mechanical Engineering Capstone Design
๒๔

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๒–๓–๑)
๑ (๐–๓–๑)
๓ (๒–๓–๕)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๑ (๐–๓–๑)
๑ (๐–๓–๑)
๑ (๐–๓–๑)
๓ (๓–๐–๖)
๑ (๐-๓–๑) *

๒ (๐–๖–๒)
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วศฟฟ ๒๑๗
EGEE 217
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218
วศอก ๓๓๓
EGIE 333

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy

๓ (๓–๐–๖)
๑ (๐–๓–๑)
๓ (๓-๐-๖)

๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล จานวน ๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคก ๓๔๒
การทาความเย็น
๓ (๓–๐–๖)
EGME 342
Refrigeration
วศคก ๓๕๒
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
๓ (๓–๐–๖)
EGME 352
Internal Combustion Engines
วศคก ๓๕๓
กลศาสตร์ยานยนต์
๓ (๓-๐-๖)
EGME 353
Mechanics of Vehicles
วศคก ๓๖๑
อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
๓ (๒-๓-๕)
EGME 361
Robot Actuators and Sensors
วศคก ๓๖๒
เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนา
๓ (๒-๓-๕)
EGME 362
Introduction to Mechatronics
วศคก ๓๘๒
ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
๓ (๓-๐-๖)
EGME 382
Alternative and Renewable Energy Resources
วศคก ๔๓๔
การเผาไหม้
๓ (๓-๐-๖)
EGME 434
Combustion
วศคก ๔๔๒
การปรับอากาศ
๓ (๓–๐–๖)
EGME 442
Air Conditioning
วศคก ๔๔๕
การทาความเย็นและการปรับอากาศ
๓ (๓-๐-๖)
EGME 445
Refrigeration and Air Conditioning
วศคก ๔๕๑
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
๓ (๓–๐–๖)
EGME 451
Power Plant Engineering

๒๕
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วศคก ๔๘๑
EGME 481
วศคก ๔๘๔
EGME 484

การอบแห้งเมล็ดพืช
Grain Dying
การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal System Design

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๒.๒.๓ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ฝึกงาน ๑๒ หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ (หรือสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เกินจาก ๖ หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรมเครื่องกล)
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคก ๒๕๒
วิศวกรรมยานยนต์ ๑
๓ (๒-๓-๕)
EGME 252
Automotive Engineering I
วศคก ๓๐๑
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖)
EGME 301
Finite Element Methods in Mechanical Engineering
วศคก ๓๑๑
ชีวกลศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
EGME 311
Biomechanics
วศคก ๓๑๓
กลศาสตร์ของวัสดุ ๒
๓ (๓-๐-๖)
EGME 313
Mechanics of Materials II
วศคก ๓๓๒
อุณหพลศาสตร์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
EGME 332
Thermodynamics II
วศคก ๓๓๓
กลศาสตร์ของไหล ๒
๓ (๓-๐-๖)
EGME 333
Fluid Mechanics II
วศคก ๓๓๕
อากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
EGME 335
Basic Aerodynamics
วศคก ๓๓๖
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
EGME 336
Introduction to Computational Fluid Dynamics
วศคก ๓๕๔
การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
EGME 354
Fundamental of Powertrain Control
วศคก ๓๕๕
ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง
๓ (๒-๓-๕)
EGME 355
High Performance Powertrain System
วศคก ๓๘๑
การแปลงรูปพลังงานเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๕)
EGME 381
Fundamental of Energy Conversion
๒๖
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วศคก ๓๙๐-๓๙๙

EGME 390-399
วศคก ๔๐๓
EGME 403
วศคก ๔๐๕
EGME 405
วศคก ๔๐๖
EGME 406
วศคก ๔๐๗
EGME 407
วศคก ๔๒๑
EGME 421
วศคก ๔๓๑
EGME 431
วศคก ๔๓๒
EGME 432
วศคก ๔๔๓
EGME 443
วศคก ๔๕๔
EGME 454
วศคก ๔๕๕
EGME 455
วศคก ๔๖๑
EGME 461
วศคก ๔๖๒
EGME 462
วศคก ๔๖๓
EGME 463
วศคก ๔๘๓
EGME 483

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖) หรือ
Selected Topics in Mechanical Engineering
๓ (๒-๓-๕)
ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology and Advanced Statistics
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖)
Entrepreneurship for Mechanical Engineering
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาทางความร้อน
๓ (๓-๐-๖)
Numerical Methods in Heat Transfer Problems
วิธีการเชิงปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Artificial Intelligence Methods
การออกแบบเครื่องกล ๒
๓ (๓-๐-๖)
Mechanical Design II
เครื่องจักรกลของไหล
๓ (๓-๐-๖)
Fluid Machinery
การออกแบบระบบท่อในอาคาร
๓ (๓-๐-๖)
Plumbing System Design
การออกแบบระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
๓ (๓-๐-๖)
Refrigeration and Air Condition System Design
ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้างรถยนต์และระบบกันสะเทือน
๓ (๒-๓-๕)
Theory and Design of Vehicle Structure and Suspension
ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
๓ (๒-๓-๕)
On-Board Vehicle Electronics and Control System and Components
แขนกลขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Robotics
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์
๓ (๒-๓-๕)
Applied Pneumatics and Hydraulics
การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๒-๓-๕)
Mechanical Engineering Measurement
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
๓ (๓-๐-๖)
Gas Turbines
๒๗
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วศคก ๔๘๕
EGME 485
วศคก ๔๘๗
EGME 487
วศคก ๔๘๘
EGME 488
วศคก ๔๘๙
EGME 489
วศคก ๔๙๑-๔๙๔

EGME 491-494

การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงาน
Energy Management and Economics
การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Building
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Management in Industry
พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นแนะนา
Introduction to Solar Energy
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Special Topics in Mechanical Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖) หรือ
๓ (๒-๓-๕)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกงาน ๑ หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา ๑๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคก ๓๐๓
การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
๑ (๐-๓–๑)
EGME 303
Mechanical Engineering Training
สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ๑ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง และ
ในชั้นปีที่ ๔ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ๒ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วศคก ๓๐๔
สหกิจศึกษา ๑
๑ (๐-๓–๑)
EGME 304
Cooperative Education 1
วศคก ๔๐๑
สหกิจศึกษา ๒
๑๐ (๐-๓๐–๑๐)
EGME 401
Cooperative Education 2
๒๘
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภอ ๑๐๓ - ๑๐๕
LAEN 103 - 105
วทคณ ๑๑๕
SCMA 115
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๑
SCPY 151
วศคก ๑๐๑
EGME 101

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑–๒–๓)

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
๓ (๒–๒–๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
๒ (๑–๒–๓)
Arts and Science for Human Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ @
๓ (๒–๒–๕)
English Level 1-3
แคลคูลัส
๓ (๓–๐–๖)
Calculus
ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
๑ (๐–๓–๑)
Physics Laboratory I
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
๓ (๓–๐–๖)
General Physics I
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบวิศวกรรม
๓ (๒–๓–๕)
Computer Aided Engineering Drawing
รวม
๒๐ (๑๔-๑๔-๓๔)
@ รายวิชาภาษาอังกฤษ ศศภอ ลงทะเบียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
@@ เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น

๒๙
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โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภอ ๑๐๔ - ๑๐๖
LAEN 104 - 106
วศคพ ๑๑๑
EGCO 111
วทคม ๑๑๕
SCCH 115
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทคณ ๑๖๕
SCMA 165
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120
วทฟส ๑๕๒
SCPY 152
วศอก ๑๐๓
EGIE 103
วศคก ๑๙๙
EGME 199

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐-๐-๐) @@

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
๓ (๐-๐-๐) @@
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
๒ (๐-๐-๐) @@
Arts and Science for Human Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ @
๓ (๒–๒–๕)
English Level 2-4
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
Computer Programming
เคมีทั่วไป
๓ (๓–๐–๖)
General Chemistry
ปฎิบัติการเคมี
๑ (๐–๓–๑)
Chemistry Laboratory
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
๓ (๓–๐–๖)
Ordinary Differential Equations
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
๑ (๐–๓–๑)
Physics Laboratory II
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
๓ (๓–๐–๖)
General Physics II
วัสดุวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Materials
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Project 1
รวม
๒๑ (๑๖-๑๓-๓๗)
@ รายวิชาภาษาอังกฤษ ศศภอ ลงทะเบียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
@@ เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น

๓๐
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โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๐-๐-๐) @@@

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@
Art of Using Thai Language in
Communication
วศคก ๑๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 121
Engineering Mechanics I
วศคก ๒๐๐
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 200
Mathematics for Mechanical Engineers I
วศคก ๒๙๘
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๒–๓–๑)
EGME 298
Basic Engineering Practice for Mechanical Engineers
วศฟฟ ๒๑๗
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๓ (๓–๐–๖)
EGEE 217
Fundamental of Electrical Engineering
วศฟฟ ๒๑๘
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๑ (๐–๓–๑)
EGEE 218
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
วศอก ๒๐๔
กรรมวิธีการผลิต
๓ (๓–๐–๖)
EGIE 204
Manufacturing Processes
วศอก ๒๖๑
ความน่าจะเป็นและสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
EGIE 261
Probability and Statistics
วิชาเลือก (กลุ่มภาษา)
๒ (๒-๐-๔)
General Education Elective
รวม
๒๑ (๑๙-๖-๓๖)
@@@ เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น
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โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@
๓ (๐-๐-๐) @@@
LATH 100
Art of Using Thai Language in
Communication
วศคก ๒๐๑
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๒
๓ (๓–๐–๖)
EGME 201
Mathematics for Mechanical Engineers II
วศคก ๒๐๖
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
๓ (๓–๐–๖)
EGME 206
Numerical Methods for Engineers
วศคก ๒๑๓
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 213
Mechanics of Materials I
วศคก ๒๓๑
อุณหพลศาสตร์ ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 231
Thermodynamics I
วศคก ๒๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
๓ (๓–๐–๖)
EGME 221
Engineering Mechanics II
วศคก ๒๙๙
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
๑ (๐–๓–๑)
EGME 299
Mechanical Engineering Project 2
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาภาษา)
๒ (๒-๐-๔)
General Education Elective
รวม
๒๑ (๑๙-๕-๔๐)
@@@ เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น

๓๒

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคการศึกษาที่ ๑
วศคก ๒๓๔
EGME 234
วศคก ๓๒๔
EGME 324
วศคก ๓๖๓
EGME 363
วศคก ๓๗๑
EGME 371
วศคก ๓๙๙
EGME 399
วศคร ๓๐๐
EGID 300
วศอก ๓๓๓
EGIE 333

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๓
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กลศาสตร์ของไหล ๑
๓ (๓–๐–๖)
Fluid Mechanics I
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
๓ (๓–๐–๖)
Mechanics of Machinery
การควบคุมอัตโนมัติ
๓ (๓–๐–๖)
Automatic Control
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Laboratory I
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Project 3
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
๑ (๑-๐-๒)
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Engineering Economy
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓–๐–๖)
Mechanical Engineering Elective
วิชาเลือก (กลุ่มภาษา)
๓ (๒-๒-๕)
General Education Elective
รวม
๒๑ (๑๘-๘-๓๙)

๓๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคการศึกษาที่ ๒
วศคก ๓๐๐
EGME 300
วศคก ๓๒๓
EGME 323
วศคก ๓๓๔
EGME 334
วศคก ๓๗๒
EGME 372
วศคก ๔๒๒
EGME 422

ภาคการศึกษาที่ ๓
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
วศคก ๓๐๓
EGME 303
สาหรับสหกิจศึกษา
วศคก ๓๐๔
EGME 304

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๓
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทาง
๓ (๒–๓–๕)
วิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering
Design
การออกแบบเครื่องกล ๑
๓ (๓–๐–๖)
Mechanical Design I
การถ่ายเทความร้อน
๓ (๓–๐–๖)
Heat Transfer
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Laboratory II
การสั่นสะเทือนเชิงกล
๓ (๓–๐–๖)
Mechanical Vibration
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓–๐–๖)
Mechanical Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Elective
รวม
๑๙ (๑๗-๖-๓๖)
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Training

๑ (๐-๓–๑)

สหกิจศึกษา ๑
Cooperative Education 1

๑ (๐-๓–๑)

๓๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
วศคก ๔๙๕
EGME 495

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ภาคการศึกษาที่ ๒
วศคก ๔๙๘
EGME 498

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐–๖–๒)

สัมมนาโครงงาน
๑ (๐-๓–๑) *
Project Seminars
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Elective
รวม
๑๐ (๙-๓-๑๙)
* หมายถึง นักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้ (โดยไม่ต้องเรียนทั้ง ๑๐ หน่วยกิต ของนักศึกษาฝึกงาน)
สาหรับสหกิจศึกษา
วศคก ๔๐๑
สหกิจศึกษา ๒
๑๐ (๐-๓๐–๑๐)
EGME 401
Cooperative Education 2
รวม
๑๐ (๐-๓๐–๑๐)

การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Capstone Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

๓๕

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๘ (๖-๖-๑๔)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล (รายวิชาในกลุ่มที่ ๗ และ ๘ ของวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร โดยกาหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย ๒ วิชา)
กลุ่มวิชาด้านพลังงาน (Energy)

กลุ่มวิชาด้านระบบอัตโนมัติ (Automation)
เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

EGME 342

Refrigeration

EGME 382

Alternative and
Renewable Energy
Resources
Air Conditioning

EGME 442
EGME 445
EGME 451

Refrigeration and Air
Conditioning
Power Plant Engineering

EGME 481

Grain Dying

EGME 484

Thermal System Design

EGME 361 Robot Actuators and
Sensors
EGME 362 Introduction to
Mechatronics

ยานยนต์ (Automotive)
EGME 352

Internal Combustion Engines

EGME 353

Mechanics of Vehicles

EGME 434

Combustion

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาด้านพลังงาน (Energy)

กลุ่มวิชาด้านระบบอัตโนมัติ (Automation)
เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

EGME 332

Thermodynamics II

EGME 381

Fundamental of Energy
Conversion
Numerical Methods in
Heat Transfer Problems

EGME 406

EGME 443
EGME 485

EGME 487
EGME 488
EGME 489

EGME 461 Introduction to
Robotics
EGME 462 Applied Pneumatics
and Hydraulics
EGME 463 Mechanical
Engineering
Measurement

ยานยนต์ (Automotive)
EGME 252

Automotive Engineering I

EGME 354

Fundamental of Powertrain
Control
High Performance Powertrain
System

EGME 355

Refrigeration and Air
Condition System Design
Energy Management and
Economics

EGME 454

Energy Management in
Building
Energy Management in
Industry
Introduction to Solar
Energy

EGME 483

EGME 455

๓๖

Theory and Design of Vehicle
Structure and Suspension
On-Board Vehicle Electronics
and Control System and
Components
Gas Turbines

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (ต่อ)
กลุ่มวิชาด้านกลศาสตร์ (Mechanics)

กลุ่มวิชาด้านอื่นๆ

EGME 301 Finite Element Methods in Mechanical Engineering

EGME 335

Basic Aerodynamics

EGME 311 Biomechanics

EGME 336

Introduction to Computational Fluid Dynamics

EGME 313 Mechanics of Materials II

EGME 403

Research Methodology and Advanced Statistics

EGME 333 Fluid Mechanics II

EGME 405

Entrepreneurship for Mechanical Engineering

EGME 421 Mechanical Design II

EGME 407

Introduction to Artificial Intelligence Methods

EGME 431

Fluid Machinery

EGME 432

Plumbing System Design

EGME 390-399 Selected Topics in Mechanical Engineering
EGME 491-494 Special Topics in Mechanical Engineering

๓๗

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คาอธิบายรายวิชา
แสดงคาอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชา ในแต่ละหมวดวิชา และเรียงตามชั้นปี
๑
๑.๑

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับ
วิช าชีพ/วิช าเฉพาะ ความเชื่อมโยงสั มพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
คุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัย และผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ปูองกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/
สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์
ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Prerequisites: None
The meaning, significance, and relation of General Education
(GE) to other vocational/ specific subjects; the relation
between behavior and mentality; critical thinking; the
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and
consequences of events/ situations/ problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those
events/ situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies

๓๘

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒–๒–๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ / เหตุ ก ารณ์ /
ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารย
ธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ปูองกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Prerequisites: None
Basic principles and theory in relation to
events/situations/major problems of the Thai and global
communities for example, evolution of civilization;
important events in historical, political and public
administration systems; the economic and health systems,
etc.; analysis of causes and consequences of
events/situations/problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those
events/situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สาคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและ
ของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนว
ทางแก้ ไ ข ปู อ งกั น ปั ญ หา หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเหตุ ก ารณ์ /
๓๙

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคร ๓๐๐
EGID 300

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์
ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Prerequisites: None
Humankind in the past, present and future;
events/situations/problems in relation to the evolution of
the arts and sciences in the Thai and global communities;
concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and
consequences of events/situations/problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those
events / situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
๑ (๑-๐-๒)
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปรั ช ญาวิ ช าชี พวิ ศวกรรม กฎหมายควบคุ มการประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมของประเทศไทย พระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความรู้
ทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิศวกรรมที่มีผลกระทบ
ต่อบริบทโลก เชิงสังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
Prerequisites : None
Philosophy of engineering professional; law required for
engineering professional in Thailand; the current Engineering
Act; rules and regulations relevant to engineering
professional; knowledge in safety , environment, laws and
engineering ethics; analysis of the engineering situations
which must consider the impact of engineering solutions in
global, economic, environmental and societal contexts
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กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒–๒–๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง
การอ่าน การเขี ยน และการคิด เพื่อ การสื่ อ สารได้ อย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสม
Prerequisites: None
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading,
writing, and thinking skills for accurate and appropriate
communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 103 English Level 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ
การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง
และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
Prerequisites: None
English structure, grammar and vocabulary in the context of
daily language use, dealing with integration in listening,
speaking, reading, and writing skills; reading strategies,
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and
classroom communication
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 104 English Level 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
ปัจจุบัน
ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย การทาบทบาทสมมุติใน
สถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่าน
๔๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

และการฟังเรื่องต่างๆ
Prerequisites: None
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social
language; essential communicative skills in small groups;
simulations in various situations; writing practice at a
paragraph level; and reading and listening from various
sources
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 105 English Level 3
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่ง
ต่างๆ การพู ดในชีวิ ตประจาวัน และการเขี ยนระดั บย่อ หน้า และ
เรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
คาศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันและการอ่านเชิงวิชาการ
และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Prerequisites: None
Essential strategies for four language skills: reading and
listening from various sources, speaking in everyday use and
writing at a paragraph level and short essay, including subskills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing
on English in everyday life and in academic reading and
issues that enhance students world knowledge
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 106 English Level 4
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความ
คิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์
จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุ นทรพจน์จากสื่ อมัลติมีเดียและ
อินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่
ชุมชน การนาเสนอและการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความ
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รูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะ
ย่อย เช่น ไวยากรณ์การออกเสียงและคาศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม
Prerequisites: None
Integrating four English skills by practicing reading news,
research articles, commentary, and academic texts, for
comprehension and critical thinking, from various sources
focusing on the issues that enhance students’ world
knowledge; listening to news, lecture, and speech via
multimedia and the Internet; making conversations in
various situations including speaking in public, giving oral
presentations and making simulations; and writing essays in
various types using citations and references; also practicing
sub-skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary
used in appropriate context
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
๓ (๓-๐-๖)
English for Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการทางานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะของ
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสนทนา
ใปัญหาทางวิศวกรรมเป็นกรณีศึกษา
Prerequisites : None
English structure, grammar and vocabulary in the context of
technical practice in engineering, dealing with integration in
listening, speaking, reading, and writing skills; discussion in
case study in engineering problems
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
๓ (๓-๐-๖)
English Communication for Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
บูรณาการการฝึกเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง มีการ
นาเสนอประสบการณ์ในการเขียน การพูดและการฟังที่เกี่ยวกับหัวข้อ
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ทางวิศวกรรมศาสตร์ และทาโครงงานผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเน้น
การฝึกรวบรวมและควบคุมข้อมูลเพื่อนาเสนอ
Prerequisites : None
Integrating higher level practical skills in English instruction,
giving experience using presentations and writing, plus
speaking and listening dealing with engineering issues;
projects are used to expose the students to a variety of
media, with emphasis on collecting and controlling datafor
presentation
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑
๓ (๒-๒-๕)
LACH 171 Chinese 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน การใช้สัท
อักษรที่ใช้กากับเสียงภาษาจีนกลาง（汉语拼音）ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ประมาณ ๓๐๐ คา
Prerequisites: None
Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and
tones; Mandarin Chinese phonetics Pinyin Romanization;
Chinese listening, speaking, reading and writing skills used in
the context of daily life including 300 Chinese words
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒
๓ (๒-๒-๕)
LACH 172 Chinese 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศภจ ๑๗๑
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน และศึกษา
ไวยากรณ์พื้น ฐานภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
รวมทั้งเรียนรู้คาศัพท์เพิ่มเติมจานวน ๓๕๐ คา
Prerequisites: LACH 171
Chinese communicative skills used in the context of daily
life; elementary Chinese grammatical structures in listening,
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speaking, reading and writing; 350 Chinese vocabularies
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓
๓ (๒-๒-๕)
LACH 173 Chinese 3
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศภจ ๑๗๒
ทักษะการฟัง การสนทนาโต้ตอบ การอ่าน และการเขียนภาษาจีนที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันแบบง่าย ๆ โดยเน้นการออกเสี ยง ส านวน และ
ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
Prerequisites: LACH 172
Listening, conversation, reading, and writing skills used in the
simple context of daily life; emphasizing in correct
pronunciation, idiom, and grammar
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทางานและการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
LAEN 271 Writing for Work and Study
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและ
บทความสั้น ๆ จากสื่อการอ่านและการฟังประเภทต่าง ๆ
Prerequisites: None
Writing announcement, advertisement, news, report, letters,
summary, and short articles from various types of reading
and listening materials
ศศภอ ๓๓๘ การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 338 Effective Presentations in English
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
การนาเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้น
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ กลยุทธ์ใน
การนาเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Prerequisites: None
Presentation skills in the students’ fields of study using
appropriate and accurate English to deliver the message
clearly, interestingly and effectively emphasizing language
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use, statistics description, presentation strategies and
research skills that enhance life-long learning
ศศภอ ๓๔๑ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 341 Situational-based Communicative English
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่จาเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจาวันและในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษารวมทั้งการสื่อสาร
ด้วยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Prerequisites: None
English speaking skills relevant to different daily situations
and situations related to students’ fields of study, also
including communication through e-mails in English.
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180 English for Academic Purposes 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
คาศัพท์วิชาการ สานวน ไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในปริบทสังคม
วิชาการ ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในการสนทนากลุ่มย่อย การจาลอง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริบทมหาวิทยาลัยและวิชาการ การเขียนเชิง
วิชาการเบื้องต้น การอ่านและการฟังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
Prerequisites: None
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social
language; essential communicative skills in small groups;
simulations in various university and academic situations;
introduction to academic writing; reading and listening from
various sources
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 181 English for Academic Purposes 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังตัวบททาง
วิชาการ การพูดในเชิงวิชาการและการเขียนระดับเรียงความ รวมทั้ง
ทัก ษะย่ อ ย คื อ ไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ วิ ช าการ การเขี ยนสรุ ป เน้ น
๔๖

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๑.๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Prerequisites: None
Essential strategies for four language skills: reading and
listening from various sources, speaking in academic
contexts and essay-writing, including sub-skills i.e., grammar,
academic vocabulary, and summary with a focus on
academic English and issues that enhance students world
knowledge
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
EGCO 111 Computer Programming
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนะนาหลักการคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แนวทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี)
แนะนาการ
ออกแบบและการสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและ
นิพจน์ คาสั่งวนซ้าและคาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะ
แบบบู ล โครงสร้ า งแถวล าดั บ และโครงสร้ า งระเบี ย น ภาษาเขี ย น
โปรแกรมปัจจุบัน การเขียนโปรแกรม
Prerequisites : None
Introduction to computer concepts; computer components;
hardware and software; hardware and software interaction;
Electronic Data Processing (EDP) concepts; introduction to
program design and implementation using a high-level
language: types and expressions; iterative and conditional
control statements; functions; boolean logic; array and
record structures; current programming language;
programming practices
วศอก ๒๖๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
EGIE 261
Probability and Statistics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
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การจาแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ การเก็บรวบรวมนาเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจง
การสุ่มตัวอย่างทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบข้อสมมติฐานทาง
สถิต การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิศวกรรม
Prerequisites : None
Statistical classification; graphical presentation of data;
analysis of data; theory of probability; random variable;
continuous and discrete probability distribution; random
samples and sampling distribution; estimation theory; test
of hypotheses; analysis of variances; regression and
correlation; application of statistics in engineering
๒
หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป
๓ (๓–๐–๖)
SCCH 115 General Chemistry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟูาเคมี
Prerequisites : None
Atomic structure; periodic table; chemical bonding, gases,
liquids,
solids,
solutions,
colloids;
chemical
thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria;
ionic equilibria; electrochemistry
วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี
๑ (๐–๓–๑)
SCCH 118 Chemistry Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
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เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย
Prerequisites : None
General techniques in chemistry; simple experiment in
qualitative and quantitative analysis; some experiments that
are related to lectures
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส
๓ (๓–๐–๖)
SCMA 115 Calculus
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันเลขชี้กาลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและ
ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การ
ประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิ
สามมิติ
Prerequisites : None
Limits; continuity; derivatives of algebraic functions,
logarithmic functions, exponential functions, trigonometric
functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic
functions; applications of differentiation; indeterminate
forms; techniques of integration; improper integrals;
applications of integration; numerical evaluation of
derivatives and integrals; calculus of real-valued functions of
two variables; algebra of vectors in three-dimensional space;
calculus of vector-valued functions and applications;
straight lines, planes and surfaces in three-dimensional
space
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วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
๓ (๓–๐–๖)
SCMA 165 Ordinary Differential Equations
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๑๕
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์
สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์
สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิง
เส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การ
แก้ ปั ญ หาพี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น โดยวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข
การประยุ ก ต์ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์
Prerequisite: SCMA 115
Complex variables; introduction to ordinary differential
equations; linear first order differential equations; nonlinear
first order differential equations; applications of first order
equations; second order linear equations; applications of
second order equations; high order linear equations;
systems of linear equations, matrices, determinants, vector
spaces, linear transformations; solving linear algebraic
problems by numerical methods; applications in engineering
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
๑ (๐–๓–๑)
SCPY 110 Physics Laboratory I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละ
คณะกาลังศึกษา
Prerequisites : None
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums
taught to the first year students in each faculty
วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
๑ (๐–๓–๑)
SCPY 120 Physics Laboratory II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
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การทดลองระดับปานกลาง ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อใน
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๑ และ วทฟส ๑๕๒)
Intermediate level of experiments designed to accompany
some topics in General Physics I, II (SCPY151, 152)
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
๓ (๓–๐–๖)
SCPY 151 General Physics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง การหมุน การกลิ้ง และการหมุน
ส่าย การแกว่งกวัดอย่างง่าย การแกว่งกวัดลดทอน การแกว่งกวัดขับดัน
และเรโซแนนซ์ คลื่นกล ฟังก์ชั่นคลื่น คลื่นบนเส้นเชือก คลื่นนิ่ง คลื่น
เสียง และความดังของเสียง ความดันในของไหล แรงตึงผิว สายกระแส
สมการแบร์นูลี ความหนืด และกฎของพ้อยส์ซิล ความร้อนและอุณหภูมิ
การเก็บความร้อน การถ่ายเทความร้อน ระบบก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่ ๑
ของเทอร์โมไดนามิกส์ เครื่องยนต์ความร้อน และเครื่องทาความเย็น
เอ็นโทรปี และกฎข้อที่ ๒ กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น และกฎข้อที่ ๓
สนามไฟฟูาและกฎของเก๊าส์ ศักย์ไฟฟูา ตัว เก็บประจุ วงจรไฟฟูา
กระแสตรง สนามแม่เหล็ก สมการไบโอต์-ซาร์วาด กฎของแอมแปร์ การ
เหนี่ยวนา กฎของฟาราเดย์ แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวนา ตัวเหนี่ยวนา
วงจรไฟฟูากระแสสลับ สมการแม็กซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
Prerequisites : None
Mechanics of system of particles, rigid bodies; rotation
rolling and precession; simple harmonic motion; damped
oscillation, forced oscillation and resonance; mechanical
waves: wave function, waves on strings, standing waves,
sound waves and loudness; pressure with in fluids; surface
tension; streamline; Bernoulli’s equation; viscosity;
Poiseuille’s law; heat and temperature; heat capacity; heat
transfer; system of ideal gases; the first law of
thermodynamics; heat engines and refrigerator; entropy and
the second law; basic statistical mechanics and the third
law; electric field and Gauss’s law; electric potential;
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capacitors; direct current circuits; magnetic field; Biot-Savart
equation; Ampere’s law; induction; Faraday’s law;
electromotive force; inductors; alternating current circuits;
Maxwell’s equation and electromagnetic waves
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
๓ (๓–๐–๖)
SCPY 152 General Physics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติของแสง การโพลาไลซ์ หลักการสะท้อนและหักเหแสง การ
เกิดภาพของแสงสะท้อนและแสงหักเห เลนส์และอุปกรณ์ทัศน์ศาสตร์
การแทรกสอด การเลี้ยวเบน หลักสัมพัทธ์ภาพพิเศษ การแปลงโล
เร็นตซ์ อัตราเร็วเชิงสัมพัทธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ทวิภาค
ของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์คลื่นอนุภาคของชเรอดิงเจอร์ ตัวอย่าง
คลื่นอนุภาค กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮน์เซ็นเบิร์ก หลัก
กลศาสตร์ ควอนตั ม โมเมนตั ม เชิง มุ ม และสปิน ฟิ สิ ก ส์ ควอนตั ม ของ
อะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนา
เลเซอร์ แ ละเมเซอร์ เทคโนโลยี น าโน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า
ธรรมชาติ ข องนิ ว เคลี ย ส แบบจ าลองนิ ว เคลี ย ส การสลายตั ว รั ง สี
นิ ว เคลี ย ร์ ปฏิ กิ ริ ยานิ ว เคลี ย ร์ การตรวจวั ด รั ง สี แ ละการปู อ งกั น
นิวเคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน
Prerequisites :None
Nature of light, polarization, reflection and refraction; images
forming from reflected and refracted light; lens and optical
instruments; interference and diffraction of light; special
relativity, relativistic speed, relativistic momentum and
energy; duality of particle and wave; particle wave
mechanics by Schrodinger; examples of particle waves;
wave packet and Heisenberg’s uncertainty principle; basic of
quantum mechanics; angular momentum and spin; physics
of atoms and molecules; crystalline solids and energy band
theory; semi-conducting materials; LASER and MASER, NANO
technology; semiconductor electronics; nature of the
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atomic nucleus; decay processes; nuclear models, nuclear
radiations, nuclear reactions; detection of radiation and
protection; nuclear applications and physics of elementary
particles
วศคก ๒๐๐ คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๑
๓ (๓–๐–๖)
EGME 200 Mathematics for Mechanical Engineers I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ การหาอนุพันธ์และการ
หาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการ
ประยุกต์ใช้ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชันมูลฐาน การแปลงลาปลาซ การประยุกต์ใช้ของอนุพันธ์
คณิตศาสตร์อนุมาน อินทิกรัลเส้นเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
ของเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิงอินทิกรัลของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้
ทางด้านวิศวกรรม
Prerequisite: None
Introduction to differential equations and their applications;
differentiation and integration of real-valued and vectorvalued functions of a real variable and their applications;
sequences and series of numbers; Taylor series expansions
of elementary functions; Laplace transformation;
applications of derivative; mathematical induction;
introduction to line integrals; polar coordinates; calculus of
real-valued functions of several variables and its
applications; vector differential calculus; vector integral
calculus; engineering applications
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วศคก ๑๐๑ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบวิศวกรรม
๓ (๒–๓–๕)
EGME 101 Computer Aided Engineering Drawing
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพสามมิติ
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การกาหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาคตัด การเขียน
แบบวิวช่วยและภาพแผ่นคลี่ การเขียนแบบภาพสเกตซ์ การกาหนด
รายละเอียดและภาพประกอบชิ้นส่วน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
Prerequisites: Mechanical Engineering student
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and
pictorial drawings; dimensioning and tolerancing; sections,
auxiliary views and development; freehand sketches; detail
and assembly drawings; basic computer-aided drawing;
computer-aided design
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Mechanics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑
ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ การสมดุล ของไหลสถิตย์ การวิเคราะห์
โครงสร้าง ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่
Prerequisites : SCPY 151
Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; structural
analysis; friction; principle of virtual work; stability; area
moment of inertia
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
๓ (๓–๐–๖)
Mechanics of Materials I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๐ หรือ วศคก๑๒๑
แรงและความเค้น สัมพันธภาพของความเค้นและความเครียด สมบัติ
ทางกลของวัสดุ ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่ง
ของคาน การบิด การโก่งของเสา การแปลงความเค้นและความเครียด
วงกลมของโมร์และความเค้นผสม เกณฑ์ความเสียหาย
Prerequisites : EGME 220 or EGME 121
Forces and stresses; stresses and strains relationship;
mechanical property of material; stresses in beams, shear
force and bending moment diagrams; deflection of beams,
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วศคก ๒๓๑
EGME 231

วศคก ๒๓๔
EGME 234

วศอก ๑๐๓
EGIE 103

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

torsion; buckling of columns; stress and strain
transformation; Mohr’s circle and combined stresses; failure
criterion
อุณหพลศาสตร์ ๑
๓ (๓–๐–๖)
Thermodynamics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑
คาจากัดความและแนวคิดพื้นฐาน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดม
คติ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
และวัฏจักรคาร์โนต์ งาน ความร้อน และพลังงาน เอนโทรปี การถ่ายเท
ความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานพื้นฐาน ประสิทธิภาพ
Prerequisites : SCPY 151
Basic concepts and definitions; properties of pure substance;
ideal gas; first law of thermodynamics; second law of
thermodynamics and Carnot cycle; work, heat, and energy;
entropy; basic heat transfer and energy conversion;
efficiency
กลศาสตร์ของไหล ๑
๓ (๓–๐–๖)
Fluid Mechanics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑ และ วศคก 200
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน
สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายและ
การวิเคราะห์มิติ การไหลยุบตัวไม่ได้แบบคงตัว การวิเคราะห์ปริมาตร
ควบคุม การไหลไม่มีความหนืดแบบยุบตัวไม่ได้ สมการแบร์นูลลี
Prerequisites: SCPY 151 and EGME 200
Properties of fluid, fluid static; momentum and energy
equations; equation of continuity and motion; similitude
and dimensional analysis; steady incompressible flow;
control volume analysis; incompressible inviscid flow;
Bernoulli equation
วัสดุวิศวกรรม
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Materials
๕๕
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วศอก ๒๐๔
EGIE 204

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต
และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วย โลหะ พอลิ
เมอร์เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลของเฟสและการ
ตีความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Prerequisites: None
Study of the relationship between structures, properties,
production processes; applications of main groups of
engineering materials, i.e., metals, polymers, ceramics and
composites; phase equilibrium diagrams and their
interpretation; mechanical properties; materials degradation
กรรมวิธีการผลิต
๓ (๓–๐–๖)
Manufacturing Processes
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศอก ๑๐๓
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การ
ตัดแต่ง และการเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต
หลักการพื้นฐานของต้นทุนการผลิต
Prerequisites : EGIE 103
Theory and concept of manufacturing processes such as
casting, forming, machining and welding; the relationship
between material and the manufacturing processes;
fundamental of manufacturing cost

๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๒.๒.๑ กลุม่ วิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล
วศคก ๑๙๙ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
๑ (๐–๓–๑)
EGME 199 Mechanical Engineering Project 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
โครงงานกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์
กลศาสตร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
Prerequisites : 1st year student
Group project for the first-year mechanical engineering
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วศคก ๒๐๑
EGME 201

วศคก ๒๐๖
EGME 206
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students; applications of basic mathematics, basic
mechanics, and computer-aided design
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๒
๓ (๓-๐-๖)
Mathematics for Mechanical Engineers II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
พีชคณิตเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
ของเวกเตอร์ เกรเดียนต์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟูริเยร์
อินทิกรัล และการแปลงฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการคลื่น
สมการความร้อน สมการลาปลาซ สมการลาปลาซในพิกัดวงกลม
สมการลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม
Prerequisites : None
Linear algebra; eigenvalue and eigenvector; vector algebra in
three dimensions (limit, continuity); vector differential
calculus; gradient, divergent, and curl; Fourier series; Fourier
integrals and Fourier transforms; Partial Differential
Equations (PDE); applications (wave equation, heat
equation); Laplace’s equation; Laplace’s equation in polar
coordinate; Laplace’s equation in cylindrical and spherical
coordinates
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
๓ (๓–๐–๖)
Numerical Methods for Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคพ ๑๑๑ และวทคณ ๑๑๕
แนะนาเทคนิคเชิงตัวเลข และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดในการหาราก
ของสมการ การแก้ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การสร้างกราฟจาก
ข้อมูล การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การแก้สมการเชิง
อนุพันธ์ การประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรม
Prerequisites : EGCO 111 and SCMA 115
An introduction to numerical techniques and error
analysisfor finding roots of equation; solving systems of
linear algebraic equations; curve fitting; numerical
differentiation and integration; solving differential equations;
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วศคก ๒๒๑
EGME 221

วศคก ๒๙๘
EGME 298

วศคก ๒๙๙
EGME 299
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applications to engineering problem
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
๓ (๓–๐–๖)
Engineering Mechanics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑
จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
พื้นฐานของการสั่นสะเทือน
Prerequisites : SCPY 151
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies;
Newton’s second law of motion; work and energy; impulse
and momentum; fundamental of vibration
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๒–๓–๑)
Basic Engineering Practice for Mechanical Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการปรับแต่ง ความปลอดภัยในการทางาน
และการใช้เครื่องมือ และการดูงานนอกสถานที่
Prerequisites : None
The basic engineering processes; equipments or tools used
in fitting operation; safety in fitting operations; company site
visiting
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Project 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
โครงงานกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
เช่น สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของวัสดุ อุณหพลศาสตร์
Prerequisites : 2nd year student
Group project for the second-year mechanical engineering
students; applications of basic mechanical engineering
subjects: statics, dynamics, mechanics of materials,
thermodynamics
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วศคก ๓๐๐
EGME 300

วศคก ๓๒๓
EGME 323

วศคก ๓๒๔
EGME 324
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การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๒–๓–๕)
Computer Aided Mechanical Engineering Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การ ใช้ ค อมพิ ว เต อร์ เ พื่ อ อ อกแ บบแ ละวิ เคร าะห์ ปั ญ ห าทา ง
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างและจาลองปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
หรือการประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Prerequisites : None
The use of computer for designing and analysing of
mechanical engineering problems; physical modeling and
simulations of mechanical engineering problems and related
applications
การออกแบบเครื่องกล ๑
๓ (๓–๐–๖)
Mechanical Design I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๑๓
พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฏีการวิบัติของวัสดุ
อิทธิพลของความเค้น การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ลิ่ม
และสลัก หมุดย้า สปริง สลักเกลียว สกรูส่งกาลัง เพลา คัปปลิง และ
รอยเชื่อม โครงงานออกแบบ
Prerequisites: EGME 213
Fundamentals of mechanical design; properties of materials;
theories of failure; stress influences; design of simple
machine elements: keys and pins, rivets, springs, screw
fasteners, power screws, shafts; coupling and welding;
design project
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
๓ (๓–๐–๖)
Mechanics of Machinery
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไก
การวิเคราะห์ความเร็วและ
ความเร่ง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และแรงพลวัตของอุปกรณ์ทางกล
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ กลไกของชิ้นต่อโยง ชุดเฟืองส่งกาลัง ลูก
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วศคก ๓๓๔
EGME 334

วศคก ๓๖๓
EGME 363
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เบี้ยว และ กลไกอื่น ๆ ในระบบทางกล การปรับสมดุลของมวลหมุน
และมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
Prerequisites : EGME 221
Motion analysis of mechanisms i.e.; velocity and
acceleration analysis; kinematic and dynamic force analysis
of mechanical devices; mechanisms of linkages, gear trains,
cams and others as used in the mechanical systems;
balancing of rotating and reciprocating masses
การถ่ายเทความร้อน
๓ (๓–๐–๖)
Heat Transfer
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑ และ วศคก ๒๐๐
ลักษณะการถ่ายเทความร้อน สภาพการนาความร้อน สมการการนา
ความร้อน การนาความร้อนในสถานะคงตัวแบบ ๑ และ ๒ มิติ การ
นาความร้อนในสถานะไม่คงที่ การพาความร้อนแบบบังคับและแบบ
ธรรมชาติ การถ่ายเทความร้อนขณะเกิดการเดือดและขณะเกิดการ
ควบแน่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสี
Prerequisites : EGME 231 and EGME 200
Modes of heat transfer; thermal conductivity; heat
conduction equations; steady-state one–and twodimensional heat conduction; unsteady-state heat
conduction; force and natural convection; boiling and
condensation; heat exchangers; radiation
การควบคุมอัตโนมัติ
๓ (๓–๐–๖)
Automatic Control
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑ และ วศคก ๒๐๐
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจาลองของ
อุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบย้อนกลับเชิงเส้น การ
สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลศาสตร์ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบเชิงเส้นในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
การ
วิเคราะห์ การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม การสร้างแบบจาลอง
การวิเคราะห์และชดเชยระบบด้วยตัวแปรสถานะ
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วศคก ๓๗๒
EGME 372
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Prerequisites : EGME 221 and EGME 200
Automatic control principles; the analysis and modeling of
linear control elements; stability of linear feedback system;
the mathematical modeling of dynamic systems; linear
system analysis and design in the time and frequency
domains; analysis, design and compensation of the control
systems; state space representation and analysis
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Laboratory I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทั้งทางกายภาพและทางกล ปฏิบัติการ
ทดสอบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและเผาไหม้ภายนอก วิเคราะห์ควันไอ
เสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ปฏิบัติการทดสอบด้านกลศาสตร์ อุณ
หพลศาสตร์และของไหล ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การวัด การ
วิเคราะห์และการทารายงาน
Prerequisites : None
Laboratory; materials properties testing in physical and
mechanical; internal and external combustion engines
testing; fuel gas analysis from the fuel combustion;
mechanics; thermodynamics and fluid testing; understanding
on instrumentation, measurement, analysis and reporting
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Laboratory II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องยนต์ กังหันก๊าซ กังหันน้า เครื่องจักรกลของ
ไหล เครื่องทาความเย็น เครื่องปรับอากาศ อากาศพลศาสตร์ การ
ถ่ายเทความร้อน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ การวัด และการ
วิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ
Prerequisites : None
Laboratory of engines, gas turbine, water turbine, fluid
machinery, refrigerator, air conditioner, aerodynamics, heat
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transfer; practice on testing and measurement and various
analysis
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓
๑ (๐–๓–๑)
Mechanical Engineering Project 3
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
โครงงานกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น
กลศาสตร์ ของเครื่อ งจักรกล การควบคุมอัต โนมั ติ การออกแบบ
เครื่องกล การถ่ายเทความร้อน การสั่นสะเทือน และการจัดเตรียมความ
พร้อมสาหรับนักศึกษาก่อนที่จะเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
การฝึกทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรวมถึง การออกแบบการทดลอง
การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงาน
Prerequisites : 3rd year student
Group project for the third-year mechanical engineering
students; applications of advanced mechanical engineering
subjects: mechanics of machinery, automatic control,
mechanical engineering design, heat transfer, vibration;
preparation for students to undertake mechanical
engineering projects; practice in theory and experiment:
designing experiments, writing reports, making presentations
การสั่นสะเทือนเชิงกล
๓ (๓–๐–๖)
Mechanical Vibration
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
ระบบชนิด ๑ ระดับขั้นความเสรี การสั่นสะเทือนเนื่องจากการบิดหรือ
หมุน การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ ระเบียบวิธีระบบ
สมมูล ระบบที่มีหลายระดับขึ้นความเสรี ระเบียบวิธีและเทคนิคการ
ลดและควบคุมการสั่นสะเทือน
Prerequisites : EGME 221
Systems with one degree of freedom; torsional vibration;
free and forced vibration; the methods of equivalent
systems; systems having several degrees of freedom; the
methods and techniques to reduce and control vibration
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สัมมนาโครงงาน
๑ (๐-๓–๑) *
Project Seminars
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การตั้งโจทย์วิจัย การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวางแผนโครงการ
การเขียนและนาเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisites : None
Defining research problem; literature review; project
planning; writing and presenting project proposal
* หมายถึง นักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
วศคก ๔๙๘ การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
๒ (๐–๖–๒)
EGME 498 Mechanical Engineering Capstone Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ การตัดสินใจ ความเหมาะสมที่สุด
การวางแผนโครงงาน ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมาย การออกแบบ
การทดลองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การระบุ แ ละสั ง เคราะห์ ปั จ จั ย ทางด้ า น
วิศวกรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของโครงการ
Prerequisites : None
Design process and methodology; decision making;
optimization techniques; project planning; ethical and legal
issues; designing laboratory involving the identification and
synthesis of engineering factors to achieve specific project
goals
วศฟฟ ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๓ (๓–๐–๖)
EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑
การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับพื้นฐาน แรงดัน
กระแส และก าลั ง ระบบ ก าลั ง ไฟฟู า สามเฟส การวิ เ คราะห์ ว งจร
แม่เหล็ก เครื่องกลไฟฟูาเบื้องต้น เครื่องกาเนิด มอเตอร์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน วิธีการส่งกาลัง เครื่องมือทางไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูา
เบื้องต้น
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Prerequisites : SCPY 151
The basic DC and AC circuit analysis; voltage, current, and
power; three phase electrical power system; magnetic
curcuit analysis; an introduction to electrical machinery:
generators, motors, and their applications; method of power
transmission; an introduction to some basic electrical
instruments and electronic devices
วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๑ (๐–๓–๑)
EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟูาพื้นฐานรวมถึงการวัดอุปกรณ์
ไฟฟูาเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา วศคฟ ๒๑๗
Prerequisites : SCPY 151
Laboratory works on basic electrical equipment and
measurements to illustrate the topics covered in EGEE 217
วศอก ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
๓ (๓-๐-๖)
EGIE 333
Engineering Economy
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
เพื่อการตัดสินใจ ค่าของเงินตามเวลา ค่าเสื่อมราคา วิธีการประเมินและ
เปรียบเทียบทางเลือกก่อนและหลังหักภาษี การศึกษาการทดแทน การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์จุดค้มทุน
Prerequisites : None
Basic economic concepts; cost concept for decision making;
time value of money; depreciation; evaluation and
comparing alternatives; a before-tax and after-tax economic
analysis; replacement studies; decision making under risk
and uncertainty; breakeven analysis
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
วศคก ๓๔๒ การทาความเย็น
๓ (๓–๐–๖)
EGME 342 Refrigeration
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
ทบทวนความรู้ทางเทอร์โมไดนามิกส์ แนะนาระบบทาความเย็นและ
คุณสมบัติของอากาศ วัฎจักรทาความเย็นอุดมคติและทางปฏิบัติ
กระบวนการทาความเย็นหลายความดัน สารทาความเย็นและสารหล่อ
ลื่น การคานวณภาระการทาความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์
อีแวปโปเรเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการไหล ส่วนประกอบของวาวล์ ระบบ
ควบคุมทางไฟฟูาและตรวจวัด การออกแบบท่อสารทาความเย็นและถัง
ความปลอดภัย
Prerequisites : EGME 231
Review of thermodynamics; introduction to refrigeration and
psychrometric property of air; ideal and actual refrigeration
cycles; the multi-pressure refrigeration process; refrigerants
and lubricating oil; refrigeration load calculation;
compressors, condensers, evaporators; refrigerant metering
devices and level control; valve components; refrigerant
controls; the electrical control and monitoring system;
refrigerant piping and vessel design; safety
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
๓ (๓–๐–๖)
Internal Combustion Engines
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
พื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟและชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
ระบบจุดระเบิด วัฏจักรอากาศและเชื้อเพลิงอุดมคติ การอัดบรรจุ
อากาศและการไล่ไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลื่น
Prerequisites : EGME 231
Internal combustion engine fundamentals; spark-ignition and
compression-ignition engines; the fuels and combustion;
ignition systems; the ideal fuel air cycle; supercharging and
scavenging; performance and testing; lubrication
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วศคก ๓๕๓
EGME 353

กลศาสตร์ยานยนต์
๓ (๓-๐-๖)
Mechanics of Vehicles
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
สมรรถนะของการเร่งและการเบรค ภาระของถนน แรงต้านทานการ
เคลื่อนที่และกาลังที่ต้องการ สมรรถนะของเครื่องต้นกาลัง การแปลง
สมรรถนะของเครื่องต้นกาลัง การเข้าโค้งที่สภาวะคงตัว พลศาสตร์ของ
การขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน พลศาสตร์ของการ
พลิกคว่าและกลศาสตร์ในการถ่ายน้าหนักของยานยนต์ หัวข้อที่เกิดใหม่
ในพลศาสตร์และการควบคุมของยานยนต์
Prerequisites : EGME 221
The acceleration and braking performance; road loads;
resistance forces and required power; engine performance
and converse; steady-state cornering; ride dynamics; the
steering and suspension systems; tires characteristics;
rollover dynamics; mechanics of vehicle’s weight transfer;
emerging topics in vehicle dynamics and control

วศคก ๓๖๑
EGME 361

อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
๓ (๒-๓-๕)
Robot Actuators and Sensors
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การออกแบบและการใช้อุปกรณ์ขับเคลื่ อน อุปกรณ์ตรวจวัด และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบทางเมคคาทรอนิกส์ หัว ข้อครอบคลุ ม
การศึ ก ษาและใช้ ม อเตอร์ ไ ฟฟู า (ชนิ ด กระแสสลั บ กระแสตรง
และสเตป) โซเลนอยด์ อุปกรณ์ขับเคลื่อนขนาดเล็กอื่น ๆ อุปกรณ์
ตรวจวัดตาแหน่ง เช่น เอนโคดเดอร์ โซน่าร์ อินฟราเรด และพรอกซิมิตี
และไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequistite : None
Introduction to modeling and the use of actuators, sensors
and microcontrollers in the mechatronics design; topics
include electric motors (AC, DC, Stepper); solenoids; micro๖๖

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๓๖๒
EGME 362

วศคก ๓๘๒
EGME 382

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

actuators; position sensors (encoders, Sonar, Infrared);
proximity sensor; micro-controller
เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนา
๓ (๒-๓-๕)
Introduction to Mechatronics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๖๑
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบพื้นฐานและโปรแกรมสาหรับระบบ
ทางกลและไฟฟูา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเซนเซอร์ ตัวขับเคลื่อน วงจรอิ
เลกทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และกลไก การเชื่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์และระบบทางเมคคาทรอนิกส์ การปฏิบัติจริงเพื่อฝึกหัด
การวิเคราะห์ ออกแบบ การสร้างและการเขียนโปรแกรมของระบบเมค
คาทรกนิกส์
Prerequisites : EGME 361
Introduction to the modeling and analysis of the basic
hardware and software components of the electromechanical systems including sensors, actuators, electronic
circuits, microcontrollers, and mechanisms; the connection
between the computer and electromechanical systems; the
hydraulic systems; pneumatic systems; hands-on practice of
the analysis, design, construction, and programming of
mechatronics systems
ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
๓ (๓-๐-๖)
Alternative and Renewable Energy Resources
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปริมาณการบริโภคและปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลสารอง แนะนาพื้นฐาน
ของทรั พ ยากรพลั ง งานทางเลื อ ก และพลั ง งานทดแทน พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้า พลังงานทดแทนอื่น ๆ การใช้พลังงาน
ทางเลือกและพลังงานทดแลนในชีวิตประจาวัน
Prerequisites : None
Reserves and consumption of fossil fuel; introduction to
fundamental of alternative energy and renewable energy
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resources, solar energy, biomass energy, biogas energy, wind
energy, geothermal, hydro energy, other renewable energy;
the use of renewable energy in daily life
การเผาไหม้
๓ (๓-๐-๖)
Combustion
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑ และ วศคก ๒๓๔
การวิเคราะห์การเผาไหม้แบบสตอยคิโอเมตริก การวิเคราะห์อุณหภูมิพลังงาน คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง หัวเผาน้ามันและหัวเผา
แก๊ส เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบปั่นปุวน โครงสร้างเปลวไฟแบบ
ปั่นปุวน เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่ เสถียรภาพของเปลวไฟ
การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้
Prerequisites : EGME 231 and EGME 234
Combustion stoichiometric analysis; energy-temperature
analysis; physical properties of fuels; gas and oil burners;
laminar and turbulent flames; turbulent flame structure;
diffusion and premixed flames; flame stability; control of
pollution from combustion
การปรับอากาศ
๓ (๓–๐–๖)
Air Conditioning
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
สมบัติของอากาศและความชื้น แผนภูมิแสดงสมบัติของอากาศ และ
กระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระการทาความเย็น ระบบ
ปรับอากาศแบบต่าง ๆ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบท่อ
ลม การออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศ สารทาความเย็นและการ
ออกแบบระบบท่อสารทาความเย็น การออกแบบระบบท่อน้าเย็นและ
หอทาน้าเย็น พื้นฐานการควบคุมในงานปรับอากาศ ระบบปูองกัน
อัคคีภัยในงานปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร ประสิทธิภาพ
ด้านพลังงานของระบบปรับอากาศ
Prerequisites : EGME 231
Psychometric properties and processes of air; cooling load
estimation; the air conditioning equipment; various types of
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the air conditioning systems; the air distribution and the
duct system design; the ventilation system design; the
refrigerants and refrigerant piping design; water piping and
cooling tower design; the basic controls in air conditioning;
fire safety in the a/c systems; indoor air quality; energy
efficiency in the a/c systems
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
๓ (๓–๐–๖)
Power Plant Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวทางในการนาไปใช้ วัฏจักรกาลังไอ
น้า การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ และการศึกษาส่วนประกอบ
ของโรงจักรต้นกาลังไอน้า กังหั นก๊าซ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน
วัฏจักรผลิตความร้อนร่วมและระบบผลิตพลังงานร่วม โรงไฟฟูาพลังน้า
โรงไฟฟูานิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักร
ต้นกาลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Prerequisites : EGME 231
Energy conversion principles and availability concept; vapor
power cycle; the fuels and combustion analysis and
component study of steam, gas turbine and internal
combustion engine power plants; combined cycle and
cogeneration; hydro power plant; nuclear power plant;
control and instrumentation; power plant economics and
environmental impacts
การอบแห้งเมล็ดพืช
๓ (๓-๐-๖)
Grain Dying
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนะน าทฤษฎีและระบบการอบแห้งเมล็ดพืช คุณสมบัติอากาศชื้น
ความชื้นสมดุล การคานวณความดันและการเลือกพัดลม คุณสมบัติเชิง
ความร้อนของเมล็ดพืช และการถ่ายเทความชื้นในวัสดุพรุน แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งเมล็ดพืช การเสื่อมสภาพและการลดลง
ของเมล็ดพืชในโรงเก็บ การอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์
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Prerequisites : None
Principle and system of grain drying; moist air properties;
equilibrium moisture content; pressure calculation and fan
selection; thermal properties of grain and moisture transfer
in porous materials; mathematical modelling of grain drying;
deterioration and its minimization in storage; drying
technology with solar energy
การออกแบบระบบทางความร้อน
๓ (๓-๐-๖)
Thermal System Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การออกแบบเชิงวิศวกรรม การออกแบบระบบที่สามารถทางานได้ การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับระบบทางความร้อน การสร้างสมการ
แบบจ าลองของอุปกรณ์ท างความร้อ น การจาลองระบบ การหาค่ า
เหมาะสมที่สุด
Prerequisites : None
Engineering design; design of workable systems; economic
analysis on thermal systems; equation fitting; model of
thermal equipment; system simulation; optimization
การทาความเย็นและการปรับอากาศ
๓ (๓-๐-๖)
Refrigeration and Air Conditioning
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การท าความเย็ นและสั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะ
ระบบอัดไอ วัฏจักรการทาความเย็น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
ระบบ คุณสมบัติของสารทาความเย็น การระเหยเป็นไอและหอผึ่งน้า
การทาความเย็นแบบดูดซับ การคานวณภาระการทาความเย็นของ
ระบบทาความเย็น การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ การประมาณ
ภาระการทาความเย็นของระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อและ
ระบบปรับอากาศ
Prerequisites : None
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of
performance; modified vapor compression; refrigeration
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cycles; system components analysis; refrigerant and their
propertie; evaporative cooling and cooling towers;
absorption refrigeration; calculation of cooling load of
refrigeration systems; freezing of food; air condition; cooling
load estimation of air conditioning systems; air distribution
and duct system design
๒.๒.๓ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
วศคก ๒๕๒ วิศวกรรมยานยนต์ ๑
๓ (๒-๓-๕)
EGME 252 Automotive Engineering I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
พื้ น ฐานของเครื่ อ งยนต์ เ ผาไหม้ ภ ายใน วั ฎ จั ก รเครื่ อ งยนต์ แ ละ
ส่วนประกอบ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบ
ระบายความร้อน และการบารุงรักษาเครื่องยนต์ การปฏิบัติการและ
การทดสอบ
Prerequisites: None
Fundamental of internal combustion engine; engine cycle
and components; the ignition system, the fuel system, the
lubrication system, the cooling system and maintenance;
practice and testing
วศคก ๓๐๑ วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖)
EGME 301 Finite Element Methods in Mechanical Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๐๖
หลักการของวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีสติฟเนส การสร้างสมการ
ของทรัส การสร้างสมการของคาน สมการของโครงสร้างแบบเฟรม
การสร้างสมการสติฟเนสสาหรับความเค้นและความเครียดในระนาบ
การสร้างสมการแบบไอโซพาราเมตริก การวิเคราะห์ความเค้นสามมิติ
ข้อพิจารณาทางปฏิบัติในการจาลอง
ปัญหาการถ่ายเทความร้อน
ปัญหาของไหล การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางด้านวิธีการไฟไนต์เอลิ
เมนต์
Prerequisites : EGME 206
Principle of the finite element methods; stiffness method;
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development of truss equations; development of beam
equations; frame equations; development of the plane
stress and plane strain stiffness equations; isoparametric
formulation; a three-dimensional stress analysis; practical
considerations in modeling; heat transfer problems; fluid
flow problems; the use of finite element program
ชีวกลศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Biomechanics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๑๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรมเครื่องกล
กับระบบและวัสดุชีวภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและการ
ทางานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การวิเคราะห์คุณภาพ โครงสร้าง
และการทางานของระบบกล้ ามเนื้อและข้อต่อโดยใช้ระเบียบวิธีทาง
วิศวกรรมที่ทันสมัย การวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ที่จะเกิดความ
เสียหายในระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ และการออกแบบวัสดุฝังในเพื่อใช้
ทดแทนกระดูกหรือเพื่อช่วยในการรักษา
Prerequisites : EGME 213
An introduction to the application of mechanical
engineering principles to biological materials and systems; a
general introduction to the structure and function of the
musculoskeletal system: anatomy and physiology of
musculoskeletal tissues and joints; modern methods from
engineering sciences for a quantitative analysis of the
quality, structure and function of the tissues and joints; an
analysis of possible failure of the musculoskeletal system;
an analysis and design of orthopaedic implants that are
being used to replace part of the musculoskeletal system or
to aid its healing
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กลศาสตร์ของวัสดุ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Mechanics of Materials II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๑๓
ทฤษฎีความยืดหยุ่นเบื้องต้น ความเค้นและความเครียดในระนาบ
ปัญหาในระนาบ ทฤษฎีความยืดหยุ่น ความเค้นและการยืดหดตัวแบบ
สมมาตรรอบแกนของวัตถุ การสมมาตรรอบแกนของแผ่นบางรวมทั้ง
แผ่นโค้งบาง
Prerequisites : EGME 213
Introduction to the theory of elasticity; plane stress and
plane strain; a 2-D problems; general theory; axisymmetric
stress and deformation in a solid of revolution;
axisymmetric plates and shells of revolution
อุณหพลศาสตร์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Thermodynamics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
การย้อนกลับไม่ได้ และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ ระบบกาลังงานและ
การทาความเย็น วัฏจักรแรงคิน วัฏจักรกังหันก๊าซ วัฏจักรทาความเย็น
แบบอัดไอ ก๊าซผสม ปฏิกิริยาเคมี และกระบวนการเผาไหม้ การไหล
แบบอัดตัวได้
Prerequisites : EGME 231
Irreversibility and availability; the power and refrigeration
systems; the rankine cycle; gas-turbine power cycle; vapor–
compression refrigeration cycle; gas mixtures; chemical
reactions and combustion; compressible flow
กลศาสตร์ของไหล ๒
๓ (๓-๐-๖)
Fluid Mechanics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๔ และ วศคก ๒๐๑
การวิเคราะห์การไหลของของไหลที่มีความหนืดภายในท่อ การไหลผ่าน
วัตถุ การไหลของของไหลในช่องทางเปิด การไหลยุบตัวได้ เทอร์โบร์แม
ชชีนนารี่เบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านพลศาสตร์ของ
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ไหลเชิงคานวณ
Prerequisites : EGME 234 and EGME 201
Viscous flow in pipes; flow over immersed objects; open
channel flow; compressible flow; fundamental of
turbomachinery and using Computational Fluid Dynamics
(CFD) software
อากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Aerodynamics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๔
สมการการไหลตามหลักการกลศาสตร์การไหล การไหลศักย์ ทฤษฎีปีก
แบบสองมิติ ทฤษฎีปีกความยาวจากัด การไหลของของไหลหนืดและ
การไหลในชั้นชิดผิว การไหลของของไหลแบบอัดตัวได้ การไหลของของ
ไหลหนื ด และการไหลแบบชั้ น ชิ ด ผิ ว การควบคุ ม การไหลและการ
ออกแบบปีก
Prerequisites : EGME 234
Governing equations of fluid mechanics; potential flow; a
two-dimensional wing theory; the finite wing theory;
compressible flow; viscous flow and boundary layers; flow
control and wing design
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Computational Fluid Dynamics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๔
สมการการเคลื่ อนที่ส าหรับการไหล สภาวะขอบเขต คุณลั กษณะ
พื้นฐานของการไหลแบบปั่นปุวน และแบบจาลองการไหลแบบปั่นปุวน
ระเบีย บวิธีป ริมาตรจากัด และการสร้างโค็ดในพลศาสต์ของไหลเชิง
คานวณ ประกอบด้วย สมการเพื่อการคานวณแบบปริมาตรจากัดของ
พจน์ที่ปรากฏในสมการควบคุมการไหลของของไหล คือ พจน์ของการ
กระจายตัว พจน์ของการพา และพจน์ของแหล่งกาเนิด การสร้างสมการ
เพื่อการคานวณแบบปริมาตรจากัดของการไหลที่ขึ้นกับเวลา การ
คานวณแบบทาซ้าเพื่อเลือกตัวแปรร่วมที่ถูกต้องในการไหล รูปแบบของ
ผลเฉลยของสมการเพื่อการคานวณ และวิธีปริมาตรจากัดของปัญหา
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ขอบเขต
Prerequisites : EGME 234
Governing equations of fluid flow; boundary condition;
introduction to the physics of turbulence and turbulence
modeling in the Computational Fluid Dynamics (CFD); the
finite volume method and it implementation in the CFD
code: finite volume discretisation for the phenomena in
fluid flow comprise diffusion convection and source terms;
discretisation procedures for unsteady phenomena; iterative
solution processes to ensure correct coupling between all
of the flow variables; solution algorithm for the system of
discretised equations; implementation of the boundary
equation
การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Fundamental of Powertrain Control
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและทฤษฎีในการออกแบบและควบคุมระบบส่ง
กาลัง โดยจะครอบคลุ มถึงระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติ ระบบ
ควบคุมการทรงตัว ระบบกันสะเทือน พื้นฐานของระบบส่งกาลังแบบ
อัจฉริยะ และการพิจารณาถึงผลกระทบต่อและจากผู้ขับขี่
Prerequisites : EGME 221
The fundamental concept and theory of design control of
the powertain system; topics include cruise control; traction
control; active suspension; background on the Intelligent
Vehicle-Highway System (IVHS); considerations of human
factor interface
ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง
๓ (๒-๓-๕)
High Performance Powertrain System
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
ศึกษาถึงเทคโนโลยีของระบบส่งกาลังสมรรถนะสูง โดยจะศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและปรับปรุงระบบส่งกาลัง
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เพื่อให้ได้กาลังตามต้องการ นักศึกษาจะมีการทาโครงงาน โดยเป็นการ
วิเคราะห์และการจาลองแบบปัญหาบนคอมพิวเตอร์และสร้างชิ้นงาน
Prerequisites : EGME 221
An introduction to the high performance powertrain system
technology; study of the fundamental concepts and
theories involved in designing high performance powertain
components; consideration of design factors affecting
unique high engine output individual project includes
analysis and simulation
การแปลงรูปพลังงานเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๕)
Fundamental of Energy Conversion
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี
พื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ เคมี การไหลและกระบวนการส่งผ่านที่ใช้
กั บ ระบบพลั ง งาน
รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ก ารแปลงพลั ง งานใน
กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ เคมี ไฟฟูาและไฟฟูาเชิงแสง การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบที่ใช้ทรัพยากร
เชื้อ เพลิ งฟอสซิล ไฮโดรเจน นิว เคลี ยร์แ ละพลั ง งานทดแทน การ
ประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ การปฏิรูปเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและการผลิ ต
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ เซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ การเผาไหม้ ระบบ
เชื้อเพลิงร่วม ตัวเร่งปฏิกิริยา รูปแบบต่าง ๆ ของการเก็บรักษาและการ
ส่งผ่านพลังงาน และการใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่าและ การวิเคราะห์วงจร
ชีวิตของเชื้อเพลิง
Prerequisites : None
Fundamentals of thermodynamics, chemistry, the flow and
transport processes as applied to energy systems; topics
include an analysis of the energy conversion in the
thermomechanical, thermochemical, electrochemical, and
photoelectric processes in existing and future power and
the transportation systems; efficiency, environmental impact
and performance; the systems utilizing of fossil fuels,
hydrogen, nuclear, and renewable resources, over a range
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of sizes and scales are discussed; applications include fuel
reforming, hydrogen and synthetic fuel production, fuel
cells and batteries, combustion, hybrids, catalysis,
supercritical and combined cycles, photovoltaics, etc.;
different forms of energy storage and transmission, and
optimal source utilization and the fuel-life cycle analysis
๓ (๓-๐-๖) หรือ
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering
๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลหั ว ข้ อ เปลี่ ย นไปตามความ
เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา
Prerequisites : None
The interesting topics on mechanical engineering, topics
changed each semester
ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology and Advanced Statistics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบงานวิจัยในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ เทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือสาหรับ
งานวิจัย สถิติเบื้องต้นสาหรับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมหลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุ การวิเคราะห์
ความถดถอยพหุ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การ
เขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความทาง
วิชาการ ทักษะการนาเสนอผลงาน ทักษะการประสานงาน กรณีศึกษา
Prerequisites : None
Research methodology; the research design for quantitative
and qualitative process; data collection technique; the
research instrument construction process; basic statistics for
research; multivariate data analysis; Multivariate Analysis of
Variance (MANOVA); Multivariate Analysis of Covariance
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(MANCOVA); multiple correlation analysis, multiple
regression analysis; path analysis; factor analysis; research
proposal writing; research report writing; research paper
writing; presentation skills; coordination skills; case studies
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖)
Entrepreneurship for Mechanical Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนะนาแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ และการเป็นผู้ ประกอบการค้าพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิก ส์
การตลาดออนไลน์ การเขียนแผนธุรกิจสาหรับธุรกิจออนไลน์การสร้าง
สื่อผสมออนไลน์สาหรับส่งเสริมการขาย
Prerequisites : None
Introduction to fundamental principle and concept of
ecommerce business, ecommerce entrepreneur, online
marketing,
business plan for online business, online
multimedia creation for sale promotion
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาทางความร้อน
๓ (๓-๐-๖)
Numerical Methods in Heat Transfer Problems
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน สมการถ่ายเท
ความร้อน วิธีการวิเคราะห์โดยตรง วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจาลองทางกายภาพ กรณีศึกษา
Prerequisites : None
Conduction; convection; radiation; heat transfer equation;
analytical solution; numerical solution; computer program;
Physical modeling; case studies
วิธีการเชิงปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Artificial Intelligence Methods
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
วิธีปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะนา ระบบโครงข่ายประสาทเทียม ระบบ
อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบผสมผสาน
๗๘
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และการประยุกต์ใช้
Prerequisites : None
Introduction to Artificial Intelligence Methods; Artificial
Neural Networks; Fuzzy Logic; Genetic Algorithms; Hybrid
Systems and Applications
การออกแบบเครื่องกล ๒
๓ (๓-๐-๖)
Mechanical Design II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๒๓
การออกแบบชิ้นส่วนถ่ายทอดกาลัง ระบบถ่ายทอดกาลัง เฟืองแบบต่าง
ๆ แบริ่งเบรกและคลัตช์ สายพานและโซ่ การฝึกปฏิบัติออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลต่าง ๆ
Prerequisites : EGME 323
The design of power transmission components; power
transmission system: gears, bearings, brakes, and clutches;
belts and chains; the practice of selected design problems
เครื่องจักรกลของไหล
๓ (๓-๐-๖)
Fluid Machinery
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑ และ วศคก ๒๓๔
พื้นฐานเครื่องจักรกลของไหล ประเภทของเครื่องจักรของไหลและการ
ประยุกต์ใช้งาน แผนภาพความเร็ว การวิเคราะห์พลังงานและโมเมนตัม
เชิงมุม การวิเคราะห์ความคล้าย และผลของความหนืด เครื่องอัดไอ
แบบแรงเหวี่ยงและไหลตามแกน เครื่องสูบน้าและพัดลมอุตสาหกรรม
เครื่องกังหันไอน้าและเครื่องกังหันแก๊ส
Prerequisites : EGME 231 and EGME 234
The basic concepts of fluid machinery; classifications of
turbomachines and applications; velocity diagrams; energy
and angular momentum analysis; a similarity analysis and
viscous effects; centrifugal and axial-flow compressors;
pumps and industrial fans; steam and gas turbines
การออกแบบระบบท่อในอาคาร
๓ (๓-๐-๖)
Plumbing System Design
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑ และ วศคก ๒๓๔
เกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อ ระบบท่อประปาสาหรับอาคาร การ
เพิ่มความดันของน้าในระบบท่อ หลักการคานวณหาขนาดของเครื่องสูบ
น้าหมุนเวียน การออกแบบระบบท่อระบายน้าและท่ออากาศ การ
ออกแบบท่อน้าร้อน การออกแบบระบบดับเพลิง
Prerequisites : EGME 231 and EGME 234
Plumbing code and standards; the plumbing system for
building; increasing water head in the plumbing system;
guiding rule for finding the circulator; the drainage system
and vent pipe design; designing of hot-water pipe line; the
fire protection system
การออกแบบระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
๓ (๓-๐-๖)
Refrigeration and Air Condition System Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของระบบทาความเย็นและการประยุกต์ใช้งานระบบทา
ความเย็น ระบบทาความเย็นและปั๊มความร้อน การเก็บรักษาอาหาร
และอุปกรณ์การเก็บรักษาอาหาร การลดอุณหภูมิของอาหารของอาหาร
ความรู้เบื้องต้นของการจาลองระบบทาความเย็นแบบอัดไอ การจาลอง
อุปกรณ์ย่อยของระบบทาความเย็นและการวิเคราะห์ระบบทาความเย็น
Prerequisites : None
Introduction to refrigeration system and applications;
refrigeration and heat pump; food storage and equipment;
food refrigeration; introduction to vapor compression
system modeling; modeling of the refrigeration components;
the system analysis
ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้างรถยนต์และระบบกันสะเทือน
๓ (๒-๓-๕)
Theory and Design of Vehicle Structure and Suspension
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๕๓
ทฤษฎีของระบบกันสะเทือนแบบต่าง ๆ หลักการแบบโครงร่างรถยนต์
โดยคานึ งถึงการกระจายแรงและความปลอดภัย ผลของล้ อและยาง
และการเลื อกอุ ปกรณ์ใ นระบบกั นสะเทื อ นต่ อสมรรถนะ และความ
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ปลอดภัยของรถยนต์
Prerequisites : EGME 353
Theory of the vehicle suspension systems; consideration of
force distribution and safety in designing the vehicle’s
bodies and structures; Effects of wheel, performance and
safety of vehicles
ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
๓ (๒-๓-๕)
On-Board Vehicle Electronics and Control System and
Components
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๕๓
ระบบไฟฟูา ระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถยนต์ การตรวจ
วิเคราะห์หาจุดขัดข้องของระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ โดยการสังเกตุ การ
วิเคราะห์ตามทฤษฎี และการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม
มลภาวะ การวิเคราะห์ไอเสีย
Prerequisites : EGME 353
The electrical system; thevehicle control system;
components fault; damage detection by observation;
theoretical analysis; computer diagnosis; the pollution
control system; emission analysis
แขนกลขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Robotics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
การแปลงตาแหน่งของวัตถุใน ๓ มิติ จลนศาสตร์ของแขนกลแบบฟอร์เว
อร์ด และอินเวอร์ส พลศาสตร์ และการควบคุมแขนกล ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็ว และแรงสถิต ความเร่งเชิงเส้นและเชิงมุม การวาง
แปลนเส้นทางการเคลื่อนที่ การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การ
ควบคุมแรงของแขนกล การจาลองการทางานและการเขียนโปรแกรม
Prerequisites : None
Spatial descriptions and transformations of objects in the
three-dimensional space; forward and inverse manipulator
kinematics; dynamics and control of robot manipulators;
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EGME 462

วศคก ๔๖๓
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วศคก ๔๘๓
EGME 483
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relationship between velocities and static forces; linear and
angular acceleration; task and trajectory planning; linear and
nonlinear control; force control of manipulators; simulation;
off-line programming
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์
๓ (๒-๓-๕)
Applied Pneumatics and Hydraulics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๔
พื้นฐานของระบบนิเมติกส์และไฮดรอลิกส์ วงจรต่าง ๆ การเขียนวงจร
การวิเคราะห์และการออกแบบวงจร การออกแบบระบบการทางาน
อัตโนมัติ
Prerequisites : EGME 234
Fundamental of the pneumatic and hydraulic system;
circuits; circuit drawing; circuit analysis and design; the
automation system design
การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๒-๓-๕)
Mechanical Engineering Measurement
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ระบบการวั ด การวั ด ปริ ม าณต่ า ง ๆ
ในรู ป ของสั ญ ญาณไฟฟู า
ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด แรง
โมเมนต์และการไหลของของไหล การตอบสนองของเครื่องมือวัดและ
ความแม่นยาของการวัด
Prerequisites : None
Measures system; various quantities measures, electric
signal, transducer; measures of velocity, pressure,
temperature, strain, force, moment and fluid flow;
instrument response, and accuracy
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
๓ (๓-๐-๖)
Gas Turbines
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
ประวัติการพัฒนาและการประยุกต์ของเครื่องกังหันก๊าซ วัฎจักรกาลัง
อย่างง่าย การวิเคราะห์เทอร์โบเจ็ต และเทอร์โบแฟน เครื่องอัดอากาศ
๘๒
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กั ง หั น ก๊ า ซและการหล่ อ เย็ น ของกั ง หั น ก๊ า ซ ห้ อ งเผาไหม้ แ ละหั ว ฉี ด
สมรรถนะและการท างานร่ ว มกั น ของส่ ว นประกอบของเครื่ อ งยนต์
มลภาวะทางอากาศและเสียง
Prerequisites : EGME 231
History and applications of the gas turbines; simple power
cycle, turbojet and turbofan analysis; compressors, turbines
and turbine cooling; combustors and nozzles; engine
performance and matching; emissions and noise pollution
การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงาน
๓ (๓-๐-๖)
Energy Management and Economics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑ และ วศฟฟ ๒๑๗
หลักการทั่วไปของการจัดการพลังงาน องค์ประกอบของโปรแกรม การ
จั ดการพลั งงาน การวางแผนส าหรั บการจัด การพลั ง งาน การจั ด
การพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
Prerequisites: EGME 231 and EGEE 217
General principles of energy management; element of an
energy management program; planning for energy
management; energy management in building and industry
การจัดการพลังงานในอาคาร
๓ (๓-๐-๖)
Energy Management in Building
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๔๘๕
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การของการระบายอากาศและในระบบปรั บ
อากาศ ศึกษาควบคุมความร้อนผ่านกระจก ศึกษาการคานวณความร้อน
ผ่านกรอบอาคารในสภาวะไม่เสถียร โดยวิธี ไฟไนต์ดิฟเฟอเร้นท์ และ
การคานวณภาระที่เข้าสู่ระบบปรับอากาศ ศึกษาเทคโนโลยีอาคาร
ประหยัดพลังงานสมัยใหม่ เช่น การศึกษาการประยุกต์ใช้แผ่นกั้นความ
ร้อน การลดความชื้นในอากาศ การปรับอากาศโดยใช้วิธีการแผ่รังสี
การประยุกต์ใช้แสงสว่างจากภายนอกมาช่วยส่องสว่างในอาคาร การ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ
Prerequisites : EGME 485
Air ventilation concept in air conditioning system; the
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control of complex fenestration system; unsteady state heat
gain calculation through building envelope using finite
different; air conditioning loads calculation; low energy
consumption building technology; radiant barrier; solid
desiccant; radiant cooling; daylight integrated electric
lighting technology; building automation
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Energy Management in Industry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๔๘๕
สถานะการณ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงานใน
ระบบหม้อไอน้า ระบบไอน้า การนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ฉนวน
กั น ความร้ อ น มอเตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ระบบท าความเย็ น ใน
อุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณภาพทั้งองค์กร วิศวกรรมคุณค่า บัญชี
พลังงาน และ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisites : EGME 485
The industrial energy situation in Thailand; the energy
management in stream power plant; heat recovery;
insulation; the high efficiency motor; industrial
chilling/cooling system; total quality management; valuable
engineering; energy accounting; engineering economics
พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Solar Energy
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๓๔
การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ การดูดกลืนและการรับรังสี แผงรับรังสี
แบบแผ่นราบ สมรรถนะของแผงรับรังสีแบบต่างๆ การสะสมพลังงาน
การเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล หลักการทางกายภาพและเทคโนโลยีของ
ระบบพลังงานไฟฟูาโซลาร์เซลล์ ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์และ
เทคนิ คการประเมินและการวัดผลสาหรับพลั งงานแสงอาทิต ย์ที่มีอยู่
ส่วนประกอบในระบบ PV การออกแบบและการใช้งานของระบบ PV
ต่าง ๆ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับประเทศกาลังพัฒนา ระบบการ
ประเมินต้นทุนสาหรับพลังงานแสงอาทิตย์
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Prerequisites : EGME 334
Solar radiation; absorption; solar flat plate collector; various
type flat plate collector performance; energy storage;
conversion to the mechanical power; an understanding of
the physical and technological principles of the
photovoltaic energy systems; the solar energy resource, the
assessment and measurement techniques for the available
insolation; the components in a the PV system; design and
operation of the different PV systems on- and off-grid, such
as BIPV, MW scale PV plants; micro systems for developing
countries; introduction to cost assessments for the PV
systems
วศคก ๔๙๑- หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖)
๔๙๔
หรือ
EGME 491- Special Topics in Mechanical Engineering
๓ (๒-๓-๕)
494
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล หัวข้อเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา
Prerequisites : None
Selected topics pertinent to mechanical engineering
๓
๔

หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
วศคก ๓๐๓ การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
๑ (๐-๓–๑)
EGME 303 Mechanical Engineering Training
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐและเอกชนตามที่ภาควิชาเห็นชอบ โดยมีกาหนดระยะเวลาการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ชั่วโมงนักศึกษาต้องส่งรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึ ก งานดั ง กล่ า วซึ่ ง การประเมิ น ผลจะให้ เ กรดออกมาเป็ น พอใจ
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(Satisfactory, "S") หรือ ไม่พอใจ (Unsatisfactory, "U")
Prerequisites : 3rd year student
Practical training in industrial or government sectors during
the summer session for not less than 240 hours must be
arranged and supervised by the department; a written
report must be submitted to the department; the training
evaluation must be graded as satisfactory, "S" or
unsatisfactory, "U"
สหกิจศึกษา ๑
๑ (๐-๓–๑)
Cooperative Education 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
เตรี ย มความพร้ อ มและปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสภาพแวดล้ อ มของสถาน
ประกอบการ ภายใต้โจทย์ทางอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทางาน
จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
Prerequisites : 3rd year student
The prepare and practice in cooperative environment under
the industrial or research projects that are approved by
companies and advisors; applying classroom learning to the
real problems; preparing students for work after graduation
๑๐(๐-๓๐–๑๐)
สหกิจศึกษา ๒
Cooperative Education 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๐๔
ปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ภายใต้โจทย์
ทางอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สถานประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทางานจริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
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Prerequisites : EGME 304
A practice in the cooperative environment under the
industrial or research projects approved by companies and
advisors; the application od classroom learning to the real
problems; preparing students for work after graduation
ทั้งนี้ รายวิชา
วศคก ๓๐๔ สหกิจศึกษา ๑
EGME 304 Cooperative Education 1
มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า รายวิชา
วศคก ๓๐๓ การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 303 Mechanical Engineering Training
และสามารถใช้ทดแทนกันได้
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑

อารมณ์ เบิกฟูา
(ประธานหลักสูตร)
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๐๘๐๐๖๘xxxx

๒

ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุข
(เลขานุการหลักสูตร)
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๑๕๐๙๙๐๐๒๑xxxx

๓

เอกชัย ชัยชนะศิริ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๐๗๐๑๐๙xxxx

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
อาจารย์ Ph.D. (Mechanical
Engineering) University of
Washington, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๕๙
M.S. (Aerospace and
Mechanical Engineering)
University of Southern
California, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๔
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖
อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
M.Eng. (Energy) Asian
Institute of Technology,
Thailand พ.ศ. ๒๕๕๓
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙

ผู้ช่วย
Ph.D. (Mechanical
ศาสตราจารย์ Engineering) Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
พ.ศ. ๒๕๕๒
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑
๘๘

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี
Boekfah, A. Iterative-based
optimal-inverse feedforward
for output-tracking of
nonminimum-phase systems.
Engineering Journal, 2017;
21(7); 475-483.

Prasertpong P,
Jaroenkhasemmeesuk C,
Tippayawong N.
Characterization of bio-oils
from Jatropha residue and
mixtures of model compound.
Chiang Mai University Journal
of Natural Sciences, 2017;
16(2); 135-144.
Ouejiaraphant T.,
Samruajbenjakun B. and
Chaichanasiri E. (2017)
Determination of the centre of
resistance during en mass
retraction combined with
corticotomy: finite element
analysis, Journal of
Orthodontics 2018; 45(1),
11-15.
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

๔

เจษฎาภรณ์ ปริยดากล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๑๑๐๐๘๐๐๔๖xxxx

๕

ธนภัทร์ วานิชานนท์
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๐๖๐๒๒๑xxxx

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม. เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี
Priyadumkol J and
Suvanjumrat C. A study of
mechanical property of
eggshell with inverse method
and finite element analysis.
Proceedings of the 8th
International Conference on
Key Engineering Materials;
2018 Mar 16-18; Osaka, Japan.
ผู้ช่วย
Ph.D. (Aerospace
Hansawangkit, T. and
ศาสตราจารย์ Engineering) University of Wanichanon, T. Lyapunov
Southern California, U.S.A. Stability for Four-story Building
พ.ศ. ๒๕๕๕
using the Fundamental
M.S. (Aerospace and
Equations of Constrained
Mechanical Engineering)
Motion, the 3rd International
University of Southern
Conference on Control and
California, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๒ Robotics Engineering (ICCRE
M.S. (Electrical Engineering) 2018), 20-23 April 2018,
University of Southern
Nagoya, Japan.
California, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๔๘
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.
๒๕๔๕

๘๙

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
๑ อ.ดร.อารมณ์ เบิกฟูา
๓๑๐๐๘๐๐๖๘xxxx

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Mechanical Engineering) University of
Washington, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๙
M.S. (Aerospace and Mechanical Engineering)
University of Southern California, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๔
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
M.Eng. (Energy) Asian Institute of Technology,
Thailand พ.ศ. ๒๕๕๓
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn
International Institute of Technology, Thammasat
University, Thailand พ.ศ. ๒๕๕๒
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑

๒

อ.ดร.ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุข
๑๕๐๙๙๐๐๒๑xxxx

๓

ผศ.ดร.เอกชัย ชัยชนะศิริ
๓๑๐๐๗๐๑๐๙xxxx

๔

อ.ดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดากล
๑๑๐๐๘๐๐๔๖xxxx

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม. เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕

ผศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์
๓๑๐๐๖๐๒๒๑xxxx

Ph.D. (Aerospace Engineering) University of Southern
California, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๕
M.S. (Aerospace and Mechanical Engineering)
University of Southern California, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๒
M.S. (Electrical Engineering) University of Southern
California , U.S.A. พ.ศ. ๒๕๔๘
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๔๕

๙๐

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
๖ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
๑๑๐๑๔๐๐๕๑xxxx
๗

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ชูแก้ว
๓๘๐๐๗๐๐๒๔xxxx

๘

ผศ.ดร.เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์
๓๑๐๑๔๐๑๙๓xxxx

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๖
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๘
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of
Technology, Thailand พ.ศ. ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐

๙๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓.๒.๓ อาจารย์ประจา
๓.๒.๓.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ

เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

๑.

ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
๓๑๐๑๔๐๑๒๙xxxx

Ph.D. (Agricultural Engineering) Univ. of Kansas
State, USA พ.ศ. ๒๕๓๘
M.Eng. (Agricultural Machinery and Management)
Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. ๒๕๒๔
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒.

ผศ.บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ
๓๑๐๐๕๐๑๒๖xxxx

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

๓.

อ.ชาคริต วรรณศิริ
๓๑๐๑๒๐๑๖๐xxxx

M.Sc. (Advanced Mechanical Engineering) Imperial
College,
UK พ.ศ. ๒๕๓๖
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๘

๔.

ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ
๓๗๕๙๙๐๐๐๖xxxx

Ph.D. (Mechanical Engineering) The Ohio State
Univ., USA พ.ศ. ๒๕๔๗
M.S. (Mechanical Engineering) The Ohio State
Univ., USA พ.ศ. ๒๕๔๒
วศ.บ. (เครื่องกล) (ม.เกษตรศาสตร์) พ.ศ. ๒๕๓๗

๕.

ผศ.ดร.รุ่ง กิตติชัย
๓๗๓๐๖๐๐๓๒xxxx

Ph.D. (Mechanical Engineering) Univ. of
Manchester, UK พ.ศ. ๒๕๕๐
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๙
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๕

๙๒

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ลาดับ

เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

๖.

ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์
๓๕๐๙๙๐๑๓๒xxxx

Ph.D. (Mechanical Engineering) Purdue Univ., USA
พ.ศ. ๒๕๔๙
M.S. (Mechanical Engineering) Purdue Univ., USA
พ.ศ. ๒๕๔๖
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๒
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘

๗.

ผศ.ดร.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
๓๑๐๒๒๐๑๕๔xxxx

Ph.D. (Mechanical Engineering) Lehigh University,
USA พ.ศ. ๒๕๕๔
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑

๘.

รศ.ดร.ชาคริต สุวรรณจารัส
๓๘๐๙๙๐๐๐๐xxxx

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๘

๙.

ผศ.ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม
๓๑๐๑๕๐๐๘๕xxxx

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐.

ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
๓๑๐๑๖๐๐๒๖xxxx

Ph.D. (Mechanical Engineering) Georgia Inst. of
Tech., USA พ.ศ. ๒๕๔๖
M.S. (System and Control Engineering) Case
Western Reserve Univ., USA พ.ศ. ๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๑

๓.๒.๓ อาจารย์ประจาจากคณะต่างๆ ดังนี้
๓.๒.๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๒๖๘ คน
๓.๒.๓.๒ คณะสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๗๓ คน
๓.๒.๓.๓ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๔๑ คน
๓.๒.๓.๔ คณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามความเหมาะสม
๙๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
๓.๒.๔.๑ ผศ.คณิต สงวนตระกูล
๓.๒.๔.๒ อ.โกศัย เกียรติกูลานุสรณ์
๓.๒.๔.๓ อ.ปรีชา ยาออม
๓.๒.๔.๔ อ.ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาจะต้องเลือกผ่านการฝึกงาน หรือผ่านสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน
๔.๑.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน
หลักสู ตรกาหนดให้นั กศึกษาจะต้องเลือกผ่านการฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมี
ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การ คื อ การให้ นั ก ศึ ก ษาส่ ง เรื่ อ งขอความอนุ เ คราะห์ ฝึ ก งานผ่ า นภาควิ ช าฯ มายั ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อนักศึกษาออกฝึกงานตามหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร นักศึกษาจะต้องรายงานผลการฝึกงานมายัง
หลักสูตรทุก ๆ ๒ สัปดาห์ โดยระหว่างที่นักศึกษาฝึกงานจะมีอาจารย์จากภาควิชาฯ เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกงาน สาหรับ
ผลการประเมินหลักสูตรจะให้หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ที่รับนักศึกษาทาการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา
มายังหลักสูตร ประกอบกับนักศึกษาจะต้องส่งเล่มรายงานการฝึกงานมายังหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาผล
๔.๑.๒ ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้
(๑) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(๒) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(๓) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงานทีด่ ี
(๔) มี ร ะเบี ย บวินั ย ตรงเวลาและเข้ า ใจวั ฒ นธรรมขององค์ ก รตลอดจนสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กั บ สถาน
ประกอบการได้
๔.๑.๓ ช่วงเวลาการฝึกงาน
ชั้นปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน
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๔.๑.๔ การจัดเวลาและตารางสอน
การจัดเวลาและตารางสอนการฝึกงานรวมเวลา ๒๔๐ ชั่วโมง
๔.๑.๕ การเตรียมการ
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
๔.๑.๖ กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงาน เป็นผู้ประเมินผล ด้วยเกณฑ์ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) โดยประเมิ น ผลจากการส่ ง
รายงานฝึกงาน และ/หรือ การนาเสนอผลการฝึกงาน
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
๔.๒.๑ มาตรฐานของสหกิจศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาจะต้องเลือกผ่านสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมี
ขั้นตอนการบริหารจัดการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนบริษัท/องค์กร ที่ประสงค์จะรับนักศึกษาสหกิจเพื่อ
ประเมินคุณภาพของบริษัทและโครงงานภายใต้สหกิจ การให้นักศึกษาส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์สหกิจผ่านภาควิชาฯ
มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท/องค์กรคัดเลือกนักศึก ษาที่มีคุณสมบัติตามที่/องค์กรต้องการ นักศึกษาจะต้อง
รายงานผลสหกิจมายังหลักสูตรทุก ๆ ๒ สัปดาห์ โดยระหว่างที่นักศึกษาดาเนินการสหกิจจะมีอาจารย์จากภาควิชาฯ
เข้าตรวจเยี่ ยมการฝึ กงาน ส าหรั บผลการประเมินหลั กสูตรจะให้ห น่วยงาน/องค์กร/บริษัท ที่รับนักศึกษาทาการ
ประเมินผลสหกิจของนักศึกษามายังหลักสูตร ประกอบกับนักศึกษาจะต้องส่งเล่มรายงานสหกิจมายังหลักสูตรเพื่อ
ประกอบการพิจารณาผล โดยอ้างอิงมาตรฐานต่าง ๆ ตาม สมาคมสหกิจศกษาไทย ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อันประกอบไปด้วย
๑. มาตรฐานของนักศึกษาและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
- การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง)
- การกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศ
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การวัดผลและประเมินผลงงานสหกิจศึกษา
๒. มาตรฐานของผู้ประกอบการ
- การกาหนดค่าตอบแทน และ สวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตามลักษณะงาน
- ความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของ
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- มีกระบวนการกากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- การวัดผลและประเมินผลงงานสหกิจศึกษา
๔.๒.๒ ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้
(๑) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(๒) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(๔) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
๔.๒.๓ ช่วงเวลา (สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ ๔ ของนักศึกษา
๑๖ สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา
๔.๒.๔ การจัดเวลาและตารางสอน (สหกิจศึกษา)
การจัดเวลาและตารางสอนการฝึกงานรวมเวลา ๕๖๐ ชั่วโมง
๔.๒.๕ การเตรียมการ
การเตรียมการของกิจกรรมสหกิจศึกษาเป็นการเตรียมการตั้งแต่ระดับนโยบาย ลงมาถึงการจัดการ
ทรัพยากร และการติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายสหกิจศึกษา
(๒) กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชาฯ)
(๓) กาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานสหกิจศึกษา
(๔) กาหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมสหกิจศึกษา
(๕) กาหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ
(๖) กาหนดการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการจัดสหกิจศึกษา
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๔.๒.๖ กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลสหกิจศึกษาจะมีการประเมินผลในช่วงต่าง ๆ ของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ช่วงดาเนินการ
ช่วงที่ ๑ การประเมินผล
บริบทเบื้องต้น

รายละเอียด
เพื่อวิเคราะห์ถึงความพร้อม ความต้องการ กลุ่มเปูาหมาย แนว
ทางการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและความเปูนไปได้ในการ
ดาเนินงาน
นาไปสู่การวางแผน การกาหนดเปูาหมายจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การ
จัดลาดับความสาคัญ การกาหนดนโยบาย

ช่วงที่ ๒ การประเมิน
ความก้าวหน้า

นาไปสู้การปรับปรุงการทางาน
เป็นการประเมินผลส่วนที่เป็นปัจจัยนาเข้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นการพิจารณาว่าทรัพยากรมีความเหมาะสม ละเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานหรือไม่

ช่วงที่ ๓ การประมินผลเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน หรือสิ้นสุด
การดาเนินกิจกรรมสหกิจ
ศึกษา

เป็นการประเมินผลงานที่ได้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากกระบวนการ
ดาเนินงาน

โดยแบ่งเป็นสัดส่วน ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในสัดส่วน ๕๐:๕๐ และอ้างอิง
มาตรฐานการประเมินจากมาตรฐานสมาคมสหกิจศึกษาไทย
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๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
การทาโครงงานวิศวกรรมจะดาเนินการในช่วงภาคการศึกษาปลายในทุกชั้ นปี ซึ่งนักศึกษาจะต้องทา
โครงงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้ศึกษามาในแต่ละชั้นปี โดยโครงงานจะต้องจัดทาตามรูปแบบและ
ระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิศวกรรมเป็นโครงงานที่นักศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
สร้างสรรค์
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ไปสู่การจัดทาโครงงานได้
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลายของ ปีการศึกษาที่ ๑-๓ และภาคการศึกษาปลายของ ปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔ จานวนหน่วยกิต ๕ หน่วยกิต
ประกอบไปด้วย
วศคก ๑๙๙ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
EGME 199 Mechanical Engineering Project 1
วศคก ๒๙๙ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
EGME 299 Mechanical Engineering Project 2
วศคก ๓๙๙ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓
EGME 399 Mechanical Engineering Project 3
วศคก ๔๙๘ การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 498 Mechanical Engineering Capstone Design

จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๑ หน่วยกิต
จานวน ๒ หน่วยกิต

๕.๕ การเตรียมการ
มีชั่ว โมงสั มมนาโครงงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทาโครงงาน มีการกาหนดชั่ว โมงให้ คาปรึกษา
นักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบและนาเสนอโครงงาน รวมทั้งระยะเวลาในการทารูปเล่มโครงงานส่ง
หลักสูตร

๙๘

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ ๔
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
Graduate Attributes: Mahidol University
T-Shaped: Breadth & Depth
รู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและลึก

Globally Talented
มีทักษะ ประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
Socially Contributing
มีจิตสาธารณะ สามารถทาประโยชน์ให้สังคม
Entrepreneurially Minded
กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่
ถูกต้อง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร การทา
กิจ กรรมที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด สรรงาน คน และเวลา โดยให้ มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนาเสนอผลงาน รวมถึง
ต้ อ งมี ก ารน าเอาความรู้ ค วามเข้ า ใจทางทฤษฏี ม า
ประกอบการดาเนินงาน
การทากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น
การนาเสนอผลงาน หรือโครงงานใหม่ๆ โดยการร่วมกัน
ทางานเป็นทีมในวิชาที่เป็นวิชาโครงงาน
การสอดแทรกในวิ ช าที่ เ รี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การประกอบวิชาชีพที่คานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม หรือการทาประโยชน์ให้ส่วนรวม
การให้ทากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หรือกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนามานาเสนอผลงานดังกล่าว
ได้

Core Value: Mahidol University
Mastery
เป็นผู้ฉลาดรอบรู้

Altruism
ไม่เห็นแก่ตัว ทาประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
Harmony
มีความเป็นเอกภาพ ประสานเป็นหนึ่งเดียว

มอบหมายงานในวิชาการที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการดาเนินงาน และเสริมสร้างให้ทา
กิจกรรมที่แ สดงออกถึ งความคิด ริเริ่ มสร้า งสรรค์ ให้เป็ น
ผลงานที่โดดเด่น
ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเห็นประโยชน์แก่
ส่ ว นรวมมากว่ า ส่ ว นตนโดยสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางานเป็นทีม เช่นการทาโครงงานในวิชาที่เรียน โดยมีการ
วางแผนในการจัดสรรงาน คน และเวลาได้อย่างถูกต้อง
๙๙
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คุณลักษณะพิเศษ
Integrity
มีความซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม
Determination
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มุมานะ
Originality
มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
Leadership
มีความเป็นผู้นา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเห็นประโยชน์แก่
ส่ ว นรวมมากว่ า ส่ ว นตนโดยสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร การ
ทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
การทากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน โครงงานแนวใหม่
การทางานเป็นทีมที่ปลูกฝังให้มีการจัดสรรด้านต่างๆให้เป็น
ระบบระเบียบ มีการจัดสรรงาน คน และเวลา ให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนด อย่างถูกต้องและตรงตามเปูาหมาย

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ (แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
PLO 1 กาหนด คิดวิธี และแก้ไข
ปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อนโดยการ
ประยุกต์หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์และสามารถ
บูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

PLO 2 ประยุกต์การออกแบบเชิง
วิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่
เกี่ยวข้องวิศวกรรมเครื่องกล

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ, การมอบหมายงานและ
โครงงาน
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
๑๐๐

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
การทารายงาน, การ
สังเกตการณ์นาเสนอ ผลงาน
, การเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความ
ต้องการโดยคานึงถึงปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย
สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรมทั่วโลก
PLO 3 สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ต่อผู้ฟังที่หลากหลายเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาท
ของวิศวกร

PLO 4 ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล สาหรับ
สถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้อง
ตัดสินใจโดยคานึงถึงผลเชิง
วิศวกรรมต่อบริบททางสังคม
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่ว
โลก
PLO 5 ทางานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีภาวะผู้นา ส่งเสริม
ความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานให้
เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและ

กลยุทธ์การสอน
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ, การมอบหมายงานและ
โครงงาน
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ, การมอบหมายงานและ
โครงงาน
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
๑๐๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
การทารายงาน, การ
สังเกตการณ์นาเสนอ ผลงาน
, การเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
การทารายงาน, การเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
การทารายงาน, การ
สังเกตการณ์นาเสนอ ผลงาน
, การเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
บรรลุวัตถุประสงค์

PLO 6 พัฒนาและดาเนินการ
ทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่
เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเครื่องกล
ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์
ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการ
ตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการ
สรุปผล

PLO 7 หาความรู้และประยุกต์
ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/
หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

กลยุทธ์การสอน
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ, การมอบหมายงานและ
โครงงาน
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ, การมอบหมายงานและ
โครงงาน
การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจาลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การทาการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การ
ระดมความคิด, การเรียนรู้แบบ
อิสระ, การมอบหมายงานและ
โครงงาน

๑๐๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
การทารายงาน, การ
สังเกตการณ์นาเสนอ ผลงาน
, การเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
การทารายงาน, การ
สังเกตการณ์นาเสนอ ผลงาน
, การเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การสอบข้อเขียน, การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
ทดสอบย่อย, การสังเกตการ
ทางานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล,
การทารายงาน, การ
สังเกตการณ์นาเสนอ ผลงาน
, การเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี และที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแต้มประจา ดังนี้
สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจา
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มประจา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
O
โดดเด่น (Outstanding)
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์นั กศึก ษามีความส าคัญต่อ การพัฒ นาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดให้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิตมี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ว นหนึ่งของระบบ
คุณภาพภายในคณะ โดยมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีผล
การเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) เป็นอย่างน้อยโดย
ดาเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา ภาควิชาดาเนินการโดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตร
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาที่คณะกรรมการหลักสูตรกาหนด
โดยการสุ่มประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิช าทั้งหมดที่เปิดสอน โดยมีแนวทางการทวนสอบระดั บ
รายวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะกรรมการหลักสูตร ทวนสอบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชา (Course Learning
Outcomes: CLOs) กับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome:
PLOs) ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ :
 การตรวจสอบข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดหรือไม่
 การทวนสอบความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือการประเมิน ที่สอดคล้องกับที่กาหนดใน
รายละเอียดของรายวิชา
 การทวนสอบความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากสมุดคาตอบของนักศึกษา ที่มาของเกรด
และกระบวนการตัดเกรด แบบฟอร์มการให้คะแนน
 การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ
 การพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา
 การพิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมาย และประเมินรายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ให้ผู้เรียน
ทา
 การตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการทาโครงงาน การทาปฏิบัติการ การฝึกงานและ/หรือ
การสารวจภาคสนามของนักศึกษา
 การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
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 การตรวจสอบการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
 การตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา
 การตรวจสอบการประเมินด้วยวิธีอื่นที่กาหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.๓ และ ๔)
 การตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี)
๒.๑.๑.๒ การทวนสอบการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์
คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
รายวิชา ได้แก่ :
 วิธีการสอน
 การจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
 การทวนสอบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
 การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
 การสังเกตพฤติกรรมและการตอบโต้รวมทั้งการสะท้อนคิดของนักศึกษา
๒.๑.๑.๓ การทวนสอบจากการสัมภาษณ์อาจารย์
คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การรายงานรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
การตรวจสอบผลสั มฤทธิ์ก ารเรี ย นรู้ ร ะดั บ หลั ก สู ตรครอบคลุ ม ผลการเรี ยนรู้ ทุก ด้ านตามมาตรฐาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
มีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ภาควิชา ดาเนินการทวนสอบภาพรวมของหลักสูตรตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการ
บริหารและดาเนินการของหลักสูตร ว่าได้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education
Objectives: PEOs) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการรายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร และนามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุ ณภาพของหลักสูตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชา เพื่อรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และเมื่อ
ครบเวลาการใช้หลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตรโดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการใช้
หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการหลักสูต ร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือ
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ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น โดยการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวทางและวิธี การ
ดังนี้
 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (Senior Exit Survey) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด (PLOs)
 การสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา (นักศึกษาทุกชั้นปี)
 การประเมินและติดตามผลบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษา เช่น การสารวจภาวะการได้งานทาของ
บัณฑิต (ภายใน ๑ ปี) โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
เช่น การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
 การประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร (เมื่ อ ครบวงรอบ) เช่ น มี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า มาประเมินหลักสูตร มีการประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ มีการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร มีการดาเนินการดังนี้ ภาควิชา
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร โดยมีหน้าที่
(๑) กาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา/หลักสูตร
เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(๒) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบระดับรายวิชาประจาภาคการศึกษาและระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการของผู้เกี่ยวข้อง
(๓) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมและแจ้งให้
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วน
อื่นๆ และกาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อการ
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เตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.๗) ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษา
(๔) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(๕) จั ดทารายงานสรุ ป ผลการทวนสอบทั้งระดับรายวิช าและระดับหลั กสูตรจากภาควิชาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา/คณะกรรมการประจาส่วนงาน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด โดยหลักสูตรปริญญาตรี (๔ปี) สาเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๖
ภาคการศึก ษาปกติ ส าหรับ การลงทะเบี ยนเรี ยนเต็ มเวลา ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นความรู้ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ใน
กรณีต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใดๆ นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยทาเป็น
หนังสือและลงลายมือชื่อของตนเองในหนังสือ ติดต่อยื่นหนังสืออุทธรณ์ได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๙๒๑๓๘ ทั้งนี้ ยื่นอุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
จะแต่ งตั้ งคณะกรรมการอุ ทธรณ์ เพื่ อพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ยภายในสามสิ บวั น นั บจากวั น ที่ ได้ รั บหนั งสื ออุ ทธรณ์
คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัยและแจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มหาวิทยาลัย มีการจัด
อบรมบุคลากรใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๑. สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น
๒. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย
๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดการกากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การ
ดาเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) และการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology: ABET) มีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่มุ่งเน้น Outcome
Based Education และการบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเกณฑ์ มาตรฐาน AUN-QA/ABET โดยมี
คณะกรรมการประจาส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาทาหน้าที่กากับดูแลการ
บริ ห ารงานของหลั กสู ต รในภาพรวม การควบคุม ดูแลระดับภาควิช าทาหน้า ที่โ ดยคณะกรรมการภาควิ ช า และ
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ติดตามประเมินผลการดาเนินการเป็นประจาทุกปีการศึกษา
และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ จากอัตราการสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๔ ปี และภาวะการมี
งานทา การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต และต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบการ ที่
รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทางาน งานบริหารการศึกษาดาเนินการจัดงาน /สหกิจศึกษา /Jobfair ทุกปีการศึกษา โดย
เรียนเชิญสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่ทางานอยู่ในสถานประกอบการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
สาหรับผลการประเมินและความต้องการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student Outcome และ
การประเมิน Program Educational Objective จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา
คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อนาข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
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ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๒) ร้อยละของการได้งานทาของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และการสร้างกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในการคัดเลือกจากระบบ T-CAS โดยมี
คณะกรรมการสอบสั มภาษณ์เพื่อประเมิน ความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลื อก
นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ เช่น ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-Net,
GAT และ PAT) เพื่อแสดงความพร้อมด้านปัญญา การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทาง
สุขภาพกาย โดยในทุกปีการศึกษาจะสรุ ป ผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรั บนักศึกษา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาส่วนงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแนะแนวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเยี่ยมชมคณะผ่านกิจกรรมการจัดงาน
เปิดบ้าน (Open House) กิจกรรมค่ายวิชาการของทุกสาขาวิชา มีส่วนช่วยจูงใจให้ผู้ที่จะมาเป็นนักศึกษาในอนาคต
สนใจและอยากเข้าศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้นักศึกษา นอกจากนี้ สาหรับนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการรับ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการปรับพื้นฐานด้านวิชาการก่อน
การเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและเป็นกลไกที่สนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน
๓.๓ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความสาคัญของกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยกาหนดให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET เช่น การเปิดโอกาศให้นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประธานและสมาชิกชมรมต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ทุกระดับ เช่นกิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายทางวิชาการ กิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา กิจกรรม
เสริมการเรียนการสอน เช่น การนานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานภาคฤดูร้อน การทางานโครงการ
จากโจทย์จริงของสถานประกอบการเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน
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๓.๔ การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษาทุกคน กาหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อภาคการศึกษา
อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษา
ปรึกษาด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตต่าง ๆ กรณีที่มีปัญหาในการเรียนหรื อปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับ
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง การให้คาแนะนาด้านการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่
นักศึกษา
(๓) ระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมินสามารถอุทธรณ์ได้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ หรือยื่นใบคาร้องเป็นหนังสือเพื่อเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนั กศึกษา อัตราการส าเร็ จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลั กสูตร คุณลั กษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนน
เต็ม ๕
๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑ – ๔ ทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐
๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔) ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๔. อาจารย์
๓.๑ ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มี การด าเนิ น การรั บสมั ค รอาจารย์ ใ หม่ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครจากนั้นคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการนาเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยมี
กระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหม่สายวิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนักเรียนทุน หรือการประกาศรับ
สมัครทั่วไปที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและดาเนินการคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
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และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยเน้นการทดสอบด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งอาจารย์ จะมีการทดสอบด้าน
การสอน จากคณะกรรมการคัดเลื อกที่มีองค์ประกอบมาจากคณบดี รองคณบดีฝุ ายบริห ารและทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตั้งแผนงบประมาณด้านการพัฒ นาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุ ม/
ฝึกอบรม ตามสายอาชีพ หรือหัวข้อที่มีความสนใจโดยบุคลากรของคณะสามารถเลือกพัฒนา /สัมมนาตนเองในหัวข้อ
อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมของภารกิจ ความสนใจรายบุคล และคณะยังมีการสารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร
ที่จะเข้ารับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรการพัฒนาทั กษะในด้านอื่นๆ เช่น หลักสูตรโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้บริหาร /หัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มสาขา /หัวหน้าภาควิชา /
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้ตรงกับ
หน้าที่รับผิดชอบเพื่อจะได้นาความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาในงานที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ คณะ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้
๑. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดทาแผนการสอน
การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนด้านการพัฒนาวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
: ครูศิษย์” อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent
Mobility” การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA และ
โครงการอบรมแนะนาการใช้ระบบบันทึกภาระงานของบุคลากร (MU work Points) การพัฒนางานวิจัยและด้านการ
ให้คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
๒. การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็นการพัฒนา
เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางานและ
เป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งทาให้บุคลากรเกิดการทางานอย่าง
มีส่วนร่วม อาทิ โครงการสัมมนาเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) โครงการพัฒนานัก
สร้างสุของค์กร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสุขในกับการทางาน
๓. การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร /ภาวะผู้นา /วัฒนธรรมองค์กร/ความผูกพันองค์กร เช่น การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)
การจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ รวมถึงทาให้บุคลากรซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่
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ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาทากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้เปูาหมายเดียวกันคือ
การช่วยกันพัฒนาคณะฯ ให้น่าอยู่ มีบรรยากาศในการทางานที่ดียิ่งขึ้นการจั ดกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานและสร้างประสบการณ์ในการทางานให้กับบุคลากร
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกด้าน จะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะการทางาน, Soft Skill, การประชุมศึกษาดูงาน, การ
สร้างความร่วมมือ เป็นต้น เพื่อให้คณะนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของคณะอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น
และบุ คลากรสามารถน าความรู้ ความสามารถที่ได้รับ มาพัฒ นาการปฏิบัติงานและสนับ สนุนพันธกิจ ที่มุ่ง สร้า ง
นวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกทั้ง คณะมีการดาเนินงานตามระบบการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนความต้องการของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์ เริ่มดาเนินงานโดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการทบทวน
แผนทุก ๖ เดือนและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จั ดโครงการ เสวนาวิช าการ เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ ตาแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนสาหรับบุคลากร
สายวิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงิน
รางวัลสาหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการทาผลงานทางวิชาการ
สาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๔. การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้จัด
โครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์
ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนสาหรับบุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลสาหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการทาผลงานทางวิชาการสาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๕. การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นากระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์เพื่อสารวจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพื่อนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันให้
เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม และความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรมาขับเคลื่อนความผูกพันและ
เสริมสร้างความสุขขององค์กร โดยเริ่มวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารมีการอบรมหลักสูตร
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง(MU#AMP) เพื่อพัฒนาผู้นาระดับหัวหน้าส่วนงาน โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา
(MU#HDP) เพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า ภาควิ ช า และหลั ก สู ต ร โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ ต้ น
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#SUP) และโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#EDP) ซึ่งแต่ละหลักสูตรมี
การปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความผูกพัน เพื่อให้
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บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ ร่วมกัน โดยการจัดให้
บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะฯ เช่น การปลูกต้นไม้รอบอาคาร การทาสีภายใน
อาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ แล้ว ยังทาให้บุ คลากรซึ่งแต่ละ
คนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาทากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
๑) จัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education
๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะวิศวรรมศาสตร์ ให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใช้
หลักการ Backward Curriculum design กาหนดหลักสูตรและบริการ โดยนาความต้องการของมหาวิทยาลัย ได้แก่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/
ข้อบังคับ/เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครองและลูกค้าอื่นๆ ความพึง
พอใจของศิ ษย์ เก่าและลู กค้ากลุ่ มต่างๆ การรายงานผลการดาเนินการของหลั กสู ตร (มคอ.๗) และการประเมิน
หลักสูตร มากาหนดหลักสูตรและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Outcome based Education และเกณฑ์
มาตรฐาน ABET แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ มีกระบวนการทบทวน Program
Educational Objectives (PEOs) โดยคณะกรรมการ Industrial Advisory Board (IAB) รวมทั้งการประเมินและ
ทบทวนหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดย Currently enrolled students, Program faculty, Program alumni,
Industrial Advisory Board (IAB), Faculty Committee/Dean และ Employers และนาผลการประเมินทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA
และ SIPOC เป็ น พื้ น ฐานส าหรั บ ควบคุ ม คุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบหลักสูตรและการบริการที่ดีให้แก่นักศึกษา และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประสบความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
๑) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนให้นักศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านช่องทาง เว็บไซด์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เว็ บ ไซด์ ง านบริ ห ารการศึ ก ษา facebook งานบริ ห ารการศึ ก ษา นอกจากนี้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ยังสนับสนุนการสืบค้นสารสนเทศ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ดังนี้
(๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์
(๒) เครื่ องมือและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การศึกษา
อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ แ ละจุ ด เชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย การจัดบริการร้านอาหาร ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ
(๓) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือ/ตาราด้านวิศวกรรมศาสตร์ จานวน
๒๑,๘๗๑ เล่ ม และรายการเอกสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่ านระบบออนไลน์ E-Book
จานวน ๓๘,๙๓๕ เล่ม E-Journals จานวน ๓,๒๔๘ เล่ม Conference Publications
จานวน ๒๘,๔๐๔ ฉบับ Reference Work Entry จานวน ๙,๖๑๘ ฉบับ Conference
Proceedings จานวน ๑,๘๐๖ ฉบับ Reference Work จานวน ๔๐ ฉบับ และ
Protocol จานวน ๓๖ ฉบับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อ ห้ องสมุดและแหล่ ง
เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และจุ ด เชื่ อ มต่ อ
อิน เตอร์เน็ ตระบบไร้ ส ายงานทะเบี ยนนักศึกษาการให้ บริการของเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา การจัดบริการ
ร้ านอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร ะบบสาธารณู ปโภคของคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ส ภาพแวดล้ อมและความ
ปลอดภัยด้านการให้คาปรึกษา ด้านปัจจัยสนับสนุนที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยเมื่อได้รับข้อ
ร้องเรียนจะดาเนินการเสนอต่องานอาคารและสถานที่เพื่อพิจารณาปรับปรุง กรณีต้องการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จะ
ดาเนินการปรับปรุงแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม หากไม่เร่งด่วนจะนาไปบรรจุในแผนการจัดซื้อของปีถัดไป
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการอุดมศึกษาจานวน ๑๒ ตัว
บ่งชี้
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๒ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ. ๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ปีที่แล้ว

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ – ข้อ ๖ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒. บัณฑิต
×
×
๑) ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
×
×
๒) ร้อยละของการได้งานทาของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี
×
×
๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑๗

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๓. นักศึกษา
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก ๕.๐
๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑ – ๔
ทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
จาก ๔.๐๐
๓) ผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
๔) ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
๔. อาจารย์
๑) จัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนแบบ
Outcome Based Education
๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน เพื่อนามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับที่ต้องการ อัน
ประกอบไปด้วย
(๑) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายภาคการศึกษา
(๒) การประเมินผลหลักสูตรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร
(๓) การประเมินกลยุทธ์การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรายสัปดาห์ กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนตามแผนการ
สอนของรายวิชา หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน หากพบว่าผู้เรียนไม่
มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไป จะมีการดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนพิจารณาจาก ทักษะการสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา รวมถึงการ
ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ฝุ ายประกัน คุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประเมินหลักสูตรผ่านการทางานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาต่างๆ โดยมีการระบุ
ข้อมูลที่จะทาการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน
การประเมิ น หลั กสู ต รในภาพรวม คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รจะกระท าการประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
ประกอบด้วยการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต เพื่อส ารวจประสิ ทธิภ าพของการบริห ารจัดการหลั กสู ตร ตลอดจนกระบวนจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวม
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะจะดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตามรายละเอียดดังที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗
๑๑๙
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มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชาจะดาเนินการประชุมทบทวนผลการประเมินการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตรและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรจะทบทวนผลการ
ประเมินและวางแผนปรั บปรุงหลั กสู ตรทุก ๕ ปี เพื่อให้ห ลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ ใช้บั ณฑิต สอดคล้ องกับ ข้อบั งคับของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่าด้ว ยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร
(MU : Template for Degree Profile)
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
-·-๒.
-·---ชื่อปริญ·--·ญา
---·--·-----·--·---·--· ----·--·---·--· ----·--·-----·-----·--·-----·-----·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--·
(ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบ
หลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและ
กาหนดการเปิดสอน
การให้ปริญญา
สถาบันผู้ประสาทปริญญา (ความ
ร่วมมือกับสถาบันอื่น)
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ (วิชาชีพวิศวกร)
ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี
๑. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาวิศวกร

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

เปูาหมาย / วัตถุประสงค์
Purpose / Goals / Objectives

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

เป้าหมาย
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม โดยคานึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
วัตถุประสงค์
๑. บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานครอบคลุมศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ
สามารถบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้
๒. บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ พลังงาน ยานยนต์ และ/หรือระบบอั ตโนมัติ ในการ
แก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
๓. บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในการสร้างงานวิจัยหรือการทดลองเพื่อหาข้อสรุปใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
๔. บั ณ ฑิ ต มี ค วามเป็ น ผู้ น า สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ด้ ว ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมรวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ และมีกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยคานึงถึงความต้องการและความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ระบบการศึกษา
ทวิภาค มีการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีพสามารถประกอบได้
๑. วิศวกรเครื่องกลตามขอบเขตที่สภาวิศวกรกาหนด
๒. นักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาต่อ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้ตามคุณสมบัติที่
หลักสูตรนั้น ๆ กาหนด
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ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบท
ของสังคมโลก
กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ
การสอนทางตรง: การบรรยาย, การสาธิต, การเล่าเรื่อง, การสอบสวน, การแก้ปญ
ั หา, กรณีศึกษา, การ
ในการจัดการเรียนการสอน
เรียนรู้จากประสบการณ์, การจาลองสถานการณ์, การศึกษาดูงานนอกสถานที,่ การทาการทดลอง
การสอนที่สอดแทรกปฏิสัมพันธ์: การอภิปราย, การแก้ปัญหา, การระดมความคิด, การเรียนรู้แบบอิสระ,
การมอบหมายงานและโครงงาน
กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ
การประเมินผลทางตรง: การสอบข้อเขียน, การสอบปากเปล่า, การสังเกตการฝึกปฏิบัต,ิ การทดสอบย่อย,
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
การสังเกตการทางานเป็นกลุ่ม, การสังเกตการอภิปรายผล, การทาการบ้าน, การทารายงาน, การสังเกตการ
นักศึกษา
นาเสนอผลงาน
การประเมินผลทางอ้อม: การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน, การทาแบบสารวจ
สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences
๑. การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม : ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม และการเคารพใน
ความแตกต่างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์ : ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและ
แนวคิดจากมุมมองต่างๆ ในการตัดสินและการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่
๓. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล : ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล
๔. การทางานเป็นทีม : ความสามารถในการทางานในทีมงานที่มีลักษณะสหสาขาวิชาชีพได้อย่างประสบ
ความสาเร็จ
๕. ความรู้เชิงดิจิทัล : ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
ทางาน
Subject-specific Competences
บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาไปทางานร่วมกับวิศวกรและวิชาชีพสาขาอื่นๆ
ทั้งด้านการออกแบบ การคานวณ รวมทัง้ การดูแล ติดตั้งและควบคุมระบบวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตร
จะมุ่งเน้นทางด้าน พลังงาน ยานยนต์ และ/หรือระบบอัตโนมัติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
PLOs
ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะมีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี
๑. กาหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อนโดยการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และสามารถบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
๒. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกีย่ วข้องวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ได้
ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยคานึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้ง
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก
๓. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลายเพือ่ ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร
๔. ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล สาหรับ
สถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยคานึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
๕. ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้นา ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้เข้าเปูาหมายตามทีว่ างแผนและบรรลุวัตถุประสงค์
๑๒๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๖. พัฒนาและดาเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล
๗. หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่ วข้องตามความต้องการ
โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

๑๒๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๒.๑
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)

๑๒๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs)
Program Learning Outcome (PLOs)
เมื่อสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถ
๑. กาหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน
โดยการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และสามารถบูรณา
การเพื่อการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล

๒. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน
และ/หรือที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ได้
ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยคานึงถึงปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
ทั่วโลก

๓. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร

๔. ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดย

SubPLOs
๑.๑ ระบุปัญหาเชิงวิศวกรรม ที่แสดงความเข้าใจ
หลักการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
๑.๒ เเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
๑.๓ แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมด้วยวิธีการ ที่เหมาะสม
เพื่อหาคาตอบภายใต้กรอบข้อจากัดที่มี
๒.๑ ออกแบบการแก้ปัญหา โดยใช้หลักการทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
๒.๒ ระบุข้อกาหนดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเครื่องกล ที่ประกอบด้วย ความต้องการ
และขอบเขตในการออกแบบ
๒.๓ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ประเมินและใช้ผลจาก
การทดสอบในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓.๑ เขียนรายงานเพื่อแสดงการแก้ปัญหาทาง
เทคนิค ได้ตามรูปแบบและศัพท์เทคนิคมาตรฐาน
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
๓.๒ ใช้แผนภาพและเทคนิคการนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
๓.๓ นาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ และ/หรือเชิงวิชาชีพ
ต่อผู้ฟังทุกกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน
๔.๑ เข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ
๑๒๖

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Program Learning Outcome (PLOs)
คานึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก

๕. ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้นา
ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์
๖. พัฒนาและดาเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/
หรือที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและ
การตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล
๗. หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิง
วิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

SubPLOs
๔.๒ วิเคราะห์และประเมินมุมมองในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่กระทบต่อบริบททางด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
๕.๑ ปฏิบัติตนในการร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และ/หรือสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการทางาน
๖.๑ วางแผนและทาการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล
๖.๒ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองให้
สอดคล้องกับที่วางแผนไว้ โดยใช้หลักการทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
๗.๑ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อหาคาตอบ และ/หรือเรียนรู้
ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล และ/หรืองานวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง
๗.๒ ระบุประเด็นที่สาคัญในหัวข้อปัจจุบันที่ยังเป็น
ข้อถกเถียงเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและ/หรือวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

* PLOs = SOs
** SubPLOs = PI

๑๒๗

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๒.๒
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (PLOs กับ MU Graduate Attributes)

๑๒๘

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (PLOs กับ MU Graduate Attributes)
MU Graduate Attributes
รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก (TShaped breadth & depth)
มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ทั่ว
ทั้งโลก (Globally Talented)
มีจิตสาธารณะ สามารถทาประโยชน์ให้สังคม
(Socially Contributing)
กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในทางที่ถูกต้อง (Entrepreneurially
Minded)

PLO1

PLO2

PLO3













PLO4

PLO6

PLO7






๑๒๙

PLO5






ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.๑)

๑๓๐

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตารางภาคผนวก ๓
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.๑
TQF Level 2 / TQF 1 Graduates
Competencies / Skills / LOs
Competency / skill 1 : Moral
๑.๑ เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
๑.๓ มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
๑.๔ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก
การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคม
และสิ่งแวดล้อม
๑.๕ มี จรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิ ชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Competency / skill 2 : Knowledge
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการสร้ า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
๒.๒ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่
สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
๒.๓ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

















































๑๓๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
TQF Level 2 / TQF 1 Graduates
Competencies / Skills / LOs
๒.๕ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
Competency / skill 3 : Cognitive
๓.๑ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
๓.๓ สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
วิ ศ วกรรมได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ รวมถึ งการใช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓.๔ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
๓.๕ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
Competency / skill 4 : Communication
(Interpersonal Skills and Responsibility)
๔.๑ สามารถสื่อ สารกั บกลุ่ มคนที่ หลากหลาย และ
ส า ม า ร ถ ส น ท น า ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถใช้ ความรู้ ใ นสาขาวิ ชาชี พ มาสื่ อ สารต่ อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
๔.๒ สามารถเป็ นผู้ ริเริ่ มแสดงประเด็น ในการแก้ไ ข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ ม รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
สถานการณ์ต่างๆ
๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
















































๑๓๒

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
TQF Level 2 / TQF 1 Graduates
Competencies / Skills / LOs
๔.๔ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทางานตามที่ ม อบหมาย ทั้ งงานบุ ค คลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถวางตั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ความ
รับผิดชอบ
๔.๕ มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
Competency / skill 5 : ICT
(Numerical Analysis, Communication and
Information Technology)
๕.๑ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
๕.๒ มีทั กษะในการวิ เคราะห์ ข้อมู ลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๓ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
๕.๕ สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือ
ทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
















๑๓๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

๑๓๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รหัสวิชา

ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภอ ๑๐๓ - ๑๐๕
LAEN 103 - 105
วทคณ ๑๑๕
SCMA 115
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๑
SCPY 151
วศคก ๑๐๑
EGME 101
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภอ ๑๐๔ - ๑๐๖
LAEN 104 - 106
วศคพ ๑๑๑
EGCO 111
วทคม ๑๑๕
SCCH 115

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วย
กิต

PLO 1

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6

PLO 7

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
Arts and Science for Human
Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ @
English Level 1-3
แคลคูลัส
Calculus
ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
Physics Laboratory I
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
General Physics I
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ
วิศวกรรม
Computer Aided Engineering Drawing

๒

I+P

I

๓

I+P

I

๒

I+P

I

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@
Arts and Science for Human
Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ @
English Level 2-4
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
เคมีทั่วไป
General Chemistry

๐

R+P

R

๐

R+P

R

๐

R+P

R

๓

I

๓

I

๑

I+P

๓

I

๓

I+P

๓

I

๓

I+P

๓

I

๑๓๕

I

I+P

I+P

I

I

I

R+P
I+P

P

R

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทคณ ๑๖๕
SCMA 165
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120
วทฟส ๑๕๒
SCPY 152
วศอก ๑๐๓
EGIE 103
วศคก ๑๙๙
EGME 199
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
วศคก ๑๒๑
EGME 121
วศคก ๒๐๐
EGME 200
วศคก ๒๙๘
EGME 298
วศอก ๒๐๔
EGIE 204
วศฟฟ ๒๑๗
EGEE 217
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218
วศอก ๒๖๑
EGIE 261

ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
วศคก ๒๑๓
EGME 213
วศคก ๒๓๑
EGME 231

ชื่อวิชา

ปฎิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
Physics Laboratory II
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
General Physics II
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
Mechanical Engineering Project 1

จานวน
หน่วย
กิต
๑

PLO 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6

I+P

I+P

๓

I

I+P

๑

R+P

R+P

๓

I

๓

I

I

๑

P

P

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@
Art of Using Thai Language in
Communication
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
Engineering Mechanics I
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๑
Mathematics for Mechanical Engineers I
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Engineering Practice for
Mechanical Engineers
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Engineering
Laboratory
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
วิชาเลือก (กลุ่มภาษา)
General Education Elective

๐

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@
Art of Using Thai Language in
Communication
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
Mechanics of Materials I
อุณหพลศาสตร์ ๑
Thermodynamics I

๓

๓

I

I

๓

I

I+P

๓

I+P

P

๓

I

I

๓

I

I

๑

R+P

R+P

๓

I

I

R+P

R+P

I

R+P

P

R+P

I+P

I+P

R+P

I

PLO 7
R

R+P

I

R

R+P

R+P

R

R+P

R+P

I

๒

R+P

๓

I

I

๓

I

I

๑๓๖

R+P

R

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

วศคก ๒๐๑
EGME 201
วศคก ๒๒๑
EGME 221
วศคก ๒๐๖
EGME 206
วศคก ๒๙๙
EGME 299

ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
วศคก ๒๓๔
EGME 234
วศคก ๓๒๔
EGME 324
วศคก ๓๖๓
EGME 363
วศคก ๓๗๑
EGME 371
วศคก ๓๙๙
EGME 399
วศคร ๓๐๐
EGID 300
วศอก ๓๓๓
EGIE 333

ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
วศคก ๓๐๐
EGME 300
วศคก ๓๒๓
EGME 323
วศคก ๓๓๔
EGME 334
วศคก ๔๒๒
EGME 422

ชื่อวิชา

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๒
Mathematics for Mechanical Engineers II
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
Engineering Mechanics II
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
Numerical Methods for Engineers
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
Mechanical Engineering Project 2
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาภาษา)
General Education Elective

จานวน
หน่วย
กิต
๓

PLO 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6

I

I

๓

I

I

๓

I+P

I+P

๑

P

R+P

R+P

R

PLO 7

R+P

R+P

R

R+P

P

R+P

๒

กลศาสตร์ของไหล ๑
Fluid Mechanics I
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑
Mechanical Engineering Laboratory I
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓
Mechanical Engineering Project 3
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับ
วิศวกร
Philosophy, Ethics and Laws for
Engineers
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Elective
วิชาเลือก (กลุ่มภาษา)
General Education Elective

๓

I

I

๓

R+P

R+P

๓

I+P

I+P

๑

R+P

R+P

R+P

I

R+P

R+P

I

๑

R+P

R+P

R+P

R

R+P

R+P

R

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical
Engineering Design
การออกแบบเครื่องกล ๑
Mechanical Design I
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration

๓

R+P

R+P

๓

R+P

R+P

R+P

๓

R+P

R+P

R+P

๓

R+P

R+P

R+P

๑

๓

I

P

M

I

๓
๓

๑๓๗

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

วศคก ๓๗๒
EGME 372

ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๓
สาหรับนักศึกษา
ฝึกงาน
วศคก ๓๐๓
EGME 303
สาหรับสหกิจศึกษา
วศคก ๓๐๔
EGME 304
ปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
สาหรับนักศึกษา
ฝึกงาน
วศคก ๔๙๕
EGME 495

สาหรับสหกิจศึกษา
วศคก ๔๐๑
EGME 401
ปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
วศคก ๔๙๘
EGME 498

ชื่อวิชา

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒
Mechanical Engineering Laboratory II
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective

จานวน
หน่วย
กิต
๑

PLO 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6

PLO 7

R+P

R+P

R+P

R

R+P

R+P

R

๓
๓

การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Training

๑

P

P

P

M

R+P

R+P

R

สหกิจศึกษา ๑
Cooperative Education 1

๑

P

P

P

M

R+P

R+P

R

สัมมนาโครงงาน
Project Seminars
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective

๑

R+P

R+P

P

M

R+P

R+P

R

สหกิจศึกษา ๒
Cooperative Education 2

๑๐

P

P

P

M

R+P

R+P

R

การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Capstone
Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๒

M

M

M

M

M

M

M

๓
๓
๓

๓
๓

๑๓๘

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตารางภาคผนวก ๔.๒
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

๑. กาหนด คิดวิธี และแก้ไข
ปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อนโดยการ
ประยุกต์หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์และสามารถ
บูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

ปี ๑-๔: บรรยาย (Lectures) อธิบายเนื้อหา
การอภิปราย (Group Discussion) ให้ผู้เรียน
ประยุกต์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การวิจารณ์ การวิเคราะห์ และการ
ทางานกลุ่ม
ปี ๓-๔: การสอนโดยใช้ปัญหาตัวอย่าง หรือใช้
โครงงาน (Problem-based/Project-based
instruction) ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และบูรณา
การความรู้ทเี่ หมาะสมผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหา
ปี ๑-๔: บรรยาย (Lectures) อธิบายเนื้อหา
การสอนโดยใช้ปัญหาตัวอย่าง หรือใช้
โครงงาน (Problem-based/Projectbased instruction) ใช้ปัญหาหรือโครงงาน
เป็นตัวกระตุ้นให้ผเู้ รียนได้คดิ วิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ที่เหมาะสมผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหา

การเขียนตอบ (Exam) ข้อสอบเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจและการประยุกต์ โดยมีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบและให้คะแนนชัดเจน
โครงงาน (Projects) ประเมินความสามารถ
ด้านความรู้และทักษะของผูเ้ รียน การนาเสนอ
(Presentation) ให้ผู้เรียนได้นาเสนอสิ่งที่ได้
เรียนรู้ พร้อมกระตุ้นให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะ
การนาเสนอ

๒. ประยุกต์การออกแบบเชิง
วิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่
เกี่ยวข้องวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความ
ต้องการโดยคานึงถึงปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย
สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรมทั่วโลก
๓. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อ
ผู้ฟังที่หลากหลายเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาท
ของวิศวกร

การเขียนตอบ (Exam) ข้อสอบเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจและการประยุกต์ โดยมีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบและให้คะแนนชัดเจน
โครงงาน (Projects) ประเมินความสามารถ
ด้านความรู้และทักษะของผูเ้ รียน การนาเสนอ
(Presentation) ให้ผู้เรียนได้นาเสนอสิ่งที่ได้
เรียนรู้ พร้อมกระตุ้นให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะ
การนาเสนอ

ปี ๑-๔: การระดมสมอง (Brainstorming) ตั้ง การนาเสนอ (Presentation) ให้ผู้เรียนได้
ประเด็นอภิปราย ให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอ
นาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมกระตุน้ ให้ผู้เรียน
ความคิดเห็นหรือทางเลือกสาหรับปัญหา การ
พัฒนาทักษะการนาเสนอ
นาเสนองาน (Presentation) ให้ผู้เรียนได้
นาเสนอผลของการแก้ปัญหาหรือโครงงาน

๑๓๙

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กลยุทธ์การประเมิน

๔. ปฎิบัตติ ามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม
ที่ต้องตัดสินใจโดยคานึงถึงผลเชิง
วิศวกรรมต่อบริบททางสังคม
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่ว
โลก
๕. ทางานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีภาวะผู้นา ส่งเสริม
ความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานให้
เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและ
บรรลุวตั ถุประสงค์
๖. พัฒนาและดาเนินการทดลอง
เชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้อง
ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล
แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิง
วิศวกรรมเพื่อการสรุปผล

ปี ๑-๔: บรรยาย (Lectures) อธิบายเนื้อหา
การประเมินตนเอง (Self assessment)
การอภิปราย (Group Discussion) ให้ผู้เรียน การประเมินโดยใช้กระบวนการคิดไตร่ตรอง
ประยุกต์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ผ่านการเขียนของผูเ้ รียน
ความคิดเห็น การวิจารณ์ การวิเคราะห์ และการ
ทางานกลุ่ม

๗. หาความรู้และประยุกต์ความรู้
ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ
ต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ปี ๑-๔: การสอนโดยใช้โครงงาน (Projectbased instruction) ใช้โครงงานเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และบูรณา
การความรู้ทเี่ หมาะสมผ่านกระบวนการ
แก้ปญ
ั หา

การสังเกต (Observation) สังเกตการณ์
ประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมินทีไ่ ด้
ถูกตั้งไว้

ปี ๑-๔: การฝึกปฏิบัติ (Practice) ให้ผู้เรียนฝึก
ภาคปฏิบตั ิให้ได้เรียนรู้จากการลงมือทาจริง การ
ทดลอง (Laboratory) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ทดลอง โดยกาหนดจุดมุ่งหมาย ปัญหาที่จะใช้ใน
การทดลอง หรือใก้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนและ
กาหนดขึ้นตอนในการดาเนินการทดลอง

การเขียนตอบ (Exam) ข้อสอบเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจและการประยุกต์ โดยมีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบและให้คะแนนชัดเจน
รายงาน (Report) การประเมินความรู้ ความ
เข้าใจจากรายงานของการทดลอง

ปี ๑-๔: การสะท้อนความคิด (Refective
thinking) การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
(Independent study) ให้ผู้เรียนกาหนด
แผนการศึกษา หรือหัวข้อตามความสามารถและ
ความสนใจ

การประเมินตนเอง (Self assessment)
การประเมินโดยใช้กระบวนการคิดไตร่ตรอง
ผ่านการเขียนของผู้เรียน การนาเสนอ
(Presentation) ให้ผู้เรียนได้นาเสนอสิ่งที่ได้
เรียนรู้ พร้อมกระตุ้นให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะ
การนาเสนอ

๑๔๐

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตารางภาคผนวก ๔.๓
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ @@
MUGE 101
General Education for
Human Development
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ @@
MUGE 102
Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ @@
MUGE 103
Arts and Science for
Human Development
ศศภอ ๑๐๓ ๑๐๕ - ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓-@
LAEN 103 - 105 English Level 1-3
วทคณ ๑๑๕
แคลคูลัส
SCMA 115
Calculus
วทฟส ๑๑๐
ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
SCPY 110
Physics Laboratory I
วทฟส ๑๕๑
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
SCPY 151
General Physics I
วศคก ๑๐๑
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
เขียนแบบวิศวกรรม
EGME 101
Computer Aided
Engineering Drawing
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ @@
MUGE 101
General Education for
Human Development
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ @@

จานวน
หน่วยกิต

๑คุณธรรม .
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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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๓
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๐

   
                        

๐

     

๑๔๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ @@
MUGE 103
Arts and Science for
Human Development
ศศภอ ๑๐๔ ๑๐๖ - ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๔-@
LAEN 104 - 106 English Level 2-4
วศคพ ๑๑๑
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
EGCO 111
Computer Programming
วทคม ๑๑๕
เคมีทั่วไป
SCCH 115
General Chemistry
วทคม ๑๑๘
ปฎิบัติการเคมี
SCCH 118
Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๖๕
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
SCMA 165
Ordinary Differential
Equations
วทฟส ๑๒๐
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
SCPY 120
Physics Laboratory II
วทฟส ๑๕๒
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
SCPY 152
General Physics II
วศอก ๑๐๓
วัสดุวิศวกรรม
EGIE 103
Engineering Materials
วศคก ๑๙๙
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
๑
EGME 199
Mechanical Engineering
Project 1
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร @@@
LATH 100
Art of Using
Thai Language in
Communication
วศคก ๑๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
EGME 121
Engineering Mechanics I
วศคก ๒๐๐
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกร
เครื่องกล ๑
EGME 200
Mathematics for
Mechanical Engineers I

จานวน
หน่วยกิต

MUGE 102

๑คุณธรรม .
จริยธรรม

๒. ความรู้

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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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๓
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๐

        
                        

๓

       
                        

๓

  
                        

๑๔๒

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

วศคก ๒๙๘
EGME 298
วศอก ๒๐๔
EGIE 204
วศฟฟ ๒๑๗
EGEE 217
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218

วศอก ๒๖๑
EGIE 261

ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

ปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Basic Engineering Practice
for Mechanical Engineers
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
Fundamental of
Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูา
เบื้องต้น
Fundamental of
Electrical Engineering
Laboratory
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
วิชาเลือก (กลุ่มภาษา(
General Education
Elective

๓

ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร @@@
LATH 100
Art of Using
Thai Language in
Communication
วศคก ๒๑๓
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
EGME 213
Mechanics of Materials I
วศคก ๒๓๑
อุณหพลศาสตร์ ๑
EGME 231
Thermodynamics I
วศคก ๒๐๑
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกร
เครื่องกล ๒
EGME 201
Mathematics for
Mechanical Engineers II
วศคก ๒๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
EGME 221
Engineering Mechanics II
วศคก ๒๐๖
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับ
วิศวกร
EGME 206
Numerical Methods for
Engineers

๑คุณธรรม .
จริยธรรม

๒. ความรู้

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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

                        

๓

  
                        

๓
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๓

      
                        

๓

  
                        

๓

            
                        

๓

  
                        

๓

   
                        

๑๔๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

วศคก ๒๙๙
EGME 299

ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
วศคก ๒๓๔
EGME 234
วศคก ๓๒๔
EGME 324
วศคก ๓๖๓
EGME 363
วศคก ๓๗๑
EGME 371
วศคก ๓๙๙
EGME 399
วศคร ๓๐๐
EGID 300
วศอก ๓๓๓
EGIE 333

ชื่อวิชา

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
๒
Mechanical Engineering
Project 2
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาภาษา(
General Education
Elective

จานวน
หน่วยกิต

๑

๑คุณธรรม .
จริยธรรม

๒. ความรู้

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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
     
                        

๒

                        
                        
                        
                        

กลศาสตร์ของไหล ๑
Fluid Mechanics I
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
๑
Mechanical Engineering
Laboratory I
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
๓
Mechanical Engineering
Project 3
ปรัชญา จรรยาบรรณ และ
กฎหมายสาหรับวิศวกร
Philosophy, Ethics and
Laws for Engineers
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
วิชาเลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Elective
วิชาเลือก (กลุ่มภาษา(
General Education
Elective

๓

             
                        

๓


                        

๓

    

๑

 

                        

                        

๑

     
                        

๑

     
                        

๓


                        

๓

                        
                        

๓

                        
                        

๑๔๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
วศคก ๓๐๐
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EGME 300
Computer Aided
Mechanical Engineering
Design
วศคก ๓๒๓
การออกแบบเครื่องกล ๑
EGME 323
Mechanical Design I
วศคก ๓๓๔
การถ่ายเทความร้อน
EGME 334
Heat Transfer
วศคก ๔๒๒
การสั่นสะเทือนเชิงกล
EGME 422
Mechanical Vibration
วศคก ๓๗๒
ปฏิบัติการวิศวกรรม
เครื่องกล ๒
EGME 372
Mechanical Engineering
Laboratory II
วิชาเลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective
ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๓
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
วศคก ๓๐๓
การฝึกงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EGME 303
Mechanical Engineering
Training
สาหรับสหกิจศึกษา
วศคก ๓๐๔
สหกิจศึกษา ๑
EGME 304
Cooperative Education 1

จานวน
หน่วยกิต

๑คุณธรรม .
จริยธรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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
                        
                        

๓

 

                        

๓
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๓




      

                        

๑

 
                        

๓

                        
                        

๓

                        
                        
                        
                        
                        

๑


                        
                        

๑


                        

๑๔๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
วศคก ๔๙๕
สัมมนาโครงงาน
EGME 495
Project Seminars
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering Elective

จานวน
หน่วยกิต

๑คุณธรรม .
จริยธรรม

๒. ความรู้

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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
                        
                        
                        

๑

       
                        

๓

                        
                        

๓

                        
                        

๓

                        
                        
                        

สาหรับสหกิจศึกษา
วศคก ๔๐๑
สหกิจศึกษา ๒
EGME 401
Cooperative Education 2
ปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
วศคก ๔๙๘
การออกแบบรวบยอดทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
EGME 498
Mechanical Engineering
Capstone Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

                        

๑๐


                        
                        
                        

๒

     
                        

๓

                        
                        

๓

                        
                        

๑๔๖

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๕
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔๗

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
---------------------------------------------๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. สภามหาวิทยาลัย สถาบัน /ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓๕
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
๔๑. เพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง (๑)
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์“ นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดการศึกษาแบบ (๒)
(Outcome-based Education: OBE)”
๔๒. เพื่อปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา วิชาโครงงานให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
ขึ้นยิ่ง
๕. สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
๕๑. ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักสูตรดังนี้
เดิม
หลักสูตรปกติ
เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๕๒. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ขอปรับปรุง ดังนี้
(๑) ยกเลิกการเรียนการสอน จานวน ๒๗ รายวิชา
สมสค ๑๓๐
SHSS 130
สมสค ๑๔๐
SHSS 140

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

๒ (๒-๐-๔)

๑๔๘

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก
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สมสค ๑๔๒
SHSS 142
สมสค ๑๖๐
SHSS 160
สมสค ๑๖๑
SHSS 161
สมมน ๑๐๓
SHHU 103
สมมน ๑๐๕
SHHU 105
สมมน ๑๐๘
SHHU 108
สมมน ๑๑๐
SHHU 110
สมมน ๑๑๒
SHHU 112
สมมน ๑๓๓
SHHU 133
วกศท ๑๐๑
SPGE 101
วกศท ๑๐๒
SPGE 102
วกศท ๑๐๓
SPGE 103
วกศท ๑๐๔
SPGE 104
วกศท ๑๐๕
SPGE 105
วกศท ๑๐๙
SPGE 109

จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
หลักการบริหาร
Principles of Administration
นโยบายและการวางแผน
Policy and Planning
ศิลปวิจักษ์
Art Appreciation
ปรัชญาสังคม
Social Philosophy
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน
Human Relation and Self-Development
มนุษย์กับวัฒนธรรม
Man and Culture
พลวัตของกลุ่มและการทางานเป็นทีม
Group Dynamics and Teamwork
วาทศาสตร์สาหรับภาวะผู้นา
Rhetoric for Leadership
แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
Aerobic for Health
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Body Conditioning
เทนนิส
Lawn Tennis
ฟุตบอล
Soccer
ว่ายน้า
Swimming
๑๔๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐–๒–๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก
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วกศท ๑๑๐
SPGE 110
วกศท ๑๑๑
SPGE 111
วกศท ๑๑๒
SPGE 112
วกศท ๑๑๓
SPGE 113
วกศท ๑๑๔
SPGE 114
วกศท ๑๑๙
SPGE 119
สพศท ๒๒๐
VSGE 220
ดศสว ๑๐๑
MSID 101
วศอก ๔๓๐
EGIE 430
วศอก ๔๓๖
EGIE 436

บาสเกตบอล
Basketball
วอลเล่ย์บอล
Volleyball
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
การอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัย
Living Safely with Animals
ดนตรีวิจักษณ์
Music Appreciation
การจัดการอุตสาหกรรมสาหรับวิศวกร
Industrial Management for Engineers
กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์
Industrial and Commercial Laws

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑–๒–๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

(๒) ขอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา โดยรหัส ชื่อรายวิชา และจานวนหน่วยกิตคงเดิม จานวน ๑ รายวิชา
เดิม
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
๑ (๒-๐-๑)
EGID 300
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปรัช ญาวิชาชีพวิศวกรรมกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของ
ประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน โครงสร้าง
องค์กร อานาจและหน้าที่ของสภาวิศวกรที่ทาหน้าที่ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม
สมาชิกสภาวิศวกร ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การประกอบ
๑๕๐

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาชีพความรู้ทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ กฎหมาย
และทักษะทางวิศวกรรมสาหรับการประกอบวิชาชีพ
Prerequisites : None
Philosophy of engineering professional; law required for engineering
professional in Thailand; knowledge about the current Engineering
Act; organization, potency and duties for the Council of Engineer
that responsible for engineering professional; the member of the
Council of Engineer; rules and regulations relevant to engineering
professional; knowledge in safety, environment, ethics, laws and
engineering skills needed for the engineering professional
ปรับเป็น
วศคร ๓๐๐
EGID 300

ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสาหรับวิศวกร
๑ (๒-๐-๑)
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของ
ประเทศไทย พระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความรู้ทางด้านความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางวิศวกรรมที่มีผลกระทบต่อบริบทโลก เชิงสังคม เศรษฐศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
Prerequisites : None
Philosophy of engineering professional; law required for engineering
professional in Thailand; the current Engineering Act; rules and
regulations relevant to engineering professional; knowledge in
safety , environment, laws and engineering ethics; analysis of the
engineering situations which must consider the impact of
engineering solutions in global, economic, environmental and
societal contexts

๑๕๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 กลุ่มวิชาภาษา ขอปรับปรุง ดังนี้
รายวิชา ๕จานวน (ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปิดสอนรายวิชาแล้ว) ขอเพิ่มรายวิชา (๑)
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทางานและการศึกษา
๓ (๖-๐-๓)
LAEN 271
Writing for Work and Study
วิชาที่ต้องศึกษาก่อนไม่มี :
การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและบทความสั้น ๆ
จากสื่อการอ่านและการฟังประเภทต่าง ๆ
Prerequisites: None
Writing announcement, advertisement, news, report, letters,
summary, and short articles from various types of reading and
listening materials
ศศภอ ๓๓๘
LAEN 338

การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
๒ (๓-๒-๑)
Effective Presentations in English
วิชาที่ต้องศึกษาก่อนไม่มี :
การนาเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาที่ใช้ใน
การนาเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ กลยุทธ์ในการนาเสนอ และ
ทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Prerequisites: None
Presentation skills in the students’ fields of study using
appropriate and accurate English to deliver the message clearly,
interestingly and effectively emphasizing language use, statistics
description, presentation strategies and research skills that
enhance life-long learning

ศศภอ ๓๔๑
LAEN 341

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์
Situational-based Communicative English
วิชาที่ต้องศึกษาก่อนไม่มี :

๑๕๒

๒ (๓-๒-๑)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ทัก ษะการพู ดภาษาอั งกฤษที่จ าเป็น ต้อ งใช้ใ นสถานการณ์ต่ าง ๆ ทั้ งใน
ชีวิตประจาวันและในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษารวมทั้งการสื่อสารด้วยการ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Prerequisites: None
English speaking skills relevant to different daily situations and
situations related to students’ fields of study, also including
communication through e-mails in English.
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
๒ (๔-๐-๒)
English for Academic Purposes 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อนไม่มี :
คาศัพท์วิชาการ สานวน ไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในปริบทสังคมวิชาการ
ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในการสนทนากลุ่มย่อย การจาลองสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับปริบทมหาวิทยาลัยและวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
การอ่านและการฟังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
Prerequisites: None
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social
language; essential communicative skills in small groups;
simulations in various university and academic situations;
introduction to academic writing; reading and listening from
various sources

ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
๒ (๔-๐-๒)
English for Academic Purposes 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อนไม่มี :
กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังตัว บททาง
วิชาการ การพูดในเชิงวิชาการและการเขียนระดับเรียงความ รวมทั้งทักษะย่อย
คือ ไวยากรณ์ คาศัพท์วิช าการ การเขียนสรุป เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ระดับอุดมศึกษา และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Prerequisites: None
๑๕๓

ระดับปริญญา
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 เอก
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Essential strategies for four language skills: reading and listening
from various sources, speaking in academic contexts and essaywriting, including sub-skills i.e., grammar, academic vocabulary,
and summary with a focus on academic English and issues that
enhance students world knowledge
๕ยกเลิกการเรียน จานวน (๒) รายวิชา
ศศภญ ๑๖๑
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น ๑
LAJP 161
Elementary Japanese I
ศศภญ ๑๖๒
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น ๒
LAJP 162
Elementary Japanese 2
ศศภฝ ๑๔๑
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑
LAFR 141
Elementary French 1
ศศภฝ ๑๔๒
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒
LAFR 142
Elementary French 2
ศศพฐ ๑๓๑
มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร
LAFE 131
Man and Communication Competence
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
(๑) ขอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา โดยรหัส ชื่อรายวิชา และจานวนหน่วยกิตคงเดิม จานวน ๑ รายวิชา
เดิม
วศคพ ๑๑๑
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓ (๕-๒-๒)
EGCO 111
Computer Programming
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนะนาหลักการคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนว
ทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) แนะนาการออกแบบและ
การสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง : ชนิดข้อมูลและนิพจน์ คาสั่งวนซ้า
และคาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะแบบบูล โครงสร้างแถว
ลาดับ และโครงสร้างระเบียน
๑๕๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Prerequisites : None
Introduction to computer concepts, computer components,
hardware and software, hardware and software interaction,
Electronic Data Processing (EDP) concepts. Introduction to
program design and implementation using a high-level
language: types and expressions, iterative and conditional
control statements, functions, Boolean logic, array and record
structures
ปรับเป็น
วศคพ ๑๑๑
EGCO 111

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓ (๕-๒-๒)
Computer Programming
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนะนาหลักการคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนว
ทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) แนะนาการออกแบบและ
การสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง : ชนิดข้อมูลและนิพจน์ คาสั่งวนซ้า
และคาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะแบบบูล โครงสร้างแถว
ลาดับ และโครงสร้างระเบียน ภาษาเขียนโปรแกรมปัจจุบัน การเขียน
โปรแกรม
Prerequisites : None
Introduction to computer concepts; computer components;
hardware and software; hardware and software interaction;
Electronic Data Processing (EDP) concepts; introduction to
program design and implementation using a high-level
language: types and expressions; iterative and conditional
control statements; functions; boolean logic; array and record
structures; current programming language; programming
practices
๑๕๕

ระดับปริญญา
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(๒) ยกเลิกการเรียนจานวน ๑ รายวิชา
วศอก ๓๓๕
การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ
EGIE 335
Cost Analysis and Budgeting

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๖-๐-๓)

(๓) ขอย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ไปอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๑ รายวิชา
วศอก ๒๖๑
ความน่าจะเป็นและสถิติ
๓ (๖-๐-๓)
EGIE 261
Probability and Statistics
๕๓. หมวดวิชาเฉพาะ
๕วิชาเฉพาะพื้นฐาน ๑.๓.
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุง ดังนี้
๑ยกเลิกการเรียนการสอน ( จานวน ๒ รายวิชา
วศอก ๑๐๑
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
EGIE 101
Basic Engineering Practice
วศคก ๑๐๒
เขียนแบบวิศวกรรม
EGME 102
Engineering Drawing
๒ขอเปิดรายวิชาใหม่ ( จานวน ๑ รายวิชา
วศคก ๒๐๐
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๑
๓ (๖–๐–๓)
EGME 200
Mathematics for Mechanical Engineers I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ การหาอนุพันธ์และการหา
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง และค่ า เวกเตอร์ ข องตั ว แปรจริ ง และการ
ประยุกต์ใช้ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน การแปลงลาปลาซ การประยุกต์ใช้ของอนุพันธ์ คณิตศาสตร์
อนุมาน อินทิกรัลเส้นเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
หลายตัว แปรและการประยุกต์ใช้ แคลคูลั ส เชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์
แคลคูลัสเชิงอินทิกรัลของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม
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Prerequisite: None
Introduction to differential equations and their applications;
differentiation and integration of real-valued and vector-valued
functions of a real variable and their applications; sequences
and series of numbers; Taylor series expansions of elementary
functions; Laplace transformation; applications of derivative;
mathematical induction; introduction to line integrals; polar
coordinates; calculus of real-valued functions of several
variables and its applications; vector differential calculus;
vector integral calculus; engineering applications
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ขอปรับปรุง ดังนี้
ขอเปิดรายวิชาใหม่ (๑) จานวน ๑ รายวิชา
วศคก ๑๐๑
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบวิศวกรรม
๓ (๕–๓–๒)
EGME 101
Computer Aided Engineering Drawing
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพสามมิติ การ
กาหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาคตัด การเขียนแบบวิว
ช่วยและภาพแผ่นคลี่ การเขียนแบบภาพสเกตซ์ การกาหนดรายละเอียด
และภาพประกอบชิ้นส่วน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
Prerequisites: Mechanical Engineering student
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and
pictorial drawings; dimensioning and tolerancing; sections,
auxiliary views and development; freehand sketches; detail
and assembly drawings; basic computer-aided drawing;
computer-aided design

๑๕๗
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(๒) ขอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา โดยรหัส ชื่อรายวิชา และจานวนหน่วยกิตคงเดิม จานวน ๓ รายวิชา
เดิม
วศคก ๑๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
๓ (๖–๐–๓)
EGME 121
Engineering Mechanics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑
ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ การสมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง ความเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่
Prerequisites : SCPY 151
Force Systems, Resultant, Equilibrium, Structural Analysis;
Friction, Principle of Virtual Work, Stability, Area Moment of
Inertia
ปรับเป็น
วศคก ๑๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑
๓ (๖–๐–๓)
EGME 121
Engineering Mechanics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :วทฟส ๑๕๑
ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ การสมดุล ของไหลสถิตย์ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อย
ของพื้นที่
Prerequisites : SCPY 151
Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; structural
analysis; friction; principle of virtual work; stability; area
moment of inertia
เดิม
วศคก ๒๓๔
กลศาสตร์ของไหล ๑
๓ (๖–๐–๓)
EGME 234
Fluid Mechanics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๕๑วทฟส : และ วศคร ๒๐๐
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน
สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายและ
การวิเคราะห์มิติ การไหลยุบตัวไม่ได้แบบคงตัว การวิเคราะห์ปริมาตร
ควบคุม การไหลไม่มีความหนืดแบบยุบตัวไม่ได้ สมการแบร์นูลลี
๑๕๘
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Prerequisites: SCPY 151 and EGID 200
Properties of fluid, fluid static; momentum and energy
equations; equation of continuity and motion; similitude and
dimensional analysis; steady incompressible flow; control
volume analysis; incompressible inviscid flow; Bernoulli
equation.
ปรับเป็น
วศคก ๒๓๔
EGME 234

เดิม
วศอก ๒๐๔
EGIE 204

กลศาสตร์ของไหล ๑
๓ (๖–๐–๓)
Fluid Mechanics I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๕๑วทฟส : และ วศคก ๒๐๐
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน
สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายและ
การวิเคราะห์มิติ การไหลยุบตัวไม่ได้แบบคงตัว การวิเคราะห์ปริมาตร
ควบคุม การไหลไม่มีความหนืดแบบยุบตัวไม่ได้ สมการแบร์นูลลี
Prerequisites: SCPY 151 and EGME 200
Properties of fluid, fluid static; momentum and energy
equations; equation of continuity and motion; similitude and
dimensional analysis; steady incompressible flow; control
volume analysis; incompressible inviscid flow; Bernoulli
equation
กรรมวิธีการผลิต
๓ (๖–๐–๓)
Manufacturing Processes
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๐๓วศอก :
เทคโนโลยี คุณลักษณะ และการใช้งานของกรรมวิธีการผลิตพื้นฐาน ซึ่ง
รวมถึงการตัดแต่ง การต่อยึด การหล่อโลหะ และการขึ้นรูปโลหะ การ
ผลิตโลหะ การเตรียมวัสดุเพื่อการผลิตและกระบวนการหลังการผลิต และ
การผลิตพลาสติก กรณีศึกษาเกี่ยวกับการผลิต
Prerequisites : EGIE103
Technologies, characteristics and applications of principle
๑๕๙
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manufacturing processes including machining, joining, metal
casting and metal forming, metal making processes, pre-and
post-processing, and plastic processing; case studies on
products manufacturing.
ปรับเป็น
วศอก ๒๐๔
EGIE 204

กรรมวิธีการผลิต
๓ (๖–๐–๓)
Manufacturing Processes
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๐๓วศอก :
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
แต่ง และการเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักการ
พื้นฐานของต้นทุนการผลิต
Prerequisites : EGIE 103
Theory and concept of manufacturing processes such as
casting, forming, machining and welding; the relationship
between material and the manufacturing processes;
fundamental of manufacturing cost

๕๒.๓. วิชาเฉพาะด้าน
 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล ขอปรับปรุง ดังนี้
ขอเปิดรายวิชาใหม่ (๑) จานวน ๗ รายวิชา
วศคก ๒๐๑
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๒
๓ (๖-๐-๓)
EGME 201
Mathematics for Mechanical Engineers II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
พีชคณิตเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของ
เวกเตอร์ เกรเดียนต์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิกรัล
และการแปลงฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการคลื่น สมการความร้อน
สมการลาปลาซ สมการลาปลาซในพิกัดวงกลม สมการลาปลาซในพิกัด
ทรงกระบอกและทรงกลม
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Prerequisites : None
Linear algebra; eigenvalue and eigenvector; vector algebra in
three dimensions (limit, continuity); vector differential calculus;
gradient, divergent, and curl; Fourier series; Fourier integrals
and Fourier transforms; Partial Differential Equations (PDE);
applications (wave equation, heat equation); Laplace’s
equation; Laplace’s equation in polar coordinate; Laplace’s
equation in cylindrical and spherical coordinates
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๕–๓–๒)
Basic Engineering Practice for Mechanical Engineers
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานทางด้านการปรับแต่ง ความปลอดภัยในการทางานและการ
ใช้เครื่องมือ และการดูงานนอกสถานที่
Prerequisites : None
The basic engineering processes; equipments or tools used in
fitting operation; safety in fitting operations; company site
visiting
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๕–๓–๒)
Computer Aided Mechanical Engineering Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างและจาลองปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
การประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Prerequisites : None
The use of computer for designing and analysing of mechanical
engineering problems; physical modeling and simulations of
mechanical engineering problems and related applications
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วศคก ๑๙๙
EGME 199

วศคก ๒๙๙
EGME 299

วศคก ๓๙๙
EGME 399
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โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
๑ (๑–๓–๐)
Mechanical Engineering Project 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
โครงงานกลุ่ ม โดยประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู้ พื้ นฐานทางด้ า น คณิ ตศาสตร์
กลศาสตร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
Prerequisites : 1st year student
Group project for the first-year mechanical engineering
students; applications of basic mathematics, basic mechanics,
and computer-aided design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
๑ (๑–๓–๐)
Mechanical Engineering Project 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
โครงงานกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น
สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของวัสดุ อุณหพลศาสตร์
Prerequisites : 2nd year student
Group project for the second-year mechanical engineering
students; applications of basic mechanical engineering subjects:
statics, dynamics, mechanics of materials, thermodynamics
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓
๑ (๑–๓–๐)
Mechanical Engineering Project 3
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
โครงงานกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล การควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน การสั่นสะเทือน และการจัดเตรียมความพร้อมสาหรับ
นักศึกษาก่อนที่จะเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรวมถึง การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงาน
การนาเสนอผลงาน
Prerequisites : 3rd year student
Group project for the third-year mechanical engineering
students; applications of advanced mechanical engineering
subjects: mechanics of machinery, automatic control,
๑๖๒
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mechanical engineering design, heat transfer, vibration;
preparation for students to undertake mechanical engineering
projects; practice in theory and experiment: designing
experiments, writing reports, making presentations
การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
๒ (๒–๖–๐)
Mechanical Engineering Capstone Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ การตัดสินใจ ความเหมาะสมที่สุด การ
วางแผนโครงงาน ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมาย การออกแบบการ
ทดลองที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การระบุแ ละสั ง เคราะห์ ปั จ จัย ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของโครงการ
Prerequisites : None
Design process and methodology; decision making;
optimization techniques; project planning; ethical and legal
issues; designing laboratory involving the identification and
synthesis of engineering factors to achieve specific project
goals

ขอยกเลิกการเรียนการสอน (๒) จานวน ๒ รายวิชา
วศคก ๒๐๙
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม
EGME 209
Computer Aided Design and Engineering
วศคก ๔๙๙
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 499
Mechanical Engineering Project
(๓) ขอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา โดยรหัส ชื่อรายวิชา และจานวนหน่วยกิตคงเดิม จานวน ๖ รายวิชา
เดิม
วศคก ๒๒๑
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
๓ (๖–๐–๓)
EGME 221
Engineering Mechanics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๒๑วศคก :
จลนศาสตร์ และจลน์ศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม พื้นฐานของการ
สั่นสะเทือน
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Prerequisites : EGME 121
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s
second law of motion; work and energy; impulse and
momentum; fundamental of vibration.
ปรับเป็น
วศคก ๒๒๑
EGME 221

เดิม
วศคก ๓๓๔
EGME 334

กลศาสตร์วิศวกรรม ๒
๓ (๖–๐–๓)
Engineering Mechanics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๕๑วทฟส :
จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่
ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม พื้นฐานของการ
สั่นสะเทือน
Prerequisites : SCPY 151
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s
second law of motion; work and energy; impulse and
momentum; fundamental of vibration
การถ่ายเทความร้อน
๓ (๖–๐–๓)
Heat Transfer
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :วศคก ๒๓๑ และ วศคร ๒๐๐
ลักษณะการถ่ายเทความร้อน สภาพการนาความร้อน สมการการนาความ
ร้อน การนาความร้อนในสถานะคงตัวแบบ ๑ และ ๒ มิติ การนาความ
ร้อนในสถานะไม่คงที่ การพาความร้อนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ การ
ถ่ายเทความร้อนขณะเกิดการเดือดและขณะเกิดการควบแน่น เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสี
Prerequisites : EGME 231 and EGID 200
Modes of heat transfer; thermal conductivity; heat conduction
equations; steady-state one–and two-dimensional heat
conduction; unsteady-state heat conduction; force and natural
convection; boiling and condensation; heat exchangers;
radiation.
๑๖๔
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การถ่ายเทความร้อน
๓ (๖–๐–๓)
Heat Transfer
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๓๑วศคก : และ วศคก ๒๐๐
ลักษณะการถ่ายเทความร้อน สภาพการนาความร้อน สมการการนาความ
ร้อน การนาความร้อนในสถานะคงตัวแบบ ๑ และ ๒ มิติ การนาความ
ร้อนในสถานะไม่คงที่ การพาความร้อนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ การ
ถ่ายเทความร้อนขณะเกิดการเดือดและขณะเกิดการควบแน่น เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสี
Prerequisites : EGME 231 and EGME 200
Modes of heat transfer; thermal conductivity; heat conduction
equations; steady-state one–and two-dimensional heat
conduction; unsteady-state heat conduction; force and natural
convection; boiling and condensation; heat exchangers;
radiation
๓ (๖–๐–๓)
การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๒๑วศคก : และ วศคร ๒๐๐
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจาลองของ
อุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบย้อนกลับเชิงเส้น การสร้าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลศาสตร์
การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงเส้นในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบและชดเชยระบบควบคุม การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์และ
ชดเชยระบบด้วยตัวแปรสถานะ
Prerequisites : EGME 221 and EGID 200
Automatic control principles, analysis and modeling of linear
control elements, stability of linear feedback system,
mathematical modeling of dynamic systems, linear system
analysis and design in the time and frequency domains;
analysis, design and compensation of control systems. State
space representation and analysis.
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การควบคุมอัตโนมัติ
๓ (๖–๐–๓)
Automatic Control
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๒๑วศคก : และ วศคก ๒๐๐
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจาลองของ
อุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบย้อนกลับเชิงเส้น การสร้าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลศาสตร์
การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงเส้นในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบและชดเชยระบบควบคุม การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์และ
ชดเชยระบบด้วยตัวแปรสถานะ
Prerequisites : EGME 221 and EGME 200
Automatic control principles; the analysis and modeling of
linear control elements; stability of linear feedback system; the
mathematical modeling of dynamic systems; linear system
analysis and design in the time and frequency domains;
analysis, design and compensation of the control systems;
state space representation and analysis
สัมมนาโครงงาน
๑ (๑–๓-๐)
Project Seminars
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
การจั ดเตรี ย มความพร้ อมส าหรับ นั กศึ กษาก่ อ นที่ จะเรีย นวิ ช าโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นการฝึกทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการ
ออกแบบการทดลอง การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงาน การดูงานนอก
สถานที่
Prerequisites : None
Preparation for students to undertake mechanical engineering
project. Practice in theory and experiment, including designing
experiments, writing reports, making presentations and
company visiting
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สัมมนาโครงงาน
๑ * (๑–๓-๐)
Project Seminars
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
การตั้งโจทย์วิจัย การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวางแผนโครงการ การ
เขียนและนาเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisites : None
Defining research problem; literature review; project planning;
writing and presenting project proposal
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๓ (๖–๐–๓)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส๑๕๒หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
แนะนาอุปกรณ์ไฟฟูาเบื้องต้น วิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงเบื้องต้น
วิเคราะห์วงจรไฟฟูาที่มีตัวต้านทาน วิเคราะห์วงจรไฟฟูาตามกฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟูา หลักการเทวินินและนอร์ตัน อุปกรณ์
ไฟฟู า ที่ ส ะสมพลั ง งานและการวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟู า สภาวะชั่ ว ขณะ
)Transient State) อุปกรณ์ไฟฟูาที่สะสมพลังงานและการวิเคราะห์
วงจรไฟฟูาสภาวะคงตัว (Steady State) การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา
กระแสสลับ วงจรเฟสเซอร์ การแก้ค่า power factor อุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนา ไดโอด วิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้ทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์
เบื้องต้น วงจรดิจิทัลเบื้องต้น วงจรเกทต่าง ๆ การออกแบบวงจรดิจิทัล
ฟลิปฟลอป วงจรแม่เหล็กไฟฟูา ระบบหม้อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกล
ไฟฟูากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟูากระแสสลับ
Prerequisites : SCPY 152 or Depends on Advisor’s
recommendations
Introduction to electrical equipments, DC circuit analysis,
resistance circuit, Ohm's law, Kirchhoff's cirtuit laws, Thevenin
and Norton theorems, transient response,
steady state
response , AC circuit analysis, phasor in AC systems, power
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factor, semiconductor, diode, transistors, operational amplifier,
digital circuit, logic gate, digital circuit design and flip-flop,
magnetic circuit analysis, transformers, DC electric machines,
AC electric machines
ปรับเป็น
วศฟฟ ๒๑๗
EGEE 217

เดิม
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218

วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๓ (๖–๐–๓)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๕๑วทฟส :
การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับพื้นฐาน แรงดัน กระแส
และกาลัง ระบบ กาลังไฟฟูาสามเฟส การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็ก เครื่องกล
ไฟฟูาเบื้องต้น เครื่องกาเนิด มอเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน วิธีการส่ง
กาลัง เครื่องมือทางไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูาเบื้องต้น
Prerequisites : SCPY 151
The basic DC and AC circuit analysis; voltage, current, and
power; three phase electrical power system; magnetic curcuit
analysis; an introduction to electrical machinery: generators,
motors, and their applications; method of power transmission;
an introduction to some basic electrical instruments and
electronic devices
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๑ (๑–๓–๐)
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทฟส : ๑๕๒ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟูา การเดินสายไฟภายในอาคาร
การประยุกต์ วงจรไฟฟูากระแสตรง การประยุกต์วงจรไฟฟูากระแสสลับ
การประยุกต์ใช้ไดโอด การประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์ การประยุกต์ใช้ออป
แอมป์ การประยุกต์วงจรดิจิทัล การ ประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมเชิงตรรกะที่
สามารถโปรแกรมได้ การประยุกต์วงจรรีเลย์ การ ประยุกต์วงจรรีเลย์
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Prerequisites : SCPY 152 or Depends on Advisor’s
recommendations
Basic measurement & instrumentation, indoor electrical system
wiring, DC circuits, AC circuits, diode, transistors, operational
amplifier, digital circuits, PLC, magnetic relay circuits
ปรับเป็น
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น
๑ (๑–๓–๐)
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๑๕๑วทฟส :
การฝึ กปฏิบั ติการเกี่ย วกับเครื่องมือไฟฟูาพื้นฐานรวมถึงการวัดอุปกรณ์
ไฟฟูาเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา วศคฟ ๒๑๗
Prerequisites : SCPY 151
Laboratory works on basic electrical equipment and
measurements to illustrate the topics covered in EGEE 217

 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล ขอปรับปรุง ดังนี้
๓ขอปิดรายวิชา จานวน (๑) รายวิชา
วศคก ๓๕๖
การขับเคลื่อนรถยนต์และการควบคุมการขับขี่
EGME 356
Vehicle Propulsion and Maneuver Control
วศคก ๔๓๓
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
EGME 433
Heat Exchanger Design
วศคก ๔๕๐
การออกแบบการส่งกาลังด้วยคอมพิวเตอร์
EGME 450
Computer Aided Powertrain Design
(๒) ขอย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล จานวน ๓ รายวิชา
วศคก ๓๕๒
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
EGME 352
Internal Combustion Engines
วศคก ๔๔๒
การปรับอากาศ
EGME 442
Air Conditioning

๑๖๙

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๔๕๑
EGME 451

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
Power Plant Engineering

(๓) ขอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา โดยรหัส ชื่อรายวิชา และจานวนหน่วยกิตคงเดิม จานวน ๕ รายวิชา
เดิม
วศคก ๓๔๒
การทาความเย็น
๓ (๖–๐–๓)
EGME 342
Refrigeration
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
ทบทวนความรู้ทางเทอร์โมไดนามิกส์ แนะนาระบบทาความเย็นและ
คุ ณ สมบั ติ ข องอากาศ วั ฎ จั ก รท าความเย็ น อุ ด มคติ แ ละทางปฏิ บั ติ
กระบวนการทาความเย็นหลายความดัน สารทาความเย็นและสารหล่อลื่น
การคานวณภาระการทาความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวป
โปเรเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการไหล ส่วนประกอบของวาวล์ ระบบควบคุม
ทางไฟฟูาและตรวจวัด การออกแบบท่อสารทาความเย็นและถัง ความ
ปลอดภัย
Prerequisites : EGME 231
Review of thermodynamics, introduction of refrigeration and
psychrometric property of air, ideal and actual refrigeration
cycles, multi-pressure refrigeration process, refrigerants and
lubricating oil, refrigeration load calculation, compressors,
condensers, evaporators, refrigerant metering devices and level
control, valve components, electrical control and monitoring
system, refrigerant piping and vessel design, safety.
ปรับเป็น
วศคก ๓๔๒
การทาความเย็น
๓ (๖–๐–๓)
EGME 342
Refrigeration
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
ทบทวนความรู้ทางเทอร์โมไดนามิกส์ แนะนาระบบทาความเย็นและ
คุ ณ สมบั ติ ข องอากาศ วั ฎ จั ก รท าความเย็ น อุ ด มคติ แ ละทางปฏิ บั ติ
กระบวนการทาความเย็นหลายความดัน สารทาความเย็นและสารหล่อลื่น
การคานวณภาระการทาความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวป
๑๗๐

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โปเรเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการไหล ส่วนประกอบของวาวล์ ระบบควบคุม
ทางไฟฟูาและตรวจวัด การออกแบบท่อสารทาความเย็นและถัง ความ
ปลอดภัย
Prerequisites : EGME 231
Review of thermodynamics; introduction to refrigeration and
psychrometric property of air; ideal and actual refrigeration
cycles; the multi-pressure refrigeration process; refrigerants and
lubricating oil; refrigeration load calculation; compressors,
condensers, evaporators; refrigerant metering devices and level
control; valve components; refrigerant controls; the electrical
control and monitoring system; refrigerant piping and vessel
design; safety
เดิม
วศคก ๓๕๓
EGME 353

กลศาสตร์ยานยนต์
๓ (๖-๐-๓)
Mechanics of Vehicles
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑ และ วศคก ๒๕๒
สมรรถนะของการเร่งและการเบรค
ภาระของถนน แรงต้านทานการ
เคลื่อนที่และกาลังที่ต้องการ สมรรถนะของเครื่องต้นกาลัง การแปลง
สมรรถนะของเครื่องต้นกาลัง การเข้าโค้งที่สภาวะคงตัว พลศาสตร์ของการ
ขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน พลศาสตร์ของการพลิกคว่า
และกลศาสตร์ในการถ่ายน้าหนักของยานยนต์
Prerequisites : EGME 221 and EGME 252
Acceleration and braking performance, road loads, resistance
forces and required power, engine performance and converse,
steady-state cornering, ride dynamics, steering and suspension
systems, tires characteristics, rollover dynamics, and mechanics
of vehicle’s weight transfer

๑๗๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปรับเป็น
วศคก ๓๕๓
EGME 353

เดิม
วศคก ๓๖๒
EGME 362

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กลศาสตร์ยานยนต์
๓ (๖-๐-๓)
Mechanics of Vehicles
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
สมรรถนะของการเร่งและการเบรค ภาระของถนน แรงต้านทานการ
เคลื่อนที่และกาลังที่ต้องการ สมรรถนะของเครื่องต้นกาลัง การแปลง
สมรรถนะของเครื่องต้นกาลัง การเข้าโค้งที่สภาวะคงตัว พลศาสตร์ของการ
ขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน พลศาสตร์ของการพลิกคว่า
และกลศาสตร์ ใ นการถ่ า ยน้ าหนัก ของยานยนต์ หั ว ข้ อ ที่เ กิ ด ใหม่ ใ น
พลศาสตร์และการควบคุมของยานยนต์
Prerequisites : EGME 221
The acceleration and braking performance; road loads;
resistance forces and required power; engine performance and
converse; steady-state cornering; ride dynamics; the steering
and suspension systems; tires characteristics; rollover
dynamics; mechanics of vehicle’s weight transfer; emerging
topics in vehicle dynamics and control
เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนา
๓ (๕-๓-๒)
Introduction to Mechatronics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๖๑
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบพื้นฐานและโปรแกรมสาหรับระบบทางกล
และไฟฟูา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเซนเซอร์ ตัวขับเคลื่อน วงจรอิเลกทรอ
นิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และกลไก การปฏิบัติจริงเพื่อฝึกหัดการ
ออกแบบ การสร้างและการเขียนโปรแกรมของระบบเมคคาทรกนิกส์
Prerequisites : EGME 361
Introduction of the modeling and analysis of the basic
hardware and software components of electro-mechanical
systems including sensors, actuators, electronic circuits,
microcontrollers, and mechanisms. Hands-on practice of the
design, construction, and programming of mechatronics
systems.

๑๗๒

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปรับเป็น
วศคก ๓๖๒
EGME 362

เดิม
วศคก ๓๘๒
EGME 382

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนา
๓ (๕-๓-๒)
Introduction to Mechatronics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๖๑
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบพื้นฐานและโปรแกรมสาหรับระบบทางกล
และไฟฟูา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเซนเซอร์ ตัวขับเคลื่อน วงจรอิเลกทรอ
นิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และกลไก การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์
และระบบทางเมคคาทรอนิกส์ การปฏิบัติจริงเพื่อฝึกหัดการวิเคราะห์
ออกแบบ การสร้างและการเขียนโปรแกรมของระบบเมคคาทรกนิกส์
Prerequisites : EGME 361
Introduction to the modeling and analysis of the basic
hardware and software components of the electro-mechanical
systems including sensors, actuators, electronic circuits,
microcontrollers, and mechanisms; the connection between
the computer and electromechanical systems; the hydraulic
systems; pneumatic systems; hands-on practice of the analysis,
design, construction, and programming of mechatronics
systems
ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
๓ (๖-๐-๓)
Alternative and Renewable Energy Resources
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทนเบื้องต้น การตรวจสอบด้าน
พลังงานและแหล่งพลังงานสารองเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ทรัพยากร
พลังงานทดแทนและหมุนเวียน เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการและอุปสงค์
ของแหล่ งพลั งงานต่าง ๆ ถ้าพลังงานเชื้อเพลิ ง พลั งงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานลม
พลังงานความร้อนใต้พิภพและ พลังงานน้า ประยุกต์กับกฎอนุรักษ์พลังงาน
และผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อมจากการใช้พลั ง งานทดแทนในแต่ล ะชนิ ด
และข้อดีข้อเสียของการนาพลังงานทดแทนแต่ละชนิดมาใช้งาน
๑๗๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Prerequisites : None
an introduction to energy systems and renewable energy
resources, with a scientific examination of the energy field and
an emphasis on alternate energy sources and their technology
and application. The class will explore society’s present needs
and future energy demands, examine conventional energy
sources and systems, including fossil fuels and nuclear energy,
and then focus on alternate, renewable energy sources such as
solar, biomass (conversions), wind power, geothermal, and
hydro. Energy conservation methods will be emphasized.
ปรับเป็น
วศคก ๓๘๒
EGME 382

เดิม
วศคก ๔๘๔
EGME 484

ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
๓ (๖-๐-๓)
Alternative and Renewable Energy Resources
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ปริมาณการบริโภคและปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลสารอง แนะนาพื้นฐานของ
ทรั พยากรพลั งงานทางเลื อก และพลังงานทดแทน พลั งงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีว มวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลั งงานลม พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานน้า พลังงานทดแทนอื่น ๆ การใช้พลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแลนในชีวิตประจาวัน
Prerequisites : None
Reserves and consumption of fossil fuel; introduction to
fundamental of alternative energy and renewable energy
resources, solar energy, biomass energy, biogas energy, wind
energy, geothermal, hydro energy, other renewable energy; the
use of renewable energy in daily life

การออกแบบระบบทางความร้อน
๓ (๖-๐-๓)
Thermal System Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๓๑
การออกแบบเชิงวิศวกรรม การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการ
๑๗๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ออกแบบ การจาลองอุปกรณ์ทางการจาลองระบบความร้อน การหาค่า
เหมาะสมสุด วิธีการค้นหาคาตอบ การโปรแกรมแบบพลศาสตร์ แบบ
เรขาคณิต และแบบเชิงเส้นสาหรับระบบ
Prerequisites : EGME 231
Engineering design. Economic consideration in engineering
design. Modeling thermal equipment. System simulation.
Optimization. Search methods. Dynamic, geometric and linear
programming for thermal systems.
ปรับเป็น
วศคก ๔๘๔
EGME 484

การออกแบบระบบทางความร้อน
๓ (๖-๐-๓)
Thermal System Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
การออกแบบเชิงวิศวกรรม การออกแบบระบบที่สามารถทางานได้ การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับระบบทางความร้อน การสร้างสมการ
แบบจ าลองของอุ ป กรณ์ ท างความร้ อ น การจ าลองระบบ การหาค่ า
เหมาะสมที่สุด
Prerequisites : None
Engineering design; design of workable systems; economic
analysis on thermal systems; equation fitting; model of thermal
equipment; system simulation; optimization

ขอเปิดรายวิชาใหม่ (๔) จานวน ๒ รายวิชา
วศคก ๔๔๕
การทาความเย็นและการปรับอากาศ
๓ (๖-๐-๓)
EGME 445
Refrigeration and Air Conditioning
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทาความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ระบบ
อั ด ไอ วั ฏ จั ก รการท าความเย็ น การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบของระบบ
คุณสมบัติของสารทาความเย็น การระเหยเป็นไอและหอผึ่งน้า การทาความ
เย็นแบบดูดซับ การคานวณภาระการทาความเย็นของระบบทาความเย็น
การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ การประมาณภาระการทาความเย็นของ
ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อและระบบปรับอากาศ
๑๗๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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วศคก ๔๘๑
EGME 481

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Prerequisites : None
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of
performance; modified vapor compression; refrigeration cycles;
system components analysis; refrigerant and their propertie;
evaporative cooling and cooling towers; absorption
refrigeration; calculation of cooling load of refrigeration
systems; freezing of food; air condition; cooling load estimation
of air conditioning systems; air distribution and duct system
design
การอบแห้งเมล็ดพืช
๓ (๖-๐-๓)
Grain Dying
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนะนาทฤษฎีและระบบการอบแห้งเมล็ดพืช คุณสมบัติอากาศชื้น ความชื้น
สมดุล การคานวณความดันและการเลือกพัดลม คุณสมบัติเชิงความร้อน
ของเมล็ ด พืช และการถ่ ายเทความชื้ น ในวัส ดุ พรุ น แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของการอบแห้งเมล็ดพืช การเสื่อมสภาพและการลดลงของ
เมล็ดพืชในโรงเก็บ การอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์
Prerequisites : None
Principle and system of grain drying; moist air properties;
equilibrium moisture content; pressure calculation and fan
selection; thermal properties of grain and moisture transfer in
porous materials; mathematical modelling of grain drying;
deterioration and its minimization in storage; drying technology
with solar energy

 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
(๑) ขอย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับมาอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม จานวน ๓ รายวิชา
วศคก ๒๕๒
วิศวกรรมยานยนต์ ๑
EGME 252
Automotive Engineering I
วศคก ๓๓๒
อุณหพลศาสตร์ ๒
EGME 332
Thermodynamics II
๑๗๖

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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วศคก ๔๒๑
EGME 421

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบเครื่องกล ๒
Mechanical Design II

(๒) ขอย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม จานวน ๒๕ รายวิชา
วศคก ๓๐๑
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 301
Finite Element Methods in Mechanical Engineering
วศคก ๓๑๓
กลศาสตร์ของวัสดุ ๒
EGME 313
Mechanics of Materials II
วศคก ๓๓๓
กลศาสตร์ของไหล ๒
EGME 333
Fluid Mechanics II
วศคก ๓๓๕
อากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
EGME 335
Basic Aerodynamics
วศคก ๓๓๖
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบื้องต้น
EGME 336
Introduction to Computational Fluid Dynamics
วศคก ๓๕๔
การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน
EGME 354
Fundamental of Powertrain Control
วศคก ๓๕๕
ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง
EGME 355
High Performance Powertrain System
วศคก ๓๘๑
การแปลงรูปพลังงานเบื้องต้น
EGME 381
Fundamental of Energy Conversion
วศคก ๓๙๐๓๙๙- เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 390-399 Selected Topics in Mechanical Engineering
วศคก ๔๐๓
ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง
EGME 403
Research Methodology and Advanced Statistics
วศคก ๔๐๖
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาทางความร้อน
EGME 406
Numerical Methods in Heat Transfer Problems
วศคก ๔๓๑
เครื่องจักรกลของไหล
EGME 431
Fluid Machinery
วศคก ๔๓๒
การออกแบบระบบท่อในอาคาร
EGME 432
Plumbing System Design
๑๗๗
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วศคก ๔๔๓
EGME 443
วศคก ๔๕๔
EGME 454
วศคก ๔๕๕
EGME 455

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Condition System Design
ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้างรถยนต์และระบบกันสะเทือน
Theory and Design of Vehicle Structure and Suspension
ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
On-Board Vehicle Electronics and Control System and
Components
วศคก ๔๖๑
แขนกลขั้นแนะนา
EGME 461
Introduction to Robotics
วศคก ๔๖๒
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์
EGME 462
Applied Pneumatics and Hydraulics
วศคก ๔๖๓
การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 463
Mechanical Engineering Measurement
วศคก ๔๘๓
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
EGME 483
Gas Turbines
วศคก ๔๘๕
การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงาน
EGME 485
Energy Management and Economics
วศคก ๔๘๗
การจัดการพลังงานในอาคาร
EGME 487
Energy Management in Building
วศคก ๔๘๘
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
EGME 488
Energy Management in Industry
วศคก ๔๘๙
พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นแนะนา
EGME 489
Introduction to Solar Energy
วศคก ๔๙๑๔๙๔- หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
EGME 491-494 Special Topics in Mechanical Engineering

๑๗๘
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(๓) ขอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา โดยรหัส ชื่อรายวิชา และจานวนหน่วยกิตคงเดิม จานวน ๘ รายวิชา
เดิม
วศคก ๓๓๓
กลศาสตร์ของไหล ๒
๓ (๖-๐-๓)
EGME 333
Fluid Mechanics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๓๔วศคก : และ วศคก ๒๐๔
การวิเคราะห์การไหลของของไหลที่มีความหนืดภายในท่อ การไหลผ่านวัตถุ
การไหลของของไหลในช่องทางเปิด การไหลยุบตัวได้ เทอร์โบร์แมชชีนนารี่
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิง
คานวณ
Prerequisites : EGME 234 and EGME 204
Viscous flow in pipes, Flow over immersed objects, Open
channel flow, Compressible flow, Fundamental of
Turbomachinery and Using computational fluid dynamics (CFD)
software.
ปรับเป็น
วศคก ๓๓๓
กลศาสตร์ของไหล ๒
๓ (๖-๐-๓)
EGME 333
Fluid Mechanics II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๓๔วศคก : และ วศคก ๒๐๑
การวิเคราะห์การไหลของของไหลที่มีความหนืดภายในท่อ การไหลผ่านวัตถุ
การไหลของของไหลในช่องทางเปิด การไหลยุบตัวได้ เทอร์โบร์แมชชีนนารี่
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิง
คานวณ
Prerequisites : EGME 234 and EGME 201
Viscous flow in pipes; flow over immersed objects; open
channel flow; compressible flow; fundamental of
turbomachinery and using Computational Fluid Dynamics (CFD)
software
เดิม
วศคก ๓๕๔
การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน
๓ (๖-๐-๓)
EGME 354
Fundamental of Powertrain Control
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑ และ วศคก ๒๕๒
๑๗๙
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ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและทฤษฎีในการออกแบบและควบคุมระบบส่งกาลัง
โดยจะครอบคลุมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทรง
ตัว ระบบกันสะเทือน พื้นฐานของระบบส่งกาลังแบบอัจฉริยะ และการ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อและจากผู้ขับขี่
Prerequisites : EGME 221 and EGME 252
Fundamental concept and theory of design control of
powertain system. Topics include cruise control, traction
control, active suspension, background on intelligent vehiclehighway system (IVHS), and considerations for human factor
interface.
ปรับเป็น
วศคก ๓๕๔
EGME 354

เดิม
วศคก ๓๕๕
EGME 355

การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน
๓ (๖-๐-๓)
Fundamental of Powertrain Control
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและทฤษฎีในการออกแบบและควบคุมระบบส่งกาลัง
โดยจะครอบคลุมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทรง
ตัว ระบบกันสะเทือน พื้นฐานของระบบส่งกาลังแบบอัจฉริยะ และการ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อและจากผู้ขับขี่
Prerequisites : EGME 221
The fundamental concept and theory of design control of the
powertain system; topics include cruise control; traction
control; active suspension; background on the Intelligent
Vehicle-Highway System (IVHS); considerations of human factor
interface
ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง
๓ (๕-๓-๒)
High Performance Powertrain System
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑ และ วศคก๒๕๒
ศึกษาถึงเทคโนโลยีของระบบส่งกาลังสมรรถนะสูง โดยจะศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและปรับปรุงระบบส่งกาลังเพื่อให้
ได้กาลังตามต้องการ นักศึกษาจะมีการทาโครงงาน โดยเป็นการวิเคราะห์
๑๘๐

ระดับปริญญา
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และการจาลองแบบปัญหาบนคอมพิวเตอร์และสร้างชิ้นงาน
Prerequisites : EGME 221 and EGME 252
Introduction to the high performance powertrain system
technology. Study of the fundamental concepts and theories
involved in designing high performance powertain components.
Consideration of design factors affecting unique high engine
output individual project includes analysis and simulation
ปรับเป็น
วศคก ๓๕๕
EGME 355

เดิม
วศคก ๔๐๓
EGME 403

ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง
๓ (๕-๓-๒)
High Performance Powertrain System
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๒๑
ศึกษาถึงเทคโนโลยีของระบบส่งกาลังสมรรถนะสูง โดยจะศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและปรับปรุงระบบส่งกาลังเพื่อให้
ได้กาลังตามต้องการ นักศึกษาจะมีการทาโครงงาน โดยเป็นการวิเคราะห์
และการจาลองแบบปัญหาบนคอมพิวเตอร์และสร้างชิ้นงาน
Prerequisites : EGME 221
An introduction to the high performance powertrain system
technology; study of the fundamental concepts and theories
involved in designing high performance powertain components;
consideration of design factors affecting unique high engine
output individual project includes analysis and simulation
ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง
๓ (๖-๐-๓)
Research Methodology and Advanced Statistics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๖๑วศอก :
กระบวนการวิจัย และการออกแบบงานวิจัยในเชิงปริมาณ และในเชิง
คุณภาพ เทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิง
คุณภาพ การสร้างเครื่องมือสาหรับงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย
สถิติเบื้ องต้น ส าหรั บ งานวิจัย การวิเคราะห์ ข้อ มูล หลายตัว แปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตั วแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
หลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ
๑๘๑

ระดับปริญญา
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อานาจจาแนก การวิเคราะห์
เส้นทาง และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
Prerequisites : EGIE 261
Research Methodology and Research Design for quantitative
and qualitative process. Data collection technique. The
research instrument construction process. Research proposal
and research report writing. Basic statistics for research,
Multivariate Analysis of Variance(MANOVA),
Multivariate
analysis of covariance(MANCOVA), Multiple Correlation,
Multiple Regression, Logistic Regression, Discriminant Analysis,
Path Analysis, Factor Analysis.
ปรับเป็น
วศคก ๔๐๓
EGME 403

ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง
๓ (๖-๐-๓)
Research Methodology and Advanced Statistics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบงานวิจัยในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
เทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือสาหรับงานวิจัย สถิติ
เบื้องต้นสาหรับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัว
แปร การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์พหุ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การเขียนโครงร่างงานวิจัย
การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ ทักษะการนาเสนอ
ผลงาน ทักษะการประสานงาน กรณีศึกษา
Prerequisites : None
Research methodology; the research design for quantitative
and qualitative process; data collection technique; the
research instrument construction process; basic statistics for
research; multivariate data analysis; Multivariate Analysis of
Variance (MANOVA); Multivariate Analysis of Covariance
(MANCOVA); multiple correlation analysis, multiple regression
analysis; path analysis; factor analysis; research proposal
๑๘๒
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writing; research report writing; research paper writing;
presentation skills; coordination skills; case studies
เดิม
วศคก ๔๔๓
EGME 443

ปรับเป็น
วศคก ๔๔๓
EGME 443

การออกแบบระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
๓ (๖-๐-๓)
Refrigeration and Air Condition System Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๔๒
ภาพรวมของอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหลและ
วิธีการเชิงตัวเลข ไซโครเมตริกและการวิเคราะห์ระบบ การถ่ายเทพลังงาน
บนผิวเปียก สารทาความเย็น การวิเคราะห์ระบบความร้อนโดยเน้นอุปกรณ์
ปั๊มความร้อน การทาความเย็นด้วยการอัดไอแบบต่างๆ การทาความเย็น
ด้วยการดูดกลืนและการดูดซับ การทาความเย็นเหนือจุดวิกฤต การทา
ความเย็นที่อุณหภูมิต่า และวัฏจักรปั๊มความร้อนขั้นสูง
Prerequisites : EGME 342
Overview of thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics,
and numerical methods; Psychrometrics and system analysis;
Wet surface energy transfer; Refrigerants; Analysis of thermal
systems with emphasis on heat pumping equipment; Various
vapor compressions, absorption and adsorption refrigeration,
trans-critical refrigeration, low temperature refrigeration, and
advanced heat pumping cycles.
การออกแบบระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
๓ (๖-๐-๓)
Refrigeration and Air Condition System Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ องต้น ของระบบทาความเย็นและการประยุกต์ใช้งานระบบทา
ความเย็น ระบบทาความเย็นและปั๊มความร้อน การเก็บรักษาอาหารและ
อุปกรณ์การเก็บรักษาอาหาร การลดอุณหภูมิของอาหารของอาหาร ความรู้
เบื้องต้นของการจาลองระบบทาความเย็นแบบอัดไอ การจาลองอุปกรณ์
ย่อยของระบบทาความเย็นและการวิเคราะห์ระบบทาความเย็น
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Prerequisites : None
Introduction to refrigeration system and applications;
refrigeration and heat pump; food storage and equipment;
food refrigeration; introduction to vapor compression system
modeling; modeling of the refrigeration components; the
system analysis
เดิม
วศคก ๔๕๔
EGME 454

ปรับเป็น
วศคก ๔๕๔
EGME 454

ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้างรถยนต์และระบบกันสะเทือน
๓ (๕-๓-๒)
Theory and Design of Vehicle Structure and Suspension
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๕๒ และ วศคก ๓๕๓
ทฤษฎีของระบบกันสะเทือนแบบต่าง ๆ หลักการแบบโครงร่างรถยนต์ โดย
คานึงถึงการกระจายแรงและความปลอดภัย ผลของล้อและยาง และการ
เลือกอุป กรณ์ในระบบกันสะเทือนต่อสมรรถนะ และความปลอดภัยของ
รถยนต์
Prerequisites : EGME 252 and EGME 353
Theory of vehicle suspension systems; consideration of force
distribution and safety in designing the vehicle’s bodies and
structures; Effects of wheel, performance and safety of
vehicles.
ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้างรถยนต์และระบบกันสะเทือน
๓ (๕-๓-๒)
Theory and Design of Vehicle Structure and Suspension
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๕๓
ทฤษฎีของระบบกันสะเทือนแบบต่าง ๆ หลักการแบบโครงร่างรถยนต์ โดย
คานึงถึงการกระจายแรงและความปลอดภัย ผลของล้อและยาง และการ
เลือกอุป กรณ์ในระบบกันสะเทือนต่อสมรรถนะ และความปลอดภัยของ
รถยนต์
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Prerequisites : EGME 353
Theory of the vehicle suspension systems; consideration of
force distribution and safety in designing the vehicle’s bodies
and structures; Effects of wheel, performance and safety of
vehicles
เดิม
วศคก ๔๕๕
EGME 455

ปรับเป็น
วศคก ๔๕๕
EGME 455

ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
๓ (๕-๓-๒)
On-Board Vehicle Electronics and Control System and
Components
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๒๕๒ และ วศคก ๓๕๓
ระบบไฟฟูา ระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถยนต์ การตรวจวิเคราะห์
หาจุดขัดข้องของระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ โดยการสังเกตุ การวิเคราะห์
ตามทฤษฎี และการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมมลภาวะ การ
วิเคราะห์ไอเสีย
Prerequisites : EGME 252 and EGME 353
Electrical system vehicle control system and components fault
and damage detection by observation, theoretical analysis, and
computer diagnosis; pollution control system and Emission
analysis.
ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
๓ (๕-๓-๒)
On-Board Vehicle Electronics and Control System and
Components
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคก ๓๕๓
ระบบไฟฟูา ระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถยนต์ การตรวจวิเคราะห์
หาจุดขัดข้องของระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ โดยการสังเกตุ การวิเคราะห์
ตามทฤษฎี และการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมมลภาวะ การ
วิเคราะห์ไอเสีย
Prerequisites : EGME 353
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The electrical system; thevehicle control system; components
fault; damage detection by observation; theoretical analysis;
computer diagnosis; the pollution control system; emission
analysis
เดิม
วศคก ๔๖๑
EGME 461

ปรับเป็น
วศคก ๔๖๑
EGME 461

แขนกลขั้นแนะนา
๓ (๖-๐-๓)
Introduction to Robotics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๓๖๓วศคก :
การแปลงตาแหน่งของวัตถุใน ๓ มิติ จลนศาสตร์ของแขนกลแบบฟอร์เว
อร์ด และอินเวอร์ส พลศาสตร์ และการควบคุมแขนกล ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็ว และแรงสถิต ความเร่งเชิงเส้นและเชิงมุม การวางแปลน
เส้นทางการเคลื่อนที่ การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การควบคุมแรงของ
แขนกล การจาลองการทางานและการเขียนโปรแกรม
Prerequisites : EGME 363
Spatial descriptions and transformations of objects in threedimensional space. Forward and inverse manipulator
kinematics. Dynamics and control of robot manipulators
,relationship between velocities and static forces, linear and
angular acceleration. Task and trajectory planning. Linear and
nonlinear control, and force control of manipulators.
Simulation and off-line programming.
แขนกลขั้นแนะนา
๓ (๖-๐-๓)
Introduction to Robotics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
การแปลงตาแหน่งของวัตถุใน ๓ มิติ จลนศาสตร์ของแขนกลแบบฟอร์เว
อร์ด และอินเวอร์ส พลศาสตร์ และการควบคุมแขนกล ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็ว และแรงสถิต ความเร่งเชิงเส้นและเชิงมุม การวางแปลน
เส้นทางการเคลื่อนที่ การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การควบคุมแรงของ
แขนกล การจาลองการทางานและการเขียนโปรแกรม
Prerequisites : None
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Spatial descriptions and transformations of objects in the
three-dimensional space; forward and inverse manipulator
kinematics; dynamics and control of robot manipulators;
relationship between velocities and static forces; linear and
angular acceleration; task and trajectory planning; linear and
nonlinear control; force control of manipulators; simulation;
off-line programming
๖เปิดรายวิชาใหม่ จานวน (๔) รายวิชา
วศคก ๓๑๑
ชีวกลศาสตร์
๓ (๖-๐-๓)
EGME 311
Biomechanics
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๒๑๓วศคก :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรมเครื่องกลกับ
ระบบและวัสดุชีวภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของ
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การวิเคราะห์คุณภาพ โครงสร้าง และการ
ทางานของระบบกล้ ามเนื้อและข้อต่อโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมที่
ทันสมัย การวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายในระบบ
กล้ามเนื้อและข้อต่อ และการออกแบบวัสดุฝังในเพื่อใช้ทดแทนกระดูกหรือ
เพื่อช่วยในการรักษา
Prerequisites : EGME 213
An introduction to the application of mechanical engineering
principles to biological materials and systems; a general
introduction to the structure and function of the
musculoskeletal system: anatomy and physiology of
musculoskeletal tissues and joints; modern methods from
engineering sciences for a quantitative analysis of the quality,
structure and function of the tissues and joints; an analysis of
possible failure of the musculoskeletal system; an analysis and
design of orthopaedic implants that are being used to replace
part of the musculoskeletal system or to aid its healing
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วศคก ๔๐๕
EGME 405

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๖-๐-๓)
Entrepreneurship for Mechanical Engineering
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
แนะนาแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจผ่านช่องทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการเป็ น ผู้ ป ระกอบการค้ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การตลาดออนไลน์ การเขียนแผนธุรกิจสาหรับธุรกิจออนไลน์การสร้าง
สื่อผสมออนไลน์สาหรับส่งเสริมการขาย
Prerequisites : None
Introduction to fundamental principle and concept of
ecommerce business, ecommerce entrepreneur, online
marketing,
business plan for online business, online
multimedia creation for sale promotion

วศคก ๔๐๖
EGME 406

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาทางความร้อน
๓ (๖-๐-๓)
Numerical Methods in Heat Transfer Problems
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
การนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน สมการถ่ายเท
ความร้อน วิธีการวิเคราะห์โดยตรง วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจาลองทางกายภาพ กรณีศึกษา
Prerequisites : None
Conduction; convection; radiation; heat transfer equation;
analytical solution; numerical solution; computer program;
Physical modeling; case studies
วิธีการเชิงปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะนา
๓ (๖-๐-๓)
Introduction to Artificial Intelligence Methods
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี :
วิธีปั ญญาประดิ ษฐ์ ขั้นแนะนา ระบบโครงข่ ายประสาทเทียม ระบบ
อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบผสมผสาน
และการประยุกต์ใช้

วศคก ๔๐๗
EGME 407
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Prerequisites : None
Introduction to Artificial Intelligence Methods; Artificial Neural
Networks; Fuzzy Logic; Genetic Algorithms; Hybrid Systems and
Applications
วศคก ๓๐๔
EGME 304

สหกิจศึกษา ๑
๑ (๑–๓-๐)
Cooperative Education 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
เตรี ย มความพร้ อ มและปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสภาพแวดล้ อ มของสถาน
ประกอบการ ภายใต้โจทย์ทางอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่ได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทางานจริงเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
Prerequisites : 3rd year student
The prepare and practice in cooperative environment under
the industrial or research projects that are approved by
companies and advisors; applying classroom learning to the
real problems; preparing students for work after graduation

วศคก ๔๐๑
EGME 401

สหกิจศึกษา ๒
๑๐ (๑๐–๓๐-๐)
Cooperative Education 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ๓๐๔วศคก :
ปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ภายใต้โจทย์ทาง
อุตสาหกรรมหรื องานวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และเป็น
การเตรียมความพร้อมสู่การทางานจริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
Prerequisites : EGME 304
A practice in the cooperative environment under the industrial
or research projects approved by companies and advisors; the
application od classroom learning to the real problems;
preparing students for work after graduation
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๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ ๒๕๕๘ .ศ.
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาตรี
พ๒๕๕๘ .ศ.

๑หมวดวิชาศึกษาทั่วไป . ไม่น้อยกว่า
๑๑. กลุ่มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
๑๒.๑. กลุ่มวิชาภาษา
๑๒. กลุ่มที่หลักสูตรกาหนด
๑๑.๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
๑๒.๒. กลุ่มวิชาภาษา
๑๓.๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
๒๑. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
๒๑.๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒๒.๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
๒๒. วิชาเฉพาะด้าน
๒๑.๒. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล
 สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
 สาหรับสหกิจศึกษา
๒๒.๒. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
๒๓.๒. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
 สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
 สาหรับสหกิจศึกษา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
 สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
 สาหรับสหกิจศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

๓๐ นก.

๗
๙

๗
๙

๕
๓
๖
๑๑๒
๒๖
๒๖
๘๖

๑
๗
๖
๑๐๕๙๕/
๑๐๕
๙๕
๔๒
๒๑
๒๑
๖๓๕๓/

๖ นก.

๗๗
๙
๖

๔๕
๔๔
๖
๑๒๓/
๑๒
๓
๖

๑๒๐ นก.

๑
๑๔๙

๑
๑๑
๑๔๒

๗๒ นก.

๑๙๐

หลักสูตร วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
๓๐
๓๐

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน ๑๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จานวน ๗ หน่วยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา
๒ (๑–๒–๓)
มนุษย์
MUGE 101 General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒–๒–๕)
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒–๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human
Development
กลุ่มวิชาภาษา จานวน ๙ หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย ๓ หน่วยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
๓ (๒–๒–๕)
สื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
วิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียนรายวิชา
ต่อไปนี้ จานวน ๖ หน่วยกิต ตาม
ระดับคะแนน ที่คณะศิลปศาสตร์
จัดสอบวัดความรู้
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 106 English Level 4

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน ๑๖ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จานวน ๗ หน่วยกิต ประกอบด้วย
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)

กลุ่มที่หลักสูตรกาหนด จานวน ๑๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต

กลุ่มที่หลักสูตรกาหนด จานวน ๑๔ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จานวน ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้วย
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมาย
๑ (๑-๐-๒)
สาหรับวิศวกร
EGID 300
Philosophy, Ethics and Laws for
Engineers

วศคร ๓๐๐
EGID 300

ปรัชญา จรรยาบรรณ และ
กฎหมายสาหรับวิศวกร
Philosophy, Ethics and Laws
for Engineers

๑ (๑-๐-๒)

General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human
Development
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา จานวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

MUGE 101

LATH 100

Art of Using Thai Language in
Communication
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๖
หน่วยกิต ตามระดับคะแนน ที่คณะ
ศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๑๙๑

๓ (๒–๒–๕)

คงเดิม

๒ (๑–๒–๓)

คงเดิม

คงเดิม
๓ (๒–๒–๕)

คงเดิม

๓ (๒–๒–๕)

คงเดิม

๓ (๒–๒–๕)

คงเดิม

๓ (๒–๒–๕)

คงเดิม

๓ (๒–๒–๕)

คงเดิม

ลดจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้เลือกเรียน ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์
SHSS 130 Principles of Economics
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป
SHSS 140 General of Psychology
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม
SHSS 142 Social Psychology
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
SHSS 160 Principles of Administration
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน
SHSS 161 Policy and Planning
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์
SHHU 103 Art Appreciation
สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม
SHHU 105 Social Philosophy
สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน
SHHU 108 Human Relation and Selfdevelopment
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม
SHHU 110 Human and Culture
สมมน ๑๑๒ พลวัตในกลุ่มและการทางานเป็น
ทีม
SHHU 112 Group Dynamics and
Teamwork
สมมน ๑๓๓ วาทะศาสตร์ผู้นาแนวใหม่
SHHU 133 Rhetoric for Leadership
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
SPGE 101 Aerobic for Health
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
SPGE 102 Yoga for Health
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
SPGE 103 Body Conditioning
วกศท ๑๐๔ เทนนิส
SPGE 104 Lawn Tennis
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล
SPGE 105 Soccer
วกศท ๑๐๙ ว่ายน้า
SPGE 109 Swimming
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล
SPGE 110 Basketball
วกศท ๑๑๑ วอลเล่ย์บอล
SPGE 111 Volleyball
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ
SPGE 112 Social Dance
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐–๒–๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๑๙๒

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

SPGE 113

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
Table Tennis

วกศท ๑๑๔
SPGE 114
วกศท ๑๑๙
SPGE 119
สพศท ๒๒๐
VSGE 220
วศสว ๑๐๑
MSID 101
วศอก ๔๓๐

แบดมินตัน
Badminton
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
การอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัย
Living Safely with Animals
ดนตรีวิจักษ์
Music Appreciation
การจัดการอุตสาหกรรมสาหรับ
วิศวกร
EGIE 430
Industrial Management for
Engineers
วศอก ๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมาย
พานิชย์
EGIE 436
Industrial and Commercial
Laws
กลุ่มวิชาภาษา ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
EGID 290
English for Engineers
วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
สาหรับวิศวกร
EGID 490
English Communication for
Engineers
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น ๑
LAJP 161
Elementary Japanese I
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น ๒
LAJP 162 Elementary Japanese 2
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑
LACH 171 Chinese 1
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒
LACH 172 Chinese 2
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓
LACH 173 Chinese 3
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑
LAFR 141 Elementary French 1
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒
LAFR 142 Elementary French 2
ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กับความสามารถในการ
สื่อสาร
LAFE 131 Man and Communication
Competence

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๑ (๐-๒-๑)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๑–๒–๓)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกการเรียน

๒ (๑-๒-๓)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๓-๐-๖)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๓-๐-๖)

ยกเลิกการเรียน

๑.๔ กลุ่มวิชาภาษา จานวน ๗ หน่วยกิต ประกอบด้วย

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๗ หน่วยกิต
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
EGID 290
English for Engineers
วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสาหรับ
วิศวกร
EGID 490
English Communication for
Engineers

เพิ่มจานวนหน่วย
กิต
๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๒-๒-๕)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๒-๒-๕)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕ )
๓ (๒-๒-๕ )

ศศภจ ๑๗๑
LACH 171
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173

ภาษาจีน ๑
Chinese 1
ภาษาจีน ๒
Chinese 2
ภาษาจีน ๓
Chinese 3

๓ (๒-๒-๕)

คงเดิม

๓ (๒-๒-๕)

คงเดิม

๓ (๒-๒-๕)

คงเดิม

๓ (๒-๒-๕)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๒-๒-๕)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๓-๐-๖)

ยกเลิกการเรียน

ศศภอ ๒๗๑
LAEN 271

การเขียนเพื่อการทางานและการศึกษา
Writing for Work and Study

๑๙๓

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชาใหม่

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ศศภอ ๓๓๘
LAEN 338
ศศภอ ๓๔๑

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
วศคพ ๑๑๑

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

EGCO 111
วศอก ๓๓๕

Computer Programming
การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณ
Cost Analysis and Budgeting

EGIE 335

๓ (๒-๒-๕)

การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
๒ (๑-๒-๓)
Effective Presentations in English
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตาม
๒ (๑-๒-๓)
สถานการณ์
LAEN 341 Situational-based
Communicative English
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
๒ (๒-๐-๔)
วิชาการ ๑
LAEN 180 English for Academic Purposes 1
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
๒ (๒-๐-๔)
วิชาการ ๒
LAEN 181 English for Academic Purposes 2
๑.๕ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จานวน ๖ หน่วยกิต
ประกอบด้วย
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓ (๒-๒-๕)
EGCO 111

วทคม ๑๑๓

แคลคูลัส
Calculus
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential
Equations
เคมีทั่วไป

SCCH 113
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120

General Chemistry
ปฎิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
Physics Laboratory I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
Physics Laboratory II

ความน่าจะเป็นและสถิติ

๓ (๓-๐-๖)

EGIE 261
Probability and Statistics
* นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษา
สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดในบัญชีกลางรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะพื้นฐาน)
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน ๒๑
หน่วยกิต ประกอบด้วย
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓–๐–๖)

๑ (๐–๓–๑)
๑ (๐–๓–๑)
๑ (๐–๓–๑)

เพิ่มรายวิชาใหม่

เพิ่มรายวิชาใหม่

คงเดิม
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกการเรียน

วศอก ๒๖๑

วทคณ ๑๑๕
SCMA 115
วทคณ ๑๖๕
SCMA 165

เพิ่มรายวิชาใหม่

Computer Programming

๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาแกน ๒๖ หน่วยกิต

เพิ่มรายวิชาใหม่

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
เพิ่มข้อความ
ต่อไปนี้ ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

วทคณ ๑๑๕
SCMA 115
วทคณ ๑๖๕
SCMA 165

แคลคูลัส
Calculus
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations

๓ (๓–๐–๖)

เพิ่มกลุ่มใหม่
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
และลดจานวน
หน่วยกิต
คงเดิม

๓ (๓–๐–๖)

คงเดิม

วทคม ๑๑๕

เคมีทั่วไป

๓ (๓–๐–๖)

ปรับเปลี่ยนตาม
คณะวิทยาศาสตร์

SCCH 115
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120

General Chemistry
ปฎิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑
Physics Laboratory I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
Physics Laboratory II

๑ (๐–๓–๑)

คงเดิม

๑ (๐–๓–๑)

คงเดิม

๑ (๐–๓–๑)

คงเดิม

๑๙๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วทฟส ๑๕๑
SCPY 151
วทฟส ๑๕๒
SCPY 152
วศคร ๒๐๐
EGID 200

ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
General Physics I
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
General Physics II
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วทฟส ๑๕๑
SCPY 151
วทฟส ๑๕๒
SCPY 152

EGME 121
วศคก ๒๐๔

Engineering Mechanics I
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกร
เครื่องกล
Mathematics for Mechanical
Engineers
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร

EGME 204
วศคก ๒๐๖

EGME 206

วศคก ๒๑๓
EGME 213
วศคก ๒๒๑

Numerical Methods for
Engineers
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and
Engineering
กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
Mechanics of Materials I
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒

EGME 221

Engineering Mechanical II

วศคก ๒๓๑
EGME 231

อุณหพลศาสตร์ ๑
Thermodynamics I

วศคก ๒๐๙
EGME 209

คงเดิม

๓ (๓–๐–๖)

คงเดิม

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๑
Mathematics for Mechanical
Engineers I

๓ (๓–๐–๖)
0

เปิดรายวิชาใหม่

๒ (๑-๓-๓)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๒-๓-๕)

ยกเลิกการเรียน
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จานวน ๒๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย

วศคก ๑๒๑

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียน
แบบวิศวกรรม
Computer Aided Engineering
Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑

EGME 121

Engineering Mechanics I

EGME 101
กลศาสตร์วิศวกรรม ๑

๓ (๓–๐–๖)

ยกเลิกการเรียน

วศคก ๑๐๑

วศคก ๑๒๑

ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
General Physics I
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
General Physics II

หมายเหตุ

๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๒๐๐
EGME 200

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
EGIE 101
Basic Engineering Practice
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม
EGME 102 Engineering Drawing
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๗๗ หน่วยกิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓–๐–๖)

๓ (๒–๓–๕)

๓ (๓–๐–๖)

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
และลดจานวน
หน่วยกิต
เปิดรายวิชาใหม่
(ใช้ทดแทน EGME
102 ได้)
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

ยกเลิกการเรียน

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๑-๓-๓)

ปิดรายวิชา

๓ (๓–๐–๖)

วศคก ๒๑๓
EGME 213

กลศาสตร์ของวัสดุ ๑
Mechanics of Materials I

๓ (๓–๐–๖)

คงเดิม

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓–๐–๖)

วศคก ๒๓๑
EGME 231

อุณหพลศาสตร์ ๑
Thermodynamics I

๑๙๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วศคก ๒๓๔

กลศาสตร์ของไหล ๑

๓ (๓–๐–๖)

EGME 234
วศคก ๒๕๒

Fluid Mechanics I
วิศวกรรมยานยนต์ ๑

๓ (๒-๓-๕)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรม

EGME 252
วศคก ๓๒๓

Automotive Engineering I
การออกแบบเครื่องกล ๑

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 323
วศคก ๓๒๔

Mechanical Design I
กลศาสตร์เครื่องจักรกล

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 324
วศคก ๓๓๒

Mechanics of Machinery
อุณหพลศาสตร์ ๒

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรม

EGME 332
วศคก ๓๓๔

Thermodynamics II
การถ่ายเทความร้อน

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 334
วศคก ๓๕๒

Heat Transfer
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 352
วศคก ๓๖๓

Internal Combustion Engines
การควบคุมอัตโนมัติ

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 363
วศคก ๓๗๑

Automatic Control
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 371

Mechanical Engineering
Laboratory I
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering
Laboratory II
การออกแบบเครื่องกล ๒

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรม

วศคก ๓๗๒

EGME 372
วศคก ๔๒๑

วศคก ๒๓๔

กลศาสตร์ของไหล ๑

EGME 234

Fluid Mechanics I

หมายเหตุ

๑๙๖

๓ (๓–๐–๖)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ

EGME 421
วศคก ๔๒๒

Mechanical Design II
การสั่นสะเทือนเชิงกล

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 422
วศคก ๔๔๒

Mechanical Vibration
การปรับอากาศ

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 442
วศคก ๔๕๑

Air Conditioning
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

EGME 451
วศคก ๔๙๕

Power Plant Engineering
สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

EGME 495

Project Seminar

วศคก ๔๙๙
EGME 499

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Project
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ปิดรายวิชา

วศฟฟ ๒๑๗

EGEE 217

๒ (๐-๖-๒)

๓ (๓-๐-๖)

Fundamental of Electrical
Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น

๑ (๐-๓-๑)

วศอก ๒๐๔

Fundamental of Electrical
Engineering Laboratory
กรรมวิธีการผลิต

๓ (๓–๐–๖)

EGIE 204
วศอก ๒๖๑

Manufacturing Processes
ความน่าจะเป็นและสถิติ

๓ (๓-๐-๖)

EGIE 261
วศอก ๑๐๓
EGIE 103
วศอก ๓๓๓

Probability and Statistics
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

EGIE 333

Engineering Economy

วศฟฟ ๒๑๘

EGEE 218

๓ (๓–๐–๖)

วศอก ๒๐๔

กรรมวิธีการผลิต

EGIE 204

Manufacturing Processes

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วศอก ๑๐๓
EGIE 103

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓–๐–๖)

คงเดิม
ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน)

๑๙๗

เพิ่มกลุ่มใหม่

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้เรียน ๔๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
วศคก ๑๙๙ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๑
EGME 199 Mechanical Engineering Project 1
วศคก ๒๐๑ คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล ๒
EGME 201 Mathematics for Mechanical
Engineers II
วศคก ๒๐๖ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
EGME 206

๑ (๐–๓–๑)

หมายเหตุ
เพิ่มกลุ่มใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

๓ (๓–๐–๖)

๓ (๒–๓–๑)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่

๑ (๐–๓–๑)

เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๒–๓–๕)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

วศคก ๒๒๑

Numerical Methods for
Engineers
กลศาสตร์วิศวกรรม ๒

EGME 221

Engineering Mechanics II

วศคก ๒๙๘

วศคก ๓๒๓

ปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Basic Engineering Practice for
Mechanical Engineers
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๒
Mechanical Engineering Project 2
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical
Engineering Design
การออกแบบเครื่องกล ๑

EGME 323
วศคก ๓๒๔

Mechanical Design I
กลศาสตร์เครื่องจักรกล

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

EGME 324
วศคก ๓๓๔

Mechanics of Machinery
การถ่ายเทความร้อน

๓ (๓–๐–๖)

EGME 334

Heat Transfer

วศคก ๓๖๓

การควบคุมอัตโนมัติ

EGME 363

Automatic Control

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐–๓–๑)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

EGME 371

Mechanical Engineering
Laboratory I
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

Mechanical Engineering
Laboratory II
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ๓

๑ (๐–๓–๑)

เปิดรายวิชาใหม่

EGME 298
วศคก ๒๙๙
EGME 299
วศคก ๓๐๐
EGME 300

วศคก ๓๗๒
EGME 372
วศคก ๓๙๙

๑๙๘

๓ (๓–๐–๖)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

EGME 399
วศคก ๔๒๒

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Mechanical Engineering Project 3
การสั่นสะเทือนเชิงกล

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

EGME 422
วศคก ๔๙๕

Mechanical Vibration
สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓–๑) *

EGME 495

Project Seminars

วศคก ๔๙๘

การออกแบบรวบยอดทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Capstone Design
วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่

EGME 498
วศฟฟ ๒๑๗
EGEE 217
วศฟฟ ๒๑๘
EGEE 218
วศอก ๓๓๓

หมายเหตุ

๒ (๐–๖–๒)

๓ (๓–๐–๖)

Fundamental of Electrical
Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น

๑ (๐–๓–๑)

Fundamental of Electrical
Engineering Laboratory
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ๙ หน่วยกิต

EGIE 333
Engineering Economy
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล จานวน ๖ หน่วยกิต
ประกอบด้วย

เลือก ๙ หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้
วศคก ๓๔๒ การทาความเย็น

ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
วศคก ๓๔๒ การทาความเย็น

๓ (๓–๐–๖)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

EGME 342
วศคก ๓๕๒

Refrigeration
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

๓ (๓-๐-๖)

EGME 352
วศคก ๓๕๓

Internal Combustion Engines
กลศาสตร์ยานยนต์

๓ (๓-๐-๖)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๒-๓-๕)

EGME 353
วศคก ๓๖๑

๓ (๒-๓-๕)

คงเดิม

๓ (๒-๓-๕)

EGME 361
วศคก ๓๖๒

Mechanics of Vehicles
อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดใน
หุ่นยนต์
Robot Actuators and Sensors
เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนา

๓ (๒-๓-๕)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะเลือก
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา

EGME 342

๓ (๓–๐–๖)

Refrigeration

วศคก ๓๕๓

กลศาสตร์ยานยนต์

EGME 353
วศคก ๓๖๑
EGME 361
วศคก ๓๖๒

Mechanics of Vehicles
อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดใน
หุ่นยนต์
Robot Actuators and Sensors
เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนา

EGME 362

Introduction to Mechatronics

EGME 362
วศคก ๓๘๒

Introduction to Mechatronics
ทรัพยากรพลังงานทดแทนและ
หมุนเวียน

๑๙๙

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
และลดจานวน
หน่วยกิต

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๔๓๔

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
Alternative and Renewable
Energy Resources
การเผาไหม้

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะเลือก

EGME 434
วศคก ๔๔๒

Combustion
การปรับอากาศ

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

EGME 442
วศคก ๔๔๕
EGME 445

๓ (๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

วศคก ๔๕๑

Air Conditioning
การทาความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air
Conditioning
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง

๓ (๓–๐–๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

EGME 451
วศคก ๔๘๑
EGME 481
วศคก ๔๘๔

Power Plant Engineering
การอบแห้งเมล็ดพืช
Grain Dying
การออกแบบระบบทางความร้อน

๓ (๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะเลือก
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา

EGME 382

หมายเหตุ

EGME 484 Thermal System Design
๒.๒.๓ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ฝึกงาน ๑๒ หน่วยกิต หรือ สหกิจ
ศึกษา ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย
วศคก ๒๕๒ วิศวกรรมยานยนต์ ๑
๓ (๒-๓-๕)

วศคก ๓๐๑
EGME 301

วศคก ๓๑๓
EGME 313

วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
Finite Element Methods in
Mechanical Engineering

กลศาสตร์ของวัสดุ ๒
Mechanics of Materials II

วศคก ๓๓๓

กลศาสตร์ของไหล ๒

EGME 333
วศคก ๓๓๕
EGME 335
วศคก ๓๓๖

Fluid Mechanics II
อากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Aerodynamics
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
เบื้องต้น
Introduction to
Computational Fluid
Dynamics

EGME 336

๓ (๓-๐-๖)

EGME 252
วศคก ๓๐๑

วศคก ๓๑๑
EGME 311
วศคก ๓๑๓
EGME 313
วศคก ๓๓๒

Automotive Engineering I
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
Finite Element Methods in
Mechanical Engineering
ชีวกลศาสตร์
Biomechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ ๒
Mechanics of Materials II
อุณหพลศาสตร์ ๒

EGME 332
วศคก ๓๓๓

Thermodynamics II
กลศาสตร์ของไหล ๒

EGME 333
วศคก ๓๓๕
EGME 335
วศคก ๓๓๖

Fluid Mechanics II
อากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Aerodynamics
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบื้องต้น

EGME 336

Introduction to Computational
Fluid Dynamics

EGME 301

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๒๐๐

เพิ่มกลุ่มใหม่
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

๓ (๓-๐-๖)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๓๕๔
EGME 354
วศคก ๓๕๕
EGME 355
วศคก ๓๕๖
EGME 356
วศคก ๓๘๑
EGME 381
วศคก ๓๘๒

EGME 382
วศคก ๓๙๐๓๙๙
EGME 390399
วศคก ๔๐๓
EGME 403

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน
Fundamental of Powertrain
Control
ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง
High Performance Powertrain
System
การขับเคลื่อนรถยนต์และการ
ควบคุมการขับขี่
Vehicle Propulsion and
Maneuver Control
การแปลงรูปพลังงานเบื้องต้น
Fundamental of Energy
Conversion
ทรัพยากรพลังงานทดแทนและ
หมุนเวียน
Alternative and Renewable
Energy Resources
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in
Mechanical Engineering
ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๓๕๔
EGME 354

๓ (๒-๓-๕)

วศคก ๓๕๕
EGME 355

๓ (๓-๐-๕)

๓ (๓-๐-๖)

Fundamental of Powertrain
Control
ระบบการส่งกาลังสมรรถนะสูง

๓ (๒-๓-๕)

๓ (๓-๐-๖)
หรือ
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๓๘๑
EGME 381

การแปลงรูปพลังงานเบื้องต้น
Fundamental of Energy
Conversion

๓ (๓-๐-๕)

คงเดิม

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๓๙๐๓๙๙
EGME 390399
วศคก ๔๐๓

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖) หรือ

Selected Topics in Mechanical
Engineering
ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูง

๓ (๒-๓-๕)

EGME 403

วศคก ๔๒๑

Research Methodology and
Advanced Statistics
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Entrepreneurship for Mechanical
Engineering
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหา
ทางความร้อน
Numerical Methods in Heat
Transfer Problems
วิธีการเชิงปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะนา
Introduction to Artificial
Intelligence Methods
การออกแบบเครื่องกล ๒

EGME 421
วศคก ๔๓๑
EGME 431
วศคก ๔๓๒
EGME 432

Mechanical Design II
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
การออกแบบระบบท่อในอาคาร
Plumbing System Design

วศคก ๔๐๖
EGME 406
วศคก ๔๐๗
EGME 407

๓ (๓-๐-๖)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

EGME 405

๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

High Performance Powertrain
System

๓ (๓-๐-๖)

Research Methodology and
Advanced Statistics

เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
การออกแบบระบบท่อในอาคาร
Plumbing System Design

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การควบคุมระบบส่งกาลังพื้นฐาน

๓(๒-๓-๕)

วศคก ๔๐๕

วศคก ๔๓๑
EGME 431
วศคก ๔๓๒
EGME 432

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๐๑

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

แก้ไขชื่อวิชาที่
พิมพ์ผิด และ
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะบังคับ

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๔๓๓
EGME 433
วศคก ๔๓๔

EGME 434
วศคก ๔๔๓
EGME 443
วศคก ๔๕๐
EGME 450
วศคก ๔๕๔
EGME 454
วศคก ๔๕๕
EGME 455

วศคก ๔๖๑
EGME 461
วศคก ๔๖๒
EGME 462
วศคก ๔๖๓
EGME 463
วศคก ๔๘๓
EGME 483
วศคก ๔๘๔

EGME 484
วศคก ๔๘๕
EGME 485
วศคก ๔๘๗
EGME 487

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน
Heat Exchanger Design
การเผาไหม้

Combustion
การออกแบบระบบทาความเย็น
และปรับอากาศ
Refrigeration and Air
Condition System Design
การออกแบบการส่งกาลังด้วย
คอมพิวเตอร์
Computer Aided Powertrain
Design
ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้าง
รถยนต์และระบบกันสะเทือน
Theory and Design of Vehicle
Structure and Suspension
ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
On-Board Vehicle Electronics
and Control System and
Components
แขนกลขั้นแนะนา
Introduction to Robotics
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics and
Hydraulics
การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Measurement
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
Gas Turbines
การออกแบบระบบทางความร้อน

Thermal System Design
การจัดการและเศรษฐศาสตร์
พลังงาน
Energy Management and
Economics
การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in
Building

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ
ปิดรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
วศคก ๔๔๓
EGME 443

การออกแบบระบบทาความเย็นและ
ปรับอากาศ
Refrigeration and Air Condition
System Design

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๒-๓-๕)

๓ (๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

วศคก ๔๕๔
EGME 454

๓ (๒-๓-๕)

วศคก ๔๕๕
EGME 455

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๔๖๑

๓ (๒-๓-๕)

EGME 461
วศคก ๔๖๒
EGME 462

๓ (๒-๓-๕)

วศคก ๔๖๓
EGME 463

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๔๘๓
EGME 483

ทฤษฎีและการออกแบบโครงสร้าง
รถยนต์และระบบกันสะเทือน
Theory and Design of Vehicle
Structure and Suspension
ระบบไฟฟูาและการควบคุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
On-Board Vehicle Electronics
and Control System and
Components
แขนกลขั้นแนะนา
Introduction to Robotics
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics and
Hydraulics
การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Measurement
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
Gas Turbines

๓ (๒-๓-๕)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๒-๓-๕)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๒-๓-๕)

คงเดิม

๓ (๒-๓-๕)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

ย้ายไปกลุ่มวิชา
เลือกทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
วศคก ๔๘๕

การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงาน

EGME 485

Energy Management and
Economics
การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Building

วศคก ๔๘๗
EGME 487

๒๐๒

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วศคก ๔๘๘
EGME 488

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
Energy Management in
Industry
พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นแนะนา
Introduction to Solar Energy
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๔๘๘
EGME 488

วศคก ๔๘๙
EGME 489
วศคก ๔๙๑๔๙๔
EGME 491- Special Topics in Mechanical
494
Engineering
การฝึกงาน
การฝึกงาน ๑ หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง)

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๓๐๓

การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

๑ (๐-๓๕–
๑๐)

EGME 303

Mechanical Engineering
Training

๓ (๓-๐-๖)
หรือ
๓ (๒-๓-๕)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
Energy Management in Industry

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖)

วศคก ๔๘๙ พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
EGME 489 Introduction to Solar Energy
วศคก ๔๙๑- หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
๓ (๓-๐-๖) หรือ
๔๙๔
EGME 491- Special Topics in Mechanical
๓ (๒-๓-๕)
494
Engineering
สาหรับนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน ระยะเวลา
ฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง ดังนี้
วศคก ๓๐๓ การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
๑ (๐-๓–๑)
EGME 303

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

Mechanical Engineering Training

สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

เปิดใหม่ เพื่อเป็น
ทางเลือกสาหรับ
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ๑
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง และในชั้นปีที่ ๔ จะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา ๒ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์
วศคก ๓๐๔ สหกิจศึกษา ๑
๑ (๐-๓–๑)
EGME 304 Cooperative Education 1

หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

หมายเหตุ
คงเดิม

วศคก ๔๐๑ สหกิจศึกษา ๒
EGME 401 Cooperative Education 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

๒๐๓

๑๐ (๐-๓๐–๑๐)

เปิดรายวิชาใหม่
(ใช้ทดแทน EGME
303 ได้)
เปิดรายวิชาใหม่

คงเดิม

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ

๒๐๔

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน

ดร.เบิกฟูา อารมณ์ (ประธานหลักสูตร)
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

พ.ศ.

สถาบัน
Ph.D.
M.S.

วศ.ม.
วศ.บ.

Mechanical
Engineering
Aerospace and
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

University of
Washington, U.S.A.
University of Southern
California, U.S.A.

๒๕๕๙

ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหิดล

๒๕๔๘
๒๕๔๖

๒๕๕๔

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
ทฤษฎีระบบควบคุม
ผลงานวิจัย
Boekfah, A. Iterative-Based Optimal-Inverse Feedforward for Output-Tracking of NonminimumPhase Systems. Engineering Journal, 2017; 21(7); 475-483.

๒๐๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคก ๒๐๙

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและ

๒ (๑-๓-๓)

วิศวกรรม
๓

วศคก ๒๑๓

กลศาสตร์ของวัสดุ ๑

๓ (๓-๐-๖)

๔

วศคก ๒๒๐

กลศาสตร์วิศวกรรม

๓ (๓-๐-๖)

๕

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

๖

วศคก ๓๗๒

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๘

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

๙

วศชพ ๒๖๐

ชีวกลศาสตร์ ๑

๓ (๓-๐-๖)

๑๐

วศชพ ๒๖๑

ชีวกลศาสตร์ ๒

๓ (๓-๐-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๐๖

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุข (เลขานุการหลักสูตร)
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

พ.ศ.

สถาบัน
วศ.ด.
M.Eng.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Economics
and Planning
วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of
Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๖๐
๒๕๕๓
๒๕๔๙

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

Energy
Renewable energy
Heat transfer
Power plant
Bio-oil and upgrading
Feasibility study

ผลงานวิจัย
Prasertpong P, Jaroenkhasemmeesuk C, Tippayawong N, “Characterization of bio-oils from Jatropha
residue and mixtures of model compound”, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16:2
(2017) 135-144.

๒๐๗

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
จานวนหน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคก ๒๐๔

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖)

๓

วศคก ๒๐๕

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกร

๒ (๒-๐-๔)

๔

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

ที่

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๐๘

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เอกชัย ชัยชนะศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

พ.ศ.

สถาบัน
Ph.D.

Mechanical
Engineering

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

Sirindhorn International
Institute of Technology,
Thammasat University,
Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหิดล

๒๕๕๒

๒๕๔๔
๒๕๔๑

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Finite Element Analysis
๒) Dental Biomechanics
๓) Machine Design
ผลงานวิจัย
Ouejiaraphant T., Samruajbenjakun B. and Chaichanasiri E. (2017) Determination of the centre of
resistance during en mass retraction combined with corticotomy: finite element analysis, Journal of
Orthodontics 2018; 45(1), 11-15.

๒๐๙

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคก ๒๐๙

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและ

๒ (๑-๓-๓)

วิศวกรรม
๓

วศคก ๒๐๖

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร

๓ (๓-๐-๖)

๔

วศคก ๓๐๑

วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงาน

๓ (๓-๐-๖)

วิศวกรรมเครื่องกล
๕

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

๖

วศคก ๓๗๒

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๘

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

๙

EGCI 204

Engineering Mechanics

๔ (๔-๐-๘)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๑๐

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๔. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดากล
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

พ.ศ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

๒๕๖๐
๒๕๕๕
๒๕๕๓

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Computational Fluid Dynamics (CFD)
๒) Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)
๓) Heat transfer
ผลงานวิจัย
Priyadumkol J and Suvanjumrat C.A Study of Mechanical Property of Eggshell with Inverse Method
and Finite Element Analysis. Proceedings of the 8th International Conference on Key Engineering
Materials; 2018 Mar 16-18; Osaka, Japan.

๒๑๑

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคก ๑๒๑

กลศาสตร์วิศวกรรม ๑

๓ (๓-๐-๖)

๓

วศคก ๒๐๙

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและ

๒ (๑-๓-๓)

วิศวกรรม
๔

วศคก ๒๐๖

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร

๓ (๓-๐-๖)

๕

วศคก ๒๓๑

อุณหพลศาสตร์ ๑

๓ (๓-๐-๖)

๖

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๓๗๒

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

๘

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๙

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๑๒

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๕. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

พ.ศ.

สถาบัน
Ph.D.

Aerospace Engineering

M.S.

Aerospace and
Mechanical Engineering
Electrical Engineering

M.S.
วศ.บ.

University of Southern
California, U.S.A
University of Southern
California, U.S.A
University of Southern
California, U.S.A
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

วิศวกรรมไฟฟูาระบบ
ควบคุม

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Applied Mechanics
๒) Advanced Dynamic Systems
๓) Advanced Control Theory
๔) Mechatronics
๕) Robotics
๖) Aerospace Engineering
๗) Marine Engineering
๘) Applied and Computational Mathematics
๙) Chaos
๑๐) Uncertain Systems
๑๑) Nonlinear Control Design
๑๒) Constrained Motion
๑๓) Singular Mass Matrices Analysis
๒๑๓

๒๕๕๕
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๔๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๑๔) Decentralized and Distributed Control
ผลงานวิจัย
Hansawangkit, T. and Wanichanon, T. Lyapunov Stability for Four-story Building using the
Fundamental Equations of Constrained Motion, the 3rd International Conference on Control and
Robotics Engineering (ICCRE 2018), 20-23 April 2018, Nagoya, Japan.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคร ๒๐๐

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

๓ (๓-๐-๖)

๓

วศคก ๒๐๔

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรเครื่องกล

๓ (๓-๐-๖)

๔

วศคก ๓๖๓

การควบคุมอัตโนมัติ

๓ (๓-๐-๖)

๕

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

๖

วศคก ๓๗๒

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๘

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๑๔

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๖. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

พ.ศ.

สถาบัน
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๔๑

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

Applied Microwave Technology for Biomechanics
Advanced Computational Modeling
Fluid and Heat Transfer for Engineering Application
Flow and Heat Transfer in Porous Media๕) Robotics
Microwave and Dielectric Materials Interactions

ผลงานวิจัย
Keangin, P. and Rattanadecho, P. (2013) Analysis of heat transport on local thermal nonequilibrium in porous liver during microwave ablation, International Journal of Heat and Mass
Transfer, 67, 46-60.

๒๑๕

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคร ๒๐๐

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

๓ (๓-๐-๖)

๓

วศคก ๒๐๕

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกร

๒ (๒-๐-๔)

๔

วศคก ๒๓๐

เทอร์โมไดนามิกส์

๓ (๓-๐-๖)

๕

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

๖

วศคก ๓๗๒

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๘

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๑๖

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๗. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน

ดร.วัชรพงษ์ ชูแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

พ.ศ.

สถาบัน
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรสภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

๒๕๕๗
๒๕๔๙
๒๕๔๙

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑)
๒)
๓)
๔)

Polymer processing
Rubber technology
Mold design and manufacturing
3-dimensional printing technology

ผลงานวิจัย
Pupan, D., Suwanjumrat, C., W. Chookaew, 2017, Development Approach of Asbestos-free Friction
Material using Flyash Particles. Materials Science Forum, 889: 19-24.

๒๑๗

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคร ๑๒๑

กลศาสตร์วิศวกรรม ๑

๓ (๓-๐-๖)

๓

วศคก ๒๑๓

กลศาสตร์ของวัสดุ ๑

๓ (๓-๐-๖)

๔

วศคก ๓๗๑

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑ (๐-๓-๑)

๕

วศคก ๓๗๒

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑ (๐-๓-๑)

๖

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๑๘

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๘. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด/สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

พ.ศ.

Ph.D.

Technical Education

๒๕๕๘

M.Eng.

Energy Technology

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

King Mongkut’s University
of Technology North
Bangkok
Asian Institute of
Technology
ม.มหิดล

๒๕๔๒
๒๕๔๐

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Energy Technology
๒) Applied Statistics
๓) Energy System Simulation
๔) Engineering Education Research
๕) Operation Research on Enterprise Resource Planning
๖) Software Engineering Model Research
ผลงานวิจัย
เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์, โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์, พสุพล วงศ์เหมืองทอง (2558) การศึกสภาวะความสบายของ
มนุษย์ภายในห้องเรียนที่มีระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ในการประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1-3 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา, ETM-01,
915-922.

๒๑๙

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

๑

วศคก ๑๐๒

เขียนแบบวิศวกรรม

๓ (๒-๓-๕)

๒

วศคก ๒๒๐

กลศาสตร์วิศวกรรม

๓ (๓-๐-๖)

๓

วศคก ๔๘๕

การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงาน

๓ (๓-๐-๖)

๔

วศคก ๔๘๘

การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

๓ (๓-๐-๖)

๕

วศคก ๔๐๕

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสาหรับ

๓ (๓-๐-๖)

วิศวกรรมเครื่องกล
๖

วศคก ๔๙๕

สัมมนาโครงงาน

๑ (๐-๓-๑)

๗

วศคก ๔๙๙

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

๒ (๐-๖-๒)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑
๒

๒๒๐

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ข. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง

คุณวุฒิการศึกษา

วิชาการ/คา

และสถาบันที่สาเร็จ

นาหน้า

การศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยี
การบริหาร
สิ่งแวดล้อม (ม.
มหิดล) พ.ศ. ๒๕๒๓
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
(ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี)
พ.ศ. ๒๕๑๖
วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
(ม.มหิดล) พ.ศ.
๒๕๕๗
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
(ม.มหิดล) พ.ศ.
๒๕๔๙
วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
(ม.มหิดล) พ.ศ.
๒๕๕๗
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
(ม.มหิดล) พ.ศ.

๑)

คณิต สงวนตระกูล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๒)

โกศัย เกียรติกูลา
นุสรณ์

อาจารย์พิเศษ

๓)

ปรีชา ยาออม

อาจารย์พิเศษ

๒๒๑

สังกัดหน่วยงาน

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการที่ปรึกษา
ทางวิศวกรรม
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการที่ปรึกษา
ทางวิศวกรรม
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๔)

ดร.ศราวุธ เลิศพลัง
สันติ

อาจารย์พิเศษ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๔๘
Mechanical
Engineering
(Karlsruhe
Institute of
Technology (KIT),
Karlsruhe,
Germany) 2010
Mechanical
Engineering
(University of
Stuttgart,
Stuttgart,
Germany) 2005

๒๒๒

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศ/
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒๒๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๒๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๒๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๒๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๒๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๒๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๒๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๓๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๔๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๕๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๖๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๗๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๘๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๒๙๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๓

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๖

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๗

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๐๙

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๑๐

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๑๑

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๑๒

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคผนวก ๘
คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน

๓๑๓

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๑๔

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญา

 ตรี

 โท

 เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๓๑๕

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

