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การประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
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คําอธิบายรายวิชา
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
หลักการจัดวิชา
ศักยภาพของอาจารย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิพากษหลักสูตร
บทสรุปผลการสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิต
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
ซ สรุปการแกไขหลักสูตร

หนา
1
5
7
33
57
58
59
71
73
113
121
125
132
136
138
165

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B. Eng. (Mechanical Engineering)

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 154 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 ปรับ ปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2557
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
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6.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผานการเห็นชอบคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ
หลักสูตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 879/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
6.3 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ผ านการเห็ น ชอบคณะกรรมการประจํ า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
6.4 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผานการเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
6.5 หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 ผานการเห็น ชอบคณะกรรมการ สภาวิชาการมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
6.6 หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 ผานการเห็ น ชอบคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
เพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมี ความพรอมเผยแพรห ลักสูตรที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2559 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
8.1 งานออกแบบและคํานวณดานเครื่องจักรกลที่ใชพลังงาน งานหมอน้ํา งานเครื่องอัดอากาศ
และเครื่องปรับสภาวะอากาศสําหรับการทําความเย็น
8.2 งานควบคุมการสรางดานเครื่องจักรกลที่กําเนิดพลังงาน เครื่องกําเนิดไอน้ํา เครื่องอัดอากาศ
และเครื่องปรับสภาวะอากาศงานอํานวยการควบคุมและบริหารจัดการ
8.3 งานพิจารณาตรวจสอบ การคนควา วิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูลสถิติตางๆ
8.4 งานการวางโครงการ ไดแกการวางแผนผัง หรือการวางแผนการสราง หรือการประกอบสิ่งใดๆ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8.5 งานอํ านวยการติ ด ตั้ ง ได แก งานด านเครื่องจักรกลที่ ให กําเนิ ด พลั งงาน เครื่องกําเนิ ดไอน้ํ า
เครื่องอัดอากาศหรือกาซและเครื่องปรับสภาวะอากาศ
8.6 งานอํานวยการซอม ไดแก เครื่องจักรกลที่กําเนิดพลัง เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ๆ
เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรกลที่กําเนิดพลัง
8.7 งานอํ านวยการใช ไดแก งานเครื่องจักรกลที่กําเนิดพลังหรือเครื่องจักรกลที่ใชพลัง เครื่อง
กําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น และเครื่องอัดอากาศ
8.8 งานให คํ าปรึ ก ษา ได แก งานที่ ให คํ าแนะนํ าหรือ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ งานในสาขาวิศวกรรม
เครื่องกล ตามขอ 8.1-8.7
8.9 งานในขอ 8.1-8.7 อาจทํางานในบริษัทหรือประกอบเปนอาชีพอิสระได

9. ชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายยุทธนา พลอยฉาย

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

2

นายปรัชญา มุขดา

อาจารย

3

นายอนุชา

อาจารย

สายสรอย

นายปวีณ

สุขบรรเทิง

อาจารย

5

นายพิเชฐ

นิลดวงดี

อาจารย

6

นางสาวดวงฤดี ชูตระกูล

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(เกรียตินิยมอันดับ 2)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(เกรียตินิยมอันดับ 2)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(เกรียตินิยมอันดับ 1)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2543
2540
2551
2548
2555
2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2558
2555

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2553
2551

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2553
2544

3

4

คุณวุฒิการศึกษา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฏี และ สอนภาคปฏิ บั ติ ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพัฒนาในการรางแผนพัฒนาหลักสูตร
11.1 สถานการณ หรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทําให ป ระชาชนมีการเปลี่ ยนแปลงการทํ างานเป น อยางยิ่ ง เพื่ อให
สอดคลองกับคาครองชีพที่สูงขึ้น อาชีพวิศวกรรมเปนอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสรางงานเพื่อใหเกิด
การพัฒ นาประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒ นาดานเทคโนโลยีมีการพัฒ นาอยางตอเนื่อง จําเปนอยางยิ่งอาชีพ
วิศวกรจะตองมีการพัฒนา เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีและการขยายตัวการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
11.2 สถานการณ หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ หรือ การพั ฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมมีบ ทบาทสําคัญ ยิ่งสําหรับการวางแผนพั ฒ นา
หลักสูตร โดยเฉพาะปจจุบันดานสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งสงผลตอบุคลากรดานวิศวกรรมที่ตอง
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และควรมีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้จะตองมีแผนพัฒนาทางมหาวิทยาลัย (15 ป) เปนเปาหมาย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตองการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลดานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสภาวิศวกร (กว.) อยางเครงคัด เพื่อให
การพัฒนาการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพทางการศึกษา
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการบูรณาการองคความรูตามภารกิจหลักสูตรดานผลิต
บัณฑิต ดานวิจัย ดานการบริการวิชาจัดการใหแกทองถิ่นและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีชุมชนมีสวนรวมกับอาจารยประจําสาขาวิชา
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะอื่นๆ ไดแก
13.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร จํานวน 9 วิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
13.1.2 กลุ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปจํ า นวน 10 วิ ช า (30 หน ว ยกิ ต ) โดยเฉพาะกลุ ม ภาษาและการสื่ อ สาร
(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชากําหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต เพื่อใหเหมาะสมกับวิชาชีพวิศวกรรม
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ / ภาควิชาอื่น ไมมี
13.3 การบริหารการจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาอื่นในคณะที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนตารางสอบโดยความรวมมือกับการประสานงานกับสาขาวิชาอื่น ซึ่งเปนการเปด
โอกาส มิกําหนดเวลาเจาะจงกับคณะ แตขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตรซึ่งในการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการศึกษาภายในสาขาวิชา หรือวิชาที่สอนใหนอกคณะจะประเมินผลตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และความสามารถในการวิจัย พัฒนาเฉพาะดาน
อันไดแก ดานพลังงาน และดานวัสดุ
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับ
ความมั่นคงทางวิศวกรรมเครื่องกล ในดานพลังงาน และวัสดุ ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาวิศวกรใหแก
ทองถิน่ และประเทศ นอกจากนี้ยังตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
แผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรู และทักษะดานการออกแบบและคํานวณงานวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรูและทักษะเฉพาะทางดานพลังงานและวัสดุ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนนักคิดคน พัฒนาสิ่งประดิษฐ และงานวิจัย
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม และพัฒนา
ตนเองใหมีความรูที่สูงขึ้น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีแผนพัฒนาปรับปรุงสาขาวิชาตามแผนกลยุทธและแผนประจําป ทุก ๆ 5
ป
แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดย
เครื่องกล ตามมาตรฐานเกณฑของ
มีพื้นฐานจากหลักสูตร
สกอ. (ทุก 5 ป)
ในระดับสากลและตาม
กรอบวิชาชีพวิศวกรรม
2. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลตามมาตรฐานสภา วิศวกรรมเครื่องกลมี
วิศวกร (กว.) ทุก 5 ป
คุณภาพ
3. จัดทําแผนการเรียนแบบเนนผูเรียน 3.1 การผลิตบัณฑิต
เปนสําคัญ
วิศวกรรมเครื่องกลใหมี
คุณภาพ
4. แผนพัฒนาบุคลากร
4.1 การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิศวกรรม
เครื่องกลใหมีคุณภาพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1.1 เอกสารการปรับปรุง
1.1.2 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
1.1.3 คําสั่งเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
2.1.1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลไดรับการรับรองจาก สภา
วิศวกร (กว.)
3.1.1 รายงานผลการศึกษาของ
นักศึกษา
3.1.2 งานวิจัยในชั้นเรียน
4.1.1 จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ
ปริญญาเอก
4.1.2 จํานวนอาจารยผานการอบรม
/ สัมมนา
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แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
4.2 สงเสริมใหอาจารย
ทําผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น

5. แผนพัฒนาหองปฏิบัติการและ
จัดหาครุภัณฑ

5.1 การพัฒนาหอง
ปฏิบัติการและจัดหา
ครุภัณฑหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล
6.1 การพัฒนาการเรียน
การสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล

6. แผนการประเมินผลการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักฐาน/ตัวบงชี้
4.2.1 จํานวนอาจารยที่มีผลงานทาง
วิชาการ
4.2.2 การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ
5.1.1 จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การปรับปรุง
5.1.2 จํานวนงบประมาณจัดหา
ครุภณ
ั ฑ
5.1.3 จํานวนครุภัณฑ
6.1.1 รายงานผลความพึงพอใจ
ของบัณฑิต
6.1.2 รายงานผลความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
6.1.3หลักสูตรที่ปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบหนวยกิตทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู รอ น ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบเคียงหนวยกิตรายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) สําเร็จการศึกษาได ไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ป
การศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให ล งทะเบี ยนได ไม เกิ น 22 หน วยกิ ต ในแต ล ะภาคการศึ กษาปกติ และไม เกิ น 9 หน วยกิ ต
สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน หากตองลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร,
แผนการเรียนศิลป – คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางยนต เครื่องกล ไฟฟา ชางโยธา ชางเชื่อม ชางแมพิมพ มีผลการเรียนไมนอยกวา 2.00
และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทียบโอน) สาขาชางยนต, จักรกลหนัก, ชางกลโรงงาน,
ชางเชื่อม, การผลิต, ซอมบํารุงและเทคนิคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เทียบโอนได
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ไมไดเรียน
สาย วิ ท ยาศาสตร และ คณิ ต ศาสตร ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) ต อ งมี จํ า นวนหน ว ยกิ ต ในวิ ช า
วิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร หรือผลการสอบมาตรฐานดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ไมต่ํากวา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลกําหนดไวในระเบียบการคัดเลือกเขาเรียน เพื่อใหเปนพื้นฐานการเรียนในหลักสูตร
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อการแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหานักศึกษาที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร
มา สาขาวิชาจะจัดการอบรมสอนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1
2.5 แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

2559
30
30

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120

2563
30
30
30
30
120

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
- คาบํารุงการศึกษา
- คาลงทะเบียน
- เงินอุดหนุนจากรัฐ
- รวมรายรับ

2559
300,000
240,000
75,000
615,000

2560
600,000
480,000
150,000
798,000

ปงบประมาณ
2561
2562
900,000 1,200,000
720,000
960,000
225,000
300,000
1,845,000 2,460,000

2563
1,200,000
960,000
300,000
2,460,000

ปงบประมาณ
2561
2562

2563

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
หมวดเงิน

2559

2560

ก) งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน
1,020,000 1,091,400 1,162,800 1,234,200 1,305,600
2. หมวดคาจางประจํา 240,000 246,000 250,000 280,000
300,000
ข) งบดําเนินการ
1. หมวดคาตอบแทน
300,000 350,000 380,000 400,000
450,000
2. หมวดคาวัสดุ
250,000 300,000 350,000 400,000
450,000
3. หมวดสาธารณูปโภค 300,000 350,000 380,000 400,000
450,000
ค) งบลงทุน
1. หมวดครุภัณฑ
3,200,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
2. หมวดกอสราง
1,200,000
รวม (ก+ข)
2,110,000 2,337,400 2,522,800 2,714,200 2,955,600
จํานวนนักศึกษา
30
60
90
120
120
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
70,333
38,956
28,031
22,618
24,630
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป น แบบชั้น เรี ยน ตามระเบีย บของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี วาด วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.8 การเทียบเคียงหนวยกิต
การเทียบเคียงหนวยกิตและรายวิชาระหวางหลักสูตรในสถาบันฯ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 วาดวย การเคียงผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร และระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา ภาคปกติ และ ภาคนอก
เวลาปกติ ซึ่งกําหนดเป น หลักสูตรแบบเต็มเวลาหรือแบบบางเวลา ซึ่งสอดคล องกับ เกณฑ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาในแตระดับ
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 154 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสภาวิศวกร (กว.) ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงออกเปน 4 กลุมวิชา ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
3. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงออกเปน 5 กลุมวิชา ไมนอยกวา
118
หนวยกิต
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 21
หนวยกิต
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ไมนอยกวา
49
หนวยกิต
3. กลุมวิชาชีพวิศวกรรม
ไมนอยกวา
35
หนวยกิต
4. กลุมวิชาเลือกบังคับ
ไมนอยกวา
6-9
หนวยกิต
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
4
หนวยกิต
หรือสหกิจศึกษา
ไมนอยกวา
7
หนวยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาศึกษาวิชาสหกิจศึกษา เรียนกลุมวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ถานักศึกษาศึกษาวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพ เรียนกลุมวิชาเลือกบังคับ 9 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒิอื่นจะไดรับการเทียบโอนรายวิชา เปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
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3.1.3 รายวิชา
ก. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
1570101 ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
1630101 ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnamese
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnamese for Communication
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) กําหนดใหเรียน
ภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
1520103 การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
2010102 ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
2500101 การเมืองและประวัติศาสตรการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and History of Thai Government
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
2500103 ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
2500105 เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
2500106 อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
2500109 สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
2500110 อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
3560102 ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
4070302 สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
4080105 ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life

15
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
5540602 พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
5540603 การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
7130402 การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
8010801 การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
8010804 ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
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ข. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
118 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
4021101 เคมี 1
3 (3-0-6)
(Chemistry 1)
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
(Chemistry Laboratory 1)
3 (3-0-6)
4011101 ฟสิกส 1
(Physics 1)
4011102 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1 (0-3-0)
(Physic Laboratory 1)
4011103 ฟสิกส 2
3 (3-0-6)
(Physics 2)
4011104 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1 (0-3-0)
(Physic Laboratory 2)
5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
3 (3-0-6)
5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)
2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing )
5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics 1)
5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mechanics 2)
5592501 อุณหพลศาสตร 1
(Thermodynamics 1)
5592502 อุณหพลศาสตร 2
(Thermodynamics 2)
5591301 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
5592401 กลศาสตรวัสดุ 1
(Materials Mechanics 1)

49 หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
5592402
5592601
5592602
5592103
5591101
5591701
5591702
5592604
5592101
5592102
5993100
5592301

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กลศาสตรวัสดุ 2
3 (3-0-6)
(Materials Mechanics 2)
กลศาสตรของไหล 1
3 (3-0-6)
(Fluid Mechanics 1)
กลศาสตรของไหล 2
3 (3-0-6)
(Fluid Mechanics 2)
3 (1-4-4)
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
(Computer Aided Drawing )
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3 (1-4-4)
(Computer Program for Mechanical Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
(Basic Engineering Laboratory 1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2
1 (0-3-0)
(Basic Engineering Laboratory 2)
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
3 (1-4-4)
(Hydraulics and Pneumatic)
วิศวกรรมไฟฟา
3 (3-0-6)
(Electrical Engineering)
1 (0-3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
(Electrical Engineering Laboratory)
วิชาชีพวิศวกรรม
1 (0-2-1)
(Engineering Profession)
กระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
(Manufacturing Process)

3) กลุมวิชาชีพวิศวกรรม ไมนอยกวา
รหัสวิชา
5593501
5594502
5593103
5594301
5594302

35 หนวยกิต

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การถายเทความรอน
3 (3-0-6)
(Heat Transfer)
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3 (3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
( Automatics Control Engineering)
ออกแบบเครื่องจักรกล 1
3 (3-0-6)
(Machine Design 1)
ออกแบบเครื่องจักรกล 2
3 (3-0-6)
(Machine Design 2)
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รหัสวิชา
5594303
5593603
5593401
5593402
5593104
5592703
5592704
5593705
5593706
5593707

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การสั่นสะเทือนเชิงกล
3 (3-0-6)
(Mechanical Vibration)
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3 (3-0-6)
(Air Condition and Refrigeration)
กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
3 (3-0-6)
(Machinery Mechanics 1)
3 (3-0-6)
กลศาสตรเครื่องจักรกล 2
(Machinery Mechanics 2)
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3 (3-0-6)
(Computer Aided Engineering and Computer Aided
Design)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1 (0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 3)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
1 (0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 4)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5
1 (0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 5)

4) กลุมวิชาเลือกบังคับ ไมนอยกวา
6 - 9 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาศึกษาวิชาสหกิจศึกษา เรียนวิชาเลือก 6 หนวยกิต สวนนักศึกษาศึกษาวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ เรียนกลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต
4.1) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5592106 คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-6)
(Advanced Mechanical Engineering Mathematics)
5593102 โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3 (2-2-5)
(Mat Lab for Mechanical Engineering)
5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-6)
(Numerical Method for Mechanical Engineering)
5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Computation Fluid Dynamics (CFD))
5592107 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Industrial Electronics)
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รหัสวิชา
5592108
5592203
5592302
5594901

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
(Measurement and Instrumentation)
คอมพิวเตอรชวยในกระบวนการผลิต
3 (1-4-4)
(Computer Aided Manufacturing Process)
โลหะวิทยาทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
(Engineering Metallurgy)
3 (135)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Project)

4.2) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3 (3-0-6)
(Maintenance Engineering)
5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ
3 (3-0-6)
(Quality and Maintenance Systems)
5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
(Safety Engineering)
5593203 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
(Quality control)
5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
5594202 การประหยัดพลังงาน
3 (3-0-6)
(Energy conservation)
5594203 การบริหารทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
(Engineering Management)
5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ
3 (3-0-6)
(Air Pollution Control)
5593204 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3 (3-0-6)
(Engineering Economics)
5593205 การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Industrial Management)
4.3) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและความรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5593502 วิศวกรรมยานยนต
3 (3-0-6)
(Automotive Engineering)
3 (1-4-4)
5593503 เทคโนโลยียานยนต
(Automotive Technology)
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รหัสวิชา
5593504
5594501
5593505
5593506
5593507
5593508
5593509
5593604
5593605
5594509

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เครื่องยนตกาซเทอรไบน
3 (3-0-6)
(Gas Turbine Engine)
เครื่องยนตสันดาปภายใน
3 (3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
กระบวนการเผาไหม
3 (3-0-6)
(Combustion Process)
3 (3-0-6)
การออกแบบระบบความรอน
(Thermal System Design)
วิศวกรรมพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
(Renewable Energy Engineering)
ระบบตนกําลังทางความรอน
3 (3-0-6)
(Thermal Power Systems)
การแลกเปลี่ยนความรอน
3 (3-0-6)
(Heat Exchanger)
การปรับและระบายอากาศ
3 (3-0-6)
(Ventilation and Air Conditioning)
เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
(Fluid Machinery)
3 (3-0-6)
วิศวกรรมหมอน้ํา
(Boiler Engineering)

5) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 4 -7 หนวยกิต
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าที่ ศึ ก ษากลุ ม วิ ช าบั ง คั บ เลื อ ก 9 ห น ว ยกิ ต ให เลื อ กเรี ย นกลุ ม วิ ช า
ฝกประสบการณ วิชาชีพ 4 หนวยกิต สวนนักศึกษาที่ศึกษากลุมวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนกลุม
วิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
รหัสวิชา
5594801
5594802
5594803

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
Field Experience in Mechanical Engineering
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre-Co-Operative Education and Pre-Field Experience
สหกิจศึกษา
Co-Operative Education

3(300)
1(0-2-1)
6(600)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
รหัสวิชา
1550104
5501101
4021101
5591701
5591101
4011101
4011102
4021102
5591102

รหัสวิชา
4120101
1550101
5501102
5591301
4011103
4011104
5591702
5592101
5592102

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
3
0
6
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3
3
0
6
เคมี 1
3
3
0
6
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
1
0
3
0
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
3
1
4
4
วิศวกรรมเครื่องกล
ฟสิกส 1
3
3
0
6
ปฏิบัติการฟสิกส 1
1
0
3
0
ปฏิบัติการเคมี 1
1
0
3
0
เขียนแบบวิศวกรรม
3
1
4
4
รวม
21
14
17
32
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 31

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
3
2
2
5
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
3
0
6
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3
3
0
6
วัสดุวิศวกรรม
3
3
0
6
ฟสิกส 2
3
3
0
6
ปฏิบัติการฟสิกส 2
1
0
3
0
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2
1
0
3
0
วิศวกรรมไฟฟา
3
3
0
6
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
1
0
3
0
รวม
21
17
11
35
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 28
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รหัสวิชา
1550102
5502101
5593100
5592501
5592601
5592401
5591120
5592703

รหัสวิชา
1550103
5592121
5592103
5593102
5592301
5592502
5592704
5592602

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3
3
0
6
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3
3
0
6
วิชาชีพวิศวกรรม
1
0
2
1
อุณหพลศาสตร 1
3
3
0
6
กลศาสตรของไหล 1
3
3
0
6
กลศาสตรวัสดุ 1
3
3
0
6
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3
3
0
6
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1
0
3
0
รวม
20
18
5
37
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3
3
0
6
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3
3
0
6
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3
2
2
5
โปรแกรมแมทแลปสําหรับ
3
1
4
4
วิศวกรรมเครื่องกล
กระบวนการผลิต
3
3
0
6
อุณหพลศาสตร 2
3
3
0
6
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1
0
3
0
กลศาสตรของไหล 2
3
3
0
6
รวม
22
18
9
39
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 27
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รหัสวิชา
1630101
2500101
5593401
5593705
5593106
5593501
5592604
5592402

รหัสวิชา
2500102
4040101
5594301
5594303
5594502
5593603
5593402
5593706

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3
3
0
6
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3
3
0
6
กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
3
3
0
6
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1
0
3
0
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
3
3
0
6
วิศวกรรมเครื่องกล
การถายเทความรอน
3
3
0
6
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
3
1
4
4
กลศาสตรวัสดุ 2
3
3
0
6
รวม
22
19
7
40
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 26

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
วิถีไทย
3
3
0
6
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3
3
0
6
ออกแบบเครื่องจักรกล 1
3
3
0
6
การสั่นสะเทือนเชิงกล
3
3
0
6
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3
3
0
6
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3
3
0
6
กลศาสตรเครื่องจักรกล 2
3
3
0
6
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
1
0
3
0
รวม
22
21
3
42
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 24
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ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2560101
5593103
5594501
5594509
5593104

ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3
3
0
6
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3
3
0
6
เครื่องยนตสันดาปภายใน
3
3
0
6
วิศวกรรมหมอน้ํา
3
3
0
6
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและ
3
3
0
6
การออกแบบ
5594302 ออกแบบเครื่องจักรกล 2
3
3
0
6
5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5
1
0
3
0
5594802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและ
1
0
2
1
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม
20
18
5
37
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23
รหัสวิชา
5594901
5594801
5594803

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3
135
ฝกประสบการณวิชาชีพ
3
300
วิศวกรรมเครื่องกล
สหกิจศึกษา
6
600
รวม ฝกประสบการณวิชาชีพฯ
3
300
หรือ เลือกสหกิจศึกษา
6
600
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 0

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไมผานการคัดเลือกระบบสหกิจศึกษา จะฝกประสบการณวิชาชีพแทน และนักศึกษาที่
เขาระบบสหกิจศึกษาจะตองไดรับการสอบคัดเลือกจากสถานประกอบการในชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนักศึกษา
ที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาจะเรียนวิชากลุมเลือก 6 หนวยกิต สวนนักศึกษาที่ฝกประสบการณ วิชาชีพจะเรียนวิชากลุม
เลือก 9 หนวยกิต
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและกลุมวิชาชีพวิศวกรรม)
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

1

นายยุทธนา พลอยฉาย

ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารย

สถาบันการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2

นายปรัชญา มุขดา

อาจารย

3

นายอนุชา

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(เกรียตินิยมอันดับ 2)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

4

นายปวีณ

สายสรอย

สุขบันเทิง

5

นายพิเชฐ

นิลดวงดี

อาจารย

6

นางสาวดวงฤดี ชูตระกูล

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(เกรียตินิยมอันดับ 2)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(เกรียตินิยมอันดับ 1)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

ป พ.ศ.
ที่จบ

2543
2540
2551
2548
2555

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2552

25

คุณวุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2558

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2553
2551

27

27

27

27

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2553
2544

24

24

24

24

2555
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3.2.2 อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและกลุมวิชาชีพวิศวกรรม)
ลําดับที่
1

2

รศ.ดร.อุทัย ผองรัศมี

ผศ.ดร.เสนีย ศิริไชย

ผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแนน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

คอ.ม. (บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.บ. (คณิตศาสตร)

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mechanical
Engineering)
M.Eng. (Mechanical
Engineering)
B.Eng.
(Mechanical Engineering)
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

Curtin University of
Technology
Loyola Marymount
University
Feati University,
Philippine
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

ป พ.ศ.
ที่จบ

2557
2554

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2539
2552
2532
2527

2542
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3

ชื่อ-สกุล

2521
2514
2558
2552
2549
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ลําดับที่
4

ดร.เพชรพิสิฐ เอี่ยมสอาด

นางสาวดวงฤดี ชูตระกูล

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
M.B.A (Master of Business มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
Administration)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

6

นายชวงชัย

ชุปวา

อาจารย

7

นายเทิดศักดิ์

อาลัย

อาจารย

สถาบันการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ป พ.ศ.
ที่จบ

2556

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2547
2551
2544
2553
2544
2554
2548
2547
2543

27

5

ชื่อ-สกุล
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3.2.3 อาจารยประจําวิชา (กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1
2

ผศ.ณรงค
ผศ.จันทรวดี

ไกรเนตร
ไทรทอง

ผูชวยศาสตราจารย

3
4

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ
นางสาวศิริวรรณ ศรัทธาผล

ผูชวยศาสตราจารย

5

ดร.ณรงค

วงษพานิช

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.ม. (คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
วท.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กศ.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชื่อ-สกุล

1

รศ.สํารวจ

2
3

รศ.ดร.สุรเชษฐ ชุติมา

4

นายพงศธร

ผศ.ดร.สราวุธ

อินแบน
ยะนิล

มนูพิพัฒนพงศ

2548
2529

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

6
3

6
3

6
3

6
3

2551
2547

4
4

4
4

4
4

4
4

2558
2532

4

4

4

4
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3.2.4 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ป พ.ศ.
ที่จบ

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

รองศาสตราจารย
อาจารย

Ph.D. (Mechanical Eng.)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
University of London
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป พ.ศ.
ที่จบ

2525

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

4

4

4

4

2539
2551

4
4

4
4

4
4

4
4

2527

4

4

4

4
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต ตองการบัณฑิตที่มีความรู ทักษะที่ผานการ
ฝกงาน หรือผานสหกิจศึกษากอนเขาสูทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัด
อยูในลักษณะเอกเลือกโดย พิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาเปนหลักโดยมีคณะกรรมการ
4.1 มาตรฐานผลการเรี ย นรูข องประสบการณ ภ าคสนาม ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการมาตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทางทฤษฏีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาดานวิศวกรรมเครื่องกลได
อยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงานไดดี
4.1.4 มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา และเข า ใจวั ฒ นธรรมองค ก าร และ ปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 ชวงเวลา (ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดฝกปฏิบัติและการฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) ให
นักศึกษาภายในและภายนอก
วิชา (รหัสวิชา)
1. ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1 (5591701)
2. ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2 (5591702)
3. ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา (5592102)
4. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (5592703)
5. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (5592704)
6. ปฏิบัติการนิวแมติกสและไฮดรอลิกส (5592604)
7. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (5593705)
8. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 (5593706)
9. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 (5593707)
10. การเขียนแบบวิศวกรรม (5591102)
11. เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร (5592103)
12. โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5593102)
13. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5591101)
14. ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (5594801)
15. เตรียมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ (5594802)
16. สหกิจศึกษา (5594803)

ชั้นป
1
1
1
2
2
3
3
3
4
1
2
2
1
4
4
4

ภาคการศึกษา
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
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4.3 การจัดเวลา และ ตารางสอน
ชั้นป
วิชาฝกปฏิบัติการ (รหัส)
1 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1 (5591701)
1 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2 (5591702)
1 วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
เครื่องกล (5591101)
2 วิชาโปรแกรมแมทแลปสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล (5593102)
1 วิชาเขียนแบบวิศวกรรม (5591102)
2 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา (5592102)
2 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (5592703)
2 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (5592704)
3 วิชาเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
(5592103)
3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (5593705)
3 วิชานิวแมติกสและไฮดรอลิกส (5592604)
3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 (5593706)
4 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 (5593707)
4 วิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ (5594802)
4 วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (5592302)
4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
(5594801)
4 วิชาสหกิจศึกษา (5594803)

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห)
1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห)
1 หนวยกิต 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห)
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง (9 ชั่วโมง/สัปดาห)
3 หนวยกิต 300 ชั่วโมง (18 ชั่วโมง/สัปดาห)
6 หนวยกิต 600 ชั่วโมง (35 ชั่วโมง/สัปดาห)

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล หรือ งานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลอยูในกลุมวิชาเลือก ซึ่งเปนวิชา
ที่ใหนั กศึกษา ไดศึกษาป ญ หาดานเครื่องจักรกล โดยใชห ลั กวิช าชี พพื้น ฐานวิศวกรรมและวิชาชี พ
วิศวกรรมภายใตคําแนะนําของที่ปรึกษา แกไขปญหา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั กศึ กษามี ความรูเข าใจในกระบวนการทํ าโครงงานวิศ วกรรมเครื่องกล สามารถทํ า
โครงงานได และสามารถนําผลงานไปใชประโยชนในทางปฏิบัติไดจริง
5.3 ชวงเวลา ชั้นปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
5.4 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1. มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงงานใหแกนักศึกษา
5.5.2. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในโครงงานที่ไดรับเปนที่ปรึกษา
5.5.3. นั ก ศึ ก ษานํ าเสนอผลงานต อ คณะกรรมการสอบเพื่ อ รั บ ข อ เสนอแนะ และ
ประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1. ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน
โดยกําหนดเกณฑ / มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2. ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
5.6.3. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4. ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
5.6.5. ผูเรียนเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซึ่ง
เขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา
5.6.6. ผูสอนทุกคนเขารวมฟงการนําเสนอผลผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7. ผู ป ระสานรายวิช านํ าคําแนะนํ าทุ กส วนเสนอขอความเห็น ชอบจากอาจารย
ประจําวิชาทุกคน ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี สัม มาคารวะ
รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม
และปฏิบั ติต นภายใต จรรยาบรรณวิชาชี พ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
1.2 มี ค วามรู ใ นศาส ตร ที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใช
ศาสตร ดั ง กล า ว อย า งเหมาะสมเพื่ อ การ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นไปได
1.3 มีความรูในดานปฏิบัติการ สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหางานวิศวกรรมเครื่องกล
อยางเปนระบบ และสามารถบูรณาการการ
แกปญหากับศาสตรอื่นๆ ไดอยางเปนระบบ
และเปนผูใฝหาความรูใหทันตอเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
1.4 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการ
ทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการ
การทํ างานได อย างเหมาะสม และเป น ผู มี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.5 มี ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร
และใช ภ าษาไทย ภาษาต างประเทศ และ
ศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส งเสริ ม และสอดแทรกให นั กศึ ก ษามี จ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐธรรม
นูน ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพดานวิศวกรรม
- มีรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่ประกอบไปดวยพื้นฐาน
วิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บั ติ ซึ่ งสามารถนํ าไปใช กั บ วิช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ
วิศวกรรมและวิชาชีพทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
- มี ร ายวิ ช าที่ ส ามารถนํ า เอาภู มิ ป ญ ญาในท อ งถิ่ น มา
ประยุ ก ต ใช ด านวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ พั ฒ นางานใน
ภาคอุตสาหกรรม
- มอบหมายใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลที่เปนขาวสารที่มี
คุ ณ ภาพ และถ า ยทอดข อ มู ล ข า วสารแก ผู อื่ น ได อ ย า ง
เขาใจ
- รายวิช าควรมีโจทยป ญ หา แบบฝกหัด หรือโครงงาน
ใหกับนักศึกษาไดฝกคิด ฝกแกปญหา โดยทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
- มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สงเสริมให
เกิดการแสวงหาความรูที่ทันสมัย การเผยแพร การถาม
ตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1.1 ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4) มีศลี ธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมีการ
ฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและแสดงถึงการมีเมตตากรุณา
และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน น เรื่องการแต งกายและการปฏิบั ติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบี ย บ ขอบั งคับ ของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอคนพบ
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1.2 ทักษะทางความรู
1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เปน
พื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใชเพื่อ
แกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รู เท าทั น สถานการณ ค วามเปลี่ย นแปลงตางๆ ทั้ งในระดับ ท องถิ่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problem Based Learning) ฝ ก การแก ป ญ หาจาก
สถานการณจริง
1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตามเกณฑที่
กําหนดของแตละรายวิชา
1.3 ทักษะทางปญญา
1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสื บ ค น วิเคราะห ประมวลและประเมิน สารสนเทศ เพื่ อใชแกป ญ หาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห
ทํารายงาน
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4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดจากการฝกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อสงเสริมทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพั น ธระหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
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1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช ค วามรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิ เคราะหขอมูล นําไปประยุกตใชในการดําเนิน ชีวิตและปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
แกปญหา
2) มอบหมายงานค น ควา องค ค วามรูจ ากแหล งข อ มู ล ต างๆ โดยใช ค อมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ

37

มาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการปฏิบัติงาน มี
การนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2. มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู
2.1 มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานชีวิต
2.2 มี ความรอบรู ติด ตามความก าวหน าทางวิช าการในวิช าที่ศึกษา และนํ ามาประยุกต ใชเพื่ อแกไข
ปญหาตาง ๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกปญหาอยางสรางสรรค
3.3 สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3.4 สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแกปญหา
4. มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
4.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ของ
กลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4.5 มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยางเหมาะสม
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
5. มาตรฐานผลการเรียนรูด านทั กษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการติ ดตอสื่อสารและนํ าเสนอขอมูล ขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
5.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3

5.4















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3

5.4















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ















































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ















































1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรมอาเซียน















































1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู















































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
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1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3

5.4















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน















































1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป















































2010102 ชางเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500101 การเมืองและการปกครองไทย















































40

1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
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และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.4

2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย















































2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น













































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน













































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ทักษะความเปนผูนําและการทํางาน
เปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
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3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ
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3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล
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4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร













































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
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4070302 สุขภาพครอบครัว
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5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงาน
คํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
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5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชีพ และมีความรับ ผิดชอบในฐานะผูป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และปลู ก ฝ ง จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
วิศวกรรม
2) ใหความสําคัญ วินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษาทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและจิตสาธารณะ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกตองตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลา และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินผลจากความประพฤติในการทํากิจกรรมตางๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิ ตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
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2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบั ติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะห และแก ไขป ญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตัวเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ ากแหล งสถานประกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมโดยการจั ด
กิจกรรมรวมกับชุมชน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติงาน
2) การทดสอบยอย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมินจากกิจกรรมและรายงานโครงการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการจริง
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การศึกษาคนควาและการรายงานความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัย
2) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
3) สงเสริมการเรียนรูและการแกไขปญหาดานวิศวกรรมเครื่องกลตามสถานการณ ใน
ปจจุบัน
4) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาคนควา ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทั กษะความสัมพัน ธระหวางตัวบุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ มคนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภ าพ สามารถใช ความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต อสังคมได ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู ต ามได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานเปนกลุมโดยการหมุนเวียนการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมทักษะการ
อยูรวมกันในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความสําคัญในการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบ และการใหความรวมมือ
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็น
6) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
7) ส งเสริ ม การวางแผนและรับ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรูเพื่ อ พั ฒ นาตนเองและวิช าชี พ
วิศวกรรมอยางตอเนื่อง
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลในการอางอิง
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงความรูตางๆ โดยใหนักศึกษานําเสนอ
3) การใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการนํ า เสนอผลงานที่ ได รั บ
มอบหมาย
4) ใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาดานความมีเหตุมีผล การคิดและการตัดสินใจ
2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3) ประเมิน จากทั กษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน

1. มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
1.4 สามารถวิ เคราะห และประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรูท างวิศ วกรรมต อ บุ ค คล
องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่ อ การประยุ กต ใช กับ งานทางด านวิ ศ วกรรมศาสตรที่ เกี่ ย วข อง และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 สามารถวิ เคราะห แ ละแก ไขป ญ หา ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสม รวมถึ งการประยุ ก ต ใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
3. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
4. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภ าพ สามารถใช ความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต อสังคมได ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
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4.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.5 มี จิ ต สํ านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด านความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษาสภาพ
แวดลอมตอสังคม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู ด า นทั กษะในการวิ เคราะห เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
5.4 มี ทัก ษะในการสื่ อสารข อมูล ทั้งทางการพูด การเขีย น และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
5.5 สามารถใชเครื่องมื อการคํ านวณและเครื่องมื อทางวิศวกรรม เพื่ อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4021101 เคมี 1
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
4011101 ฟสิกส 1
4011102 ปฏิบัติการฟสิกส 1
4011103 ฟสิกส 2
4011104 ปฏิบัติการฟสิกส 2
5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
กลุมพื้นฐานวิศวกรรม
5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1
5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา/รายวิชา

5591701
5591702
5592604
5592101
5592100
5592102
5592301

เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
กลศาสตรของไหล 1
กลศาสตรของไหล 2
อุณหพลศาสตร 1
อุณหพลศาสตร 2
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรวสั ดุ 1
กลศาสตรวสั ดุ 2
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
วิศวกรรมไฟฟา
วิชาชีพวิศวกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
กระบวนการผลิต
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5592103
5592601
5592602
5592501
5592502
5591301
5592401
5592402
5591101

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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รหัสวิชา/รายวิชา
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กลุมวิชาชีพวิศวกรรม
5593501 การถายเทความรอน
5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล 1
5594302 ออกแบบเครื่องจักรกล 2
5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล
5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ
5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
5593402 กลศาสตรเครื่องจักรกล 2
5593104 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการ
ออกแบบ
5592703 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
5593705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยี
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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รหัสวิชา/รายวิชา
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กลุมวิชาเลือกบังคับ
592106 คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
5593102 โปรแกรมแมทแลปสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
5593106 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
เบื้องตน
5592107 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
5592108 การวัดและเครื่องมือวัด
5592203 คอมพิวเตอรชวยในกระบวนการผลิต
5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม
5594901 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ การใช
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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รหัสวิชา/รายวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
การบริหารทางวิศวกรรม
การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ
เทคโนโลยียานยนต
เครื่องยนตกาซเทอรไบน
เครื่องยนตสันดาปภายใน
วิศวกรรมยานยนต
กระบวนการเผาไหม
การออกแบบระบบความรอน
การปรับและระบายอากาศ
เครื่องจักรกลของไหล
วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระบบตนกําลังทางความรอน
การแลกเปลี่ยนความรอน
วิศวกรรมหมอไอน้ํา
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5593201
5593203
5594201
5594202
5594203
5594204
5593503
5593504
5594501
5593502
5593505
5593506
5593604
5593605
5593507
5593508
5593509
5594509

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ การใช
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบ หรือ เกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี การประเมิน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร
2.1.1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม โดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน
2.1.2 ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
2.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปญหาพิเศษ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเข าสั ม ภาษณ หรื อ การส งแบบ
สอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู
ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิ ช าที่ เรี ย น รวมทั้ งเป ด โอกาสให เสนอข อคิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รให ดี ยิ่ งขึ้ น จาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใชเกณฑการจบหลักสูตรตาม
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 อาจารยใหมทุกคนเขารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
1.1.1 ภาระหนาที่ของอาจารย 4 ดาน ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.1.2 กฎระเบียบขอบังคับพนักงานสายวิชาการ
1.1.3 หลักสูตรที่เปดสอนการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริม
1.2 คณะใหอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่
1.2.1 ใหคําปรึกษา เพื่อการเรียนรู เพื่อการปรับตัวเขาสูเปนอาจารย
1.2.2 ใหคําแนะนํา นิเทศการสอนทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
1.3 อาจารยทุกคนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองไดรับการพัฒนา ในดานการจัดการเรียน
การสอน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการจัดสัมมนาภายในและภายนอก โดยสงเสริมใหอาจารยเขา
รวมอยางตอเนื่อง
1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกภายใน
1.3.3 ศึกษาดูงานภายใน และตางประเทศ
1.3.4 สนับสนุนใหจัดตั้งหนวยวิจัยในเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1.3.5 สนับสนุนใหเขารวมกับนักวิจัยอาวุโสและรวมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม
1.3.6 เขารวมนําเสนอผลงานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารยและบุคลากร
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินการเรียนการสอน แบบมีสวนรวม ระหวางคณะกรรมการ
ผูสอนและผูเรียน
2.1.2 จัดสัมมนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะดานใหแกอาจารย เชน หลักสูตรผูควบคุมหมอน้ํา
การประหยัดพลังงาน และการออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
2.1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผล
2.1.4 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
2.1.5 จัดอาจารยพี่เลี้ยงใหแกอาจารยใหม
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินผล
2.1.7 กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน
2.1.8 พัฒนาทักษะและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมในการสอนวิชาปฏิบัติ
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยสอบใบประกอบวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
2.2.3 จัดใหอาจารยรวมสอนในรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1 กําหนดภาระงานพนักงานสายสนับสนุนประจําหองปฏิบัติการและการทําหนาที่
เปนผูชวยสอน
2.3.2 สนับสนุนใหเขารับการอบรม เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ
2.3.3 สนับสนุนใหไปศึกษาดูงานดานวิชาชีพวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.3.4 สงเสริมใหพัฒนาดานสารสนเทศแกบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.5 สงเสริมใหมีการศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.)
จะตองปฏิบัติตามคํารับรองหรือระเบียบขอบังคับของ สกอ. และสภาวิศวกร (กว.)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 มอบหมายกลุมวิชาใหอาจารยตามวิชาชีพและประสบการณสอน
1.4 หัวหนาสาขาวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล โดยยึดขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
1.5 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.6 มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการในขอ 1.5
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหโดยตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
และ กว. เชน ครุภัณฑหลักในหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล, คอมพิวเตอร ฯลฯ มีอยางเพียงพอ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการใชงาน
และมีบุคลากรสายสนับสนุนดูแลรับผิดชอบ
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หองปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. หองปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
ชื่อครุภัณฑ
1. เครื่องกลึง
2. เครื่องไส
3. เครื่องเจาะแบบตั้งโตะและรัศมี
4. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโตะ
5. ชุดฝก CNC (Lath)
6. ชุดฝก CNC (Milling)
7. คอมพิวเตอร (เขียนโปรแกรม)
8. เครื่องขึ้นรูปโลหะ
9. เครื่องวัดละเอียด (เวอรเนียร)
10. เครื่องวัดละเอียด (ไมโครมิเตอร)
11. เครื่องดัดทอ

บริหารจัดการ
การเรียนการสอน












หนวยนับ
5 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
7 เครื่อง
1 เครื่อง
20 อัน
8 อัน
1 เครื่อง

2. หองปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2
ชื่อครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เครื่องเชื่อมกาซ
เครื่องเชื่อมไฟฟา
เครื่องเชื่อมกาซอารกอน
เครื่องเชื่อมกาซคารบอนไดออกไซด
เครื่องเชื่อมใตฟลั๊ก
เครื่องอารกแผนโลหะ
เครื่องพับแผนโลหะ
เครื่องมวนแผนโลหะ
เครื่องพับขอบโลหะ

บริหารจัดการ
การเรียนการสอน










หนวยนับ
10 เครื่อง
10 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง

60
3. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (กลศาสตรของไหล)
ชื่อครุภัณฑ
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 8
การทดลองที่ 9
การทดลองที่ 10
การทดลองที่ 11
การทดลองที่ 12
การทดลองที่ 13
การทดลองที่ 14
การทดลองที่ 15
การทดลองที่ 16
หมายเหตุ

\\\\\\

Dead Weight Pressure Test.
Hydrostatic Pressure Test.
Air Compressor Test.
Flow Meter (Orifice, Pitot and
Ventury)
Flow Over Notch
Meta Centric Height Apparatus
Impact of Fluid Jet. Test.
Piping loss Test. *
Open Channel Test.
Reciprocating Pump Test.
Orifice Jet Flow.
Centrifugal Pump Test. *
Multi Pump Test. (Centrifugal,
Turbine Reciprocating and Axial
Flow) *
Multi Turbine Test (Pelton,
Cross Flow, Francis and Axial
Flow Propeller) *
Air Flow Bench *
Wind Tunnel Test.

บริหารจัดการ
หนวยนับ
การเรียนการสอน
1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง




* เปนชุดการทดลองที่สภาวิศวกรกําหนดประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1 เครื่อง
1 เครือ่ ง
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4. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (เครื่องยนต)
ชื่อครุภัณฑ
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 8
การทดลองที่ 9
การทดลองที่ 10
การทดลองที่ 11
การทดลองที่ 12
การทดลองที่ 13
การทดลองที่ 14
การทดลองที่ 15
หมายเหตุ

Gasoline Engine *
Diesel Engine *
Small Engine
Manual Gear *
Suspension Engine *
Steering Engine *
Real Axle *
Drum Brake *
Disc Brake *
Exhaust Gas Analyzer
Gasoline *
Ignition and Charging
Analyzer Gasoline
Fuel Pump Test.
Fuel Injector Test.
Engine Performance Test.
Roller Dynamo Test.

บริหารจัดการ
การเรียนการ
สอน
















* เปนชุดการทดลองที่สภาวิศวกรกําหนดประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หนวยนับ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1 เครื่อง
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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5. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (เทอรโมไดนามิกสและถายเทความรอน)
ชื่อครุภัณฑ
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 8
การทดลองที่ 9
การทดลองที่ 10
การทดลองที่ 11
การทดลองที่ 12
การทดลองที่ 13
การทดลองที่ 14
การทดลองที่ 15
หมายเหตุ

Bomb Calorimeter *
Marcet Boiler
Fire Tube Boiler Training
(1,000 kg/hr)
Water Tube Boiler Training
(500 kg/hr)
Gas Turbine Two shaft.
(1.7 kw)
Heat Conduction Test. *
Heat Convection Test. *
Thermal Radiation Test. *
Air Condition System Test. *
Steam Boiler Demonstration.
Economizer Test.
Refrigeration Test. *
Gas Chromatograph
(Biodiesel)
Saybolt Viscosity Test.
Flash and Point Test.

บริหารจัดการ
การเรียนการสอน





หนวยนับ
1 เครื่อง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 เครื่อง



1 เครื่อง










1
1
1
1
1
1
1
1




1 เครื่อง
1 เครือ่ ง

* เปนชุดการทดลองที่สภาวิศวกรกําหนดประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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6. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ไดนามิกส)
ชื่อครุภัณฑ
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 8
การทดลองที่ 9
การทดลองที่ 10
การทดลองที่ 11
การทดลองที่ 12
การทดลองที่ 13
หมายเหตุ

Gyroscope *
Static Balancing Machine *
Dynamic Balancing Machine *
Acceleration of Gear System *
Torsion Test. *
Vibration Test. *
Fatigue Test. *
Brinell Hardness Test. *
Rock Well Hardness Test. *
Vicker Hardness Test. *
Impact Test.
Tensile Test.
Bending Test.

บริหารจัดการ
หนวยนับ
การเรียนการสอน
1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง


* เปนชุดการทดลองที่สภาวิศวกรกําหนดประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

64
7. หองปฏิบัติการวัสดุ
บริหารจัดการ
การเรียนการสอน
Process Spacement Material

(Cutting)
Process Spacement Material

(Mounting Press)
Process Spacement Material

(Polishing and Graining)
Process Spacement Material

(Metallurgical Microscopes)
Spectrometer Material Test

ชื่อครุภัณฑ

การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
หมายเหตุ

* เปนชุดการทดลองที่สภาวิศวกรกําหนดประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หนวยนับ
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
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8. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ควบคุมอัตโนมัติ)
ชื่อครุภัณฑ
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 8
การทดลองที่ 9

ชุดฝก PLC เบื้องตน
ชุดฝกแมกคาทรอนิกส
ชุดฝกสายพานลําเลียง
ชุดฝกโรบอต
ชุดฝก นิวแมติกส
ชุดฝก ไฮดรอลิกส
ชุดฝก นิวแมติกสไฟฟา
ชุดฝก ไฮดรอลิกสไฟฟาและ PLC
ชุดฝก Feed Back Control

บริหารจัดการ
หนวยนับ
การเรียนการสอน
7 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครือ่ ง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง


9. หองปฏิบัติการวิจัยดานพลังงานและวัสดุ
ชื่อครุภัณฑ
1. Gas Chromatograph (GC)
EN 14103
ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 93
EN 14110
EN 14105
2. Flat Point
ASTM 9c/10c

บริหารจัดการ
การเรียนการสอนและการวิจัย


หนวยนับ



1 เครื่อง

1 เครื่อง
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3. Viscosity Bath
MF -18V
4. Density test
ASTM 126
5. Spark Emission Spectrometer
Element Test
- Fe (171.4), Fe (287.2)
- C (193), Si (212.4)
- P (178.2), S (180.7)
- Cu (224.2), Ti (337.2)
- MN (2293.3), Ni (231.6)
- Cr (298.9), N (174.5x2)
3. Dynamometers Performance
Engine



1 เครื่อง



1 เครื่อง



1 เครื่อง



1 เครื่อง

10. หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (คอมพิวเตอร)
รหัสวิชา
5590101

รายวิชา

5591201

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
โปรแกรมแมทแลปสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
เขียนแบบวิศวกรรม

5592103

เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร

5593102

หมายเหตุ

จํานวนคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ

บริหารจัดการ
การเรียนการสอน




31 เครื่อง

67
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนการจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.3.2 ใหอาจารยผูสอน และผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อการสอน และตําราที่ใชประกอบการเรียน
2.3.3 คณะจัดงบประมาณใหแกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการจัดซื้อวัสดุและตํารา
2.3.4 หัวหนาสาขาวิชาติดตามการใชงานครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน / ตําราอยาง
ตอเนื่อง
2.3.5 มีการกําหนดใหนักศึกษาคนควาในระบบสารสนเทศ สัปดาหละ 5 ชั่วโมง
2.4 การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร
2.4.1 มีคณะกรรมการวางแผนการประเมินรวมกับผูสอน และมีการประเมินอยางเปนระบบ
2.4.2 มีการประเมินความพอเพียง และ ความตองการใชของอาจารยและผูเรียน
2.4.3 จัดทําหมวดหมูพรอมมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑตําราและสื่อตาง ๆ
3. การบริหารอาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ สกอ. และ กว. ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถพิเศษดานคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติ (เชนนักศึกษาทุน กพ.)
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อ
3.14 เสนอแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3.1.5 ผูส อนนํ าเสนอข อมู ล เพื่ อการปรับ ปรุงหลักสูตรทุ ก ๆ 5 ป และมีขอมูล จากผูใช
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตรดวย
3.2 การมีสวนรวมในการวางแผนและติดตามการพัฒนาหลักสูตร
3.2.1 มีการรวมการสัมมนาหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
3.2.2 นักศึกษามีสวนรวมการประเมินการเรียนการสอนเมื่อเรียนจบรายวิชานั้น
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
3.3.1 การจางอาจารยพิเศษใหดําเนินการจางไดตามความตองการความเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพเทานั้น
3.3.2 ต อ งเสนอรายชื่ อ ให ค ณะกรรมการ กลั่ น กรอง ตรวจสอบ ประวั ติ อ าจารย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.3.3 การจางอาจารยพิเศษ (เฉพาะดาน) ตองมีการวางแผนลวงหนาอยางนอยหนึ่งภาค
การศึกษา
3.3.4 มีการประเมินการเรียนการสอนอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา
3.3.5 อาจารยพิเศษจะตองมีชั่วโมงสอนตามภาระงานสอนตามสัญญาจาง
3.3.6 คุณสมบัติอาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิตามเกณฑ สกอ. และสภาวิศวกร (กว.)
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4. การบริหารบุคคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณ สมบัติเฉพาะตําแหน ง ใหเปน ไปตามของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดพาดูงานในภาคอุตสาหกรรมปละ 2 แหง (1 ครั้ง)
4.2.2 ใหบุคคลเสนอความตองการในการพัฒนาบุคลากรประจําป
4.2.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
5. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารยใหเปนที่ปรึกษาประจําหองเรียน
5.1.2 มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหทราบบทบาทหนาที่ การ
เปนที่ปรึกษา ทุก ๆ 1 ป
5.1.3 ที่ปรึกษาจัดทําแฟมประวัตินักศึกษาทุกคน
5.14 ที่ปรึกษามีชั่วโมงพบนักศึกษา 1 – 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษา สามารถดําเนินการไดตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี วาดวยวาโดยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553
6. ความตองการของผูใชแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 อัตราการไดงานทํา การศึกษาตอของบัณฑิตภายใน 6 เดือน และภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวารอยละ 80
6.2 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในตัวบัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 (เต็ม 5) โดยเฉพาะ
ความพึงพอใจในดานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
สาขาวิชาจัดใหมีการประเมินรายวิชาตาง ๆ ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา โดยคณะกรรมการวิชาการของคณะเปนผูดําเนินการ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนทุกคน
1.2.2 ผลการประเมินผูสอนแจงใหอาจารยทุกคน
1.2.3 กรรมการคณะรวบรวมผลการประเมินเพื่อสรุปผลการประเมิน ซึ่งจะนําขอมูลสูการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการการประเมิน
2.2 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินใหเหมาะสมกับสาขาวิชา
2.3 มอบหมายใหหัวหนาชั้นนําเครื่องมือใหนักศึกษาประเมินอาจารย
2.4 กรรมการรวบรวมขอมูลและรายงานการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม
2.5 ผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินจากภายนอก
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตร (สกอ. และ กว.) จะตองประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
โดยจะปรับปรุงครั้งตอไปในปการศึกษา 2563
2.6 ผูใชบัณฑิตและผูมีสวนได
- มีคณะกรรมการติดตามบัณฑิต โดยสํารวจขอมูลจากผูใชบัณฑิต อยางตอเนื่อง
3. การประเมินผล การดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
- ใหประเมินตามตัวบงชี้ตามที่ไดกลาวมา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. การสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดกําหนดการทวนสอบฯ สาขาวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) สําหรับ
ปฏิบัติที่สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษากําลังศึกษา
4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังจบการศึกษา
5. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิ เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับประกอบการ
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สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ฯซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อ
สถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
5.1 เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
5.2 ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน 2 ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละ/หรื อ เกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ ม เติ ม ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจะต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
5.3 หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
5.4 กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่ กํ าหนด ให สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ให ส ามารถสื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถฟ งเพื่ อ จั บ ใจความสํ า คั ญ
การแปลความ การตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ เขียน และ
การใช สื่ อประสมในทางวิชาการในการนํ าเสนอผลการสื บคน โดยเน นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธทางภาษา จริยธรรมในการใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน
และสถานการณจริง
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพั ฒ นาทั กษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภ าพเหมาะสมกับ อาชีพ ตาง ๆ โดยเนน
การพูด การเขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ
การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ การเขี ย นหนั ง สื อ โต ต อบทางธุ ร กิ จ การเขี ย นข า ว
ประชาสัมพันธทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจใน
สถานการณจริง
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการ
รับสารจากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะห
และนําเสนอได การฟงเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟ งเพื่อการ
ตีความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการ
วิเคราะห การอานเพื่อการตีความ และการอานอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารใน
สังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
การฝกและพั ฒ นาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟ ง การพูด การอาน และการ
เขี ย นภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใช
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการ
ทั ก ษะสั ม พั น ธ ท างภาษาด านการฟ ง การพู ด การอานและการเขี ย น เพื่ อพั ฒ นา
สมรรถนะความเปนครู
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1550101

1550102

1550103

1550105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู เบื้ อ งต น ของภาษาอั ง กฤษด า นเสี ย งและโครงสร า งทางภาษา คํ า ศั พ ท
ความหมายของประโยค การเรี ย งลํ า ดั บ คํ า การออกเสี ย งคํ า วลี และประโยค
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการสื่ อ สารระดั บ พื้ น ฐาน เรี ย นรู คํ า ศั พ ท อ ย า งน อ ย 1,500 คํ า
ทั้งที่เกี่ยวของกับบริบทของผูเรียนและสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และ การเขียน
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ได
จากการฟ งและการอ าน จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย การสื่ อสารในสั งคมออนไลน และ
สถานการณจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมานความ
การจับใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูด
และการเขี ย นสั้ น ๆ ต อ บุ ค คล ต อ สาธารณะ การแสวงหาความรู สื่ อ ต า ง ๆ
สื่อออนไลนสาธารณะ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาใน
โอกาสตางๆ การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตาง ๆ
โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอั ง กฤษที่ ใช ในการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น
และการเขียนตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ
พัฒ นาความรูความสามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทาง
ธุร กิ จ ท อ งถิ่ น และสากลทั่ วไป โดยสื่อสารกับ บุ คคลสื่อสารทางสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส
และสื่อสังคมออนไลน
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1550106

1550107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียน
ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ อาเซี ย นอย างบู ร ณาการ ใช คํ า ศั พ ท สํ า นวน และภาษาที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมกับบริบทในอาเซียน ศึกษาขอมูลความรูระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาทักษะการนําเสนอความคิด ความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสาร
ผ า นสื่ อ สั งคมออนไลน แ ละการแสวงหาความรู ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ และประยุ ก ต ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึ กษาและพั ฒนาทั กษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่ อเป น เครื่องมื อในการสื่อสารทางด านการเรีย นการสอนและการปฏิ บั ติ งานใน
สถานศึกษา การสืบ คน ขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนองานทางวิชาการ
และการฝกสอนในสถานการณจริง โดยใช คําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตอง
เหมาะสม
ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพั ฒ นาทักษะด านการฟ ง พู ด อ าน เขีย นภาษาพมาเพื่ อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอาน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และ
เขียนประโยคพื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใช คําศัพท สํานวน และรูป ประโยคอย างถูกตองเหมาะสมเชิ ง
สังคมและวัฒนธรรม
1

1560101

1560102

1

1570101

1570102
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1580101

1580102

1590101

1590102

1610101

1610102

1620101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรี ย นรู ร ะบบเสี ย งภาษาฮิ น ดี ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด สํ า นวนภาษาที่ ใช ใ น
ชีวิตประจํ าวัน และเรียนตัวอั กษรภาษาฮิน ดี เพื่ อสามารถอานและเขียนคําศั พท
และสํานวนพื้นฐานได
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรีย นรูและพั ฒ นาทักษะด านการฟ ง พูด อ าน เขี ยนภาษาฮิ น ดีเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรี ย นรู ร ะบบเสี ย งภาษาญี่ ปุ น ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด สํ า นวนภาษาที่ ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถ
อานและเขียนคําศัพท และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิง
สังคมและวัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรี ย นรู ร ะบบเสี ย งภาษาเขมร ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด สํ า นวนภาษาที่ ใช ใ น
ชีวิ ตประจํ าวั น และเรีย นตัว อักษรภาษาเขมร เพื่ อสามารถอานและเขีย นคําศัพ ท
และสํานวนพื้นฐานได
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรียนรูและพั ฒ นาทั กษะดานการฟง พู ด อาน เขีย นภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด
อานและเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและ
ฝกทักษะการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใช
คําศัพท สํานวนตางๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี
ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝ ก ทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ภาษาเวี ย ดนามในระดั บ ต น และศึ ก ษา
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิง
สังคมและวัฒนธรรม
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดาน
ชีววิทยาจิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตน
และบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความ
ขัดแยง ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหา
ความรูจากสื่อตาง ๆ และการเสริมสรางสุขภาวะ
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒ นาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตใน
ดานสว นบุ คคล ครอบครัว ดานสังคม การเรีย นรูการพึ่งตนเอง เพื่อให เกิดความ
สมดุลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปน มา และความสําคั ญของการสรางสัน ติภ าพใน โลกยุดใหม
สัน ติภ าพในทั ศนะของนั กจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏี และผลการวิจัยเกี่ย วกับ ความ
รุน แรงจากภัย อัน ตรายและภัย พิบั ติทางธรรมชาติ ภาวะผู นํ าและการตัด สิน ใจใน
สถานการณ วิ กฤติ การเตรีย มชี วิตเพื่ อ การอยู ในสั งคมอย างสั น ติสุ ข วิถีท างไปสู
สัน ติ ภ าพและการสราง ความสมานฉัน ท รวมทั้งการประยุ กตห ลักศาสนาในการ
แกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิ ดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึ กษาการสื่ อสารในองค การ การสื่อสาร
ระหวางบุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับ
ของการสื่ อสาร โครงสรางขององคการที่สั มพัน ธกับประสิทธิภ าพของการสื่อสาร
ผลกระทบของการสื่อสารตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสราง
ความผู กพั น ตอองคการ รวมทั้ งการประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวย
หลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสรางแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และ
การวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ในมิ ติ ป รั ช ญา ศาสนาและวิ ท ยาศาสตร จริ ย ธรรม หลั ก
จริยธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ การคิดอยาง
มีวิจารณญาญ การแกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหา
ความรูและพัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข
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ชื่อวิชา

1520101

ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกล
ยุทธและทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และ
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ก ารรวบรวมและประเมิ น ค า สารสนเทศ การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหสารสนเทศ เพื่อการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศ
ดวยการเขียนรายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห เชิงระบบ การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิด
ประเมินเชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแต
ละสิ่งลวนเปนหนึ่งหนวยระบบและมีความเปนระบบ สิ่งเหลานั้น เชน ตนของตนเอง
บุคคลอื่น องคกร ทรัพยากร สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ

1520102

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

1520103

การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิค
ในการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาในการคิดเชิงสรางสรรค ฝกสรางตนแบบที่ได
จากการคิดเชิงสรางสรรค

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ
การพัฒ นาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และ
ทฤษฏี ของงานทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ
ความรู สึ ก และจิ ต ใจของตนเอง ให เจริ ญ งอกงามไปสู คุ ณ ค า ความเป น มนุ ษ ย ท่ี
สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบันและอนาคตตอไป
ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวั ติ ง านช า งเมื อ งเพชร เนื้ อ หา แรงบั น ดาลใจ และกระบวนการสร า งงาน
ชางเมืองเพชร คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงาน
ชางเมืองเพชร ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซึ้งใน
งานชาง และฝกสรางสรรคผลงานทางชาง

2010102
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ชื่อวิชา

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุ น ทรี ย ศาสตร สุ น ทรีย ภาพ การรับ รูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่ ม า
ลักษณะและชนิ ดการแสดงของไทย สากล ที่ มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิล ปพื้ น เมื อง
นาฏศิลปทองถิ่น นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของ
วัฒนธรรม และฝกทักษะทางนาฏศิลป
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี
เครื่ อ งดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรี ไทยดนตรี ส ากล และดนตรี
อาเซี ย น ผ า นประสบการณ ต รง เพื่ อนํ าไปสูสุ น ทรีย ภาพและการนํ าไปใช ให เกิ ด
ประโยชนกับการดําเนินชีวิตไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และ
ฝกทักษะทางดนตรี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎี
และหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ งการนํ าองค ค วามรู ข องเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวง
โซอาหาร ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ วิ ก ฤตการณ ท างสิ่ ง แวดล อ มและภั ย ธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลง
ภู มิ อ ากาศ ภาวะโลกร อ น เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต อ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภู มิ ศ าสตร ประวัติ ศ าสตร เพชรบุ รีแ ละท อ งถิ่ น ใกล เคี ย ง ชนเผ าและ ชาติ พั น ธุ
อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร และประวั ติ ศ าสตร ที่ มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรม สั ง คม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อาหาร และแหล ง ท อ งเที่ ย ว
ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทาง
สั งคม แนวทางการใช วิ ท ยาศาสตร ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตลอดจนการสื บ ทอด
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

2060101

2500100

2500104

2500105

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2500101 การเมืองและประวัติศาสตรการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา สมัยกอนสุโขทัย สมัย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรกอนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปจจุบัน ความเปนมา
ของอํานาจ คานิยมที่มุงเนนถึงผลประโยชนสาธารณะ คุณคาความเปนผลเมืองของ
รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการ
ไทยในปจจุบัน
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิ วั ฒ นาการและความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมไทยผ า นลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร
การตั้ งถิ่ น ฐาน สถาบั น ทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพั น ธุ และ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหา
และแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย การวิเคราะหสถานการณของไทยและของโลก
ในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคม
โลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2500103 ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความ
จําเปนของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาท
ของสถาบันตางๆ ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความ
เขาใจเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึง
ความรั บ ผิ ดชอบที่มีผ ลกระทบตอสิ่งตางๆ ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญ ของ
บริบทโลก ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับ
สังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของโลก
2500106 อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติ ความเป น มาของประชาคมอาเชีย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิสั ย ทั ศ น
วั ตถุ ป ระสงค เป า หมาย โครงสราง เขตการค าเสรี สภาพเศรษฐกิ จ พื้ น ฐานของ
ประชาคมอาเซี ย น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและประเทศไทย ผลกระทบ
แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สรางความเขาใจ การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม
และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดานการปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอ
แนวคิด การพัฒนาองคคงามรู ความคิด เจตคติ คานิยมที่เหมาะสม
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ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชอั จ ฉริ ย ภาพ พระราชกรณี ย กิ จ หลั ก การทรงงาน
และการประยุกตใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ท รั พ ย าก รม นุ ษ ย ก ารพั ฒ น าเศ รษ ฐ กิ จแ ล ะสั งค ม ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยาง
การประยุ ก ต ใช ในด า นต างๆ และพระมหากษั ต ริ ย กั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริ ม สร า งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น ตามสถานภาพและบทบาทของนั ก ศึ ก ษา
สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตน
อยางมีมารยาททางสังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น
มี ภู มิ คุ ม กั น ดํ า รงชี วิ ต อย า งไม ป ระมาท มี ป ระโยชน แ ละมี คุ ณ ค า ต อ สั ง คม
ใช ก ระบวนการเรี ย นรูผ านกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เป น จริ ง วิเคราะห ส ถานการณ
ปญหา แนวทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงการ เพื่อแกปญหาภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
2500109 สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเข าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผู อื่น คุ ณคาของ
นักศึกษาที่มีตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาสังคม สรางจิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให
เหมาะสมตอกาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และจิตอาสาเพื่อสังคม ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง ทั้ง
สถานการณ ป ญ หา แนวทางแก ไขป ญ หา โดยให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า โครงงานเพื่ อ
แกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
2500110 อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชีวิตความเปนอยูตามวิถีไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และคานิยมที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณ
ของแต ล ะท อ งถิ่ น วั น สํ า คั ญ ต า งๆ มารยาทไทย นาฏศิ ล ป ไ ทย อาหารไทย
การเสริมสรางและอนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย
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2500111 การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปญ หา สาเหตุการทุ จริต ปจจัย เงื่อนไข ที่ ทําให เกิดจากการทุ จริต และประพฤติ
มิชอบ วิเคราะหบูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกใน
การตรวจสอบการทุจริตการปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธและจําเปนตองใช ในชีวิตประจําวัน
ตามปรากฏการณ ท างสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงในสถานการณ ป จ จุ บั น ศึ ก ษาหลั ก
กฎหมายและนิติสัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา กฎหมายระหวางประเทศ การประยุก ตแ ละบู รณาการใช
กฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาที่ตางๆ
ทางด า นการบริ ห าร มนุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละการปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ ขนาดย อ ม
การควบคุ มทางการเงิน และธุรกิ จ การดําเนิน การของธุรกิจ ขนาดยอมแบบตางๆ
การแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นาองค ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ
โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
3560102 ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาท
ของผูนําและผูตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเปนผูนํา การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับ
ผูนํา ทักษะการทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกัน กระบวนการกลุม
และการแกไขปญหารวมกัน
3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา
พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและ
ไมสมบูรณ หลักการคํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลัง การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกตใช
หลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
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3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวน
บุคคล งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับ
ที่อยูอาศัย การบริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริหารหนี้
สวนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออม
และการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแตละชวงอายุ
3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่ อ งมื อ ช ว ยบนเว็ บ สํ าหรับ การพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
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4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั กษะในการคิดวิเคราะห สามารถเขาใจ
ปญหาและใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบ
ของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและ
อุป กรณ ไฟฟ าในบ านผลกระทบของความกาวหน าทางวิ ทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย
สภาพแวดล อ ม สั ง คม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม ใช วิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห
สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาในชีวิตได
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน
การใช ท รั พ ยากร เทคโนโลยี ในการป อ งกั น และแก ไขป ญ หาสิ่ งแวดล อ ม ทั ก ษะ
การสรางนวัตกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สาเหตุ และบริ เวณที่ เสี่ ย งต อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผลกระทบและการ
ปองกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรูเกี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทํ าความ
สะอาด สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว
เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้ง
การใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกินหรือการ
แก ป ญ หาสุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ ข องภู มิ ป ญ ญาไทยและการใช ค วามรู ท างเคมี
ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร
การแพทย ความงามและการดํารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลั กการและทฤษฎี ทางชีววิทยาที่ เกี่ยวของกับ การอนุรักษ ทักษะการคิ ดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวน
และโครงสร า งชุ ม ชนของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความเกี่ ย วข อ งของมนุ ษ ย การออกแบบ
และการจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ การจั ด การระบบนิ เ วศ การอนุ รั ก ษ รั ฐ ศาสตร
และเศรษฐศาสตรการอนุรักษ
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค าของพื ช พรรณต อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะ
การคิ ด อย างมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะการแก ป ญ หาในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
พืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
ดานตาง ๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน

4020101

4020102

4030001

4030002

4030003

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

87
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

4040101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานที่ ใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น สั ด ส ว น ร อ ยละ การคํ า นวณอั ต รา
กาวหนา ที่ใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอน
ชําระ และคณิ ตศาสตรประกัน ภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิ ตศาสตร วิเคราะห
สถิติเบื้องตนในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิด ของมนุ ษ ย ความคิด สรางสรรค การคิด เชิงระบบ
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามา
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญ ของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวน
บุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุข หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เห็นประโยชนของการออกกําลังกาย
ปจจัยและผลกระทบที่มีตอสุขภาพของประชากรในอาเซียน
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ
การดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยตาง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่
เป น ป ญ หาและการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพครอบครั ว เพื่ อ ให ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี
คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลัง
กายและการสร า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายให เ หมาะสมกั บ วั ย ข อ ควรระวั ง
และการปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขัน
กีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียน
สนใจ ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา
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4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให ส อดคล อ งเหมาะสมกั บ วัย และโอกาส การนํ ากิ จ กรรม
นั น ทนาการไปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น การเป น ผู นํ า นั น ทนาการและการจั ด ค า ย
นันทนาการ มารยาททางสังคมในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรม
นั น ทนาการ สํ าหรับ ตนเอง ครอบครัว และสังคม ฝ กทั ก ษะการทํ างานเป น ที ม
และทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รู ป ร า งของมนุ ษ ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ น้ํ า หนั ก ที่ เ หมาะสม
ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของ
สารอาหารใหพลังงานตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม
การคํ า นวนพลั ง งานที่ ร า งกายต อ งการ การกํ า หนดอาหารที่ ใ ห พ ลั ง งาน
และสารอาหารเพื่ อ การลดน้ํ า หนั ก การกํ า หนดโปรแกรมการออกกํ า ลั ง กาย
การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรใน
การออกกําลังกายและการเลน กีฬา รวมไปถึงความรูเบื้ องตนขององคความรูทาง
วิทยาศาสตรการกีฬาในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา
ชี ว กลศาสตร ก ารกี ฬ า โภชนาการกี ฬ า สั งคมวิ ท ยาการกี ฬ า จิ ต วิ ท ยาการกี ฬ า
วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการ
กีฬา
ทักษะการวายน้ํา
2 (1-2-3)
Swimming Skill
ฝ ก ทั ก ษะการว า ยน้ํ า การช ว ยเหลื อ คนจมน้ํ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ํ า
และเทคนิคของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
เพื่อการเลนกีฬาวายน้ํา อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ใน
การแขงขัน การเปนผูชมที่ดีและความปลอดภัย
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการ
ของอาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซี ยน วิธีการประกอบ
อาหารขั้นพื้นฐานสําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

4080103

4080104

4080105

4090101

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

89
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

4100904

การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุ ก ต ใ ช ก ารแพทย แ ผนไทยในชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก การดู แ ลสุ ข ภาพ
การป องกัน โรคและความเจ็บป วยด วยการแพทยแผนไทย การใช สมุน ไพรในงาน
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน เพื่ อรั กษาโรคหรื ออาการเบื้ องต น ที่ พ บไดบ อย ความรู ทั่ว ไป
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดานความงาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธ
บําบัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสราง
ตารางคํ า นวณ การนํ าเสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบเครือ ข าย และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ง านคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมี
วิจารณญาณ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยง
สัตวเพื่อนั นทนาการและประโยชน ใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทาง
การเกษตรไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ
ของสั ต ว หลั ก การและวิธี ก ารคั ด เลื อ กสั ต วเลี้ ย ง การออกแบบวั ส ดุ แ ละอุป กรณ
การเลี้ ย งสั ต ว อาหารและการให อ าหาร การสุ ข าภิ บ าลและการควบคุ ม โรค
เพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัยและความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษย
ดวยสัตวเลี้ยง
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของ
ทรัพยากรแหล งน้ํ าตอสภาพแวดลอมของโลก ปญ หามลพิษทางน้ํ า และแนวทาง
การปองกันแกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา
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5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกัน
การเนาเสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การ
ถน อม อ าห ารโดยก ารใช ความ ร อ น ก ารถน อ ม อาห ารโด ยใช ค วามเย็ น
การเลือกใชภาชนะบรรจุเพื่อถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร
การเรียนรูทักษะทางการถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการทํ าผลิตภั ณฑ ขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภั ณฑขนมอบพื้น ฐาน การ
บรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ
เคมี แ ละจุ ลิ น ทรี ย อ าหารที่ ส งเสริม การมี สุข ภาพดี อาหารป อ งกั น โรคและก อ ให
เกิดโรค ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคน
ขอมูลดานอาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในการทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการ
จัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟ า และพลั ง งานความร อ น รวมถึ ง พลั ง งานทดแทนในภาคขนส ง ได แ ก
เอทานอล ไบโอดี เซล เป น ต น ศึ ก ษาเทคโนโลยี พ ลั งงาน ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น และ
โครงการพระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน

5070613
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5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟา การคิดคาไฟฟาเบื้องตน การ
ประหยัดพลังงานสํ าหรับ บานพั กอาศั ย และอาคารโรงงานอุ ตสาหกรรม อุปกรณ
ประหยั ด พลั งงาน ความสํ าคั ญ ของการประหยั ด พลั งงาน ความตระหนั ก ในการ
ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตางๆทางไฟฟา เครื่องมือวัดและการวัดคาทาง
ไฟฟ า เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ ใช ในงานไฟฟ า ความปลอดภั ย ในการใช ไฟฟ า
การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณ
ไฟฟาพื้นฐานภายในบาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไดแก โทรศัพทมือถือ
กล อ งถ า ยภาพดิ จิ ต อล เครื่ อ งเล น เกม หุ น ยนต เครื่ อ งดู ด ฝุ น มั ล ติ มี เดี ย ระบบ
มัลติทัช และทัชสกรีนรูปแบบตาง ๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การ
เลือกซื้อ การดูแลบํารุงรักษา และการซอมบํารุงเบื้องตน การศึกษาวิเคราะหและ
สังเคราะหการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบี ยบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู
เบื้ องต น การตรวจสอบยานยนต ก อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ประหยั ด
พลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับขี่
ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตร
แล ะเท ค โน โล ยี ที่ เชื่ อ งโย งกั บ ภู มิ ป ญ ญ าท องถิ่ น ได เท ค โน โล ยี ท อ งถิ่ น
ดานเกษตร พื้น บาน ดานอาหารและสุขภาพ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานวัสดุและเทคโนโลยีพื้นบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและ
การหาแนวทางปกปองคุมครองภูมิปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น
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7130401

การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ
ทั้ งในราชการและธุร กิจ การใชซอฟแวรแผ น ตารางทํ าการเบื้ องต น ในการจัด ทํ า
เอกสาร การคํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และ
การนําเสนอเอกสารงานคํานวณที่จัดทําขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงาน
คํานวณใหมีประสิทธิภาพ งายตอการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใชซอฟต แวรการนําเสนองาน การจั ดรูป แบบอักษร การแทรกขอความ การ
คนหาคํา การสะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจาก
เครื่องมือที่กําหนดให การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสราง
แผนภูมิ การสรางตาราง การทําภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน
การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการนําเสนอ การบันทึกเสียงผูบรรยาย การทํา
เสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสารการนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิ วเตอรขั้น พื้น ฐาน องคป ระกอบที่ สําคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การ
ทํ า รายงาน การสร างตารางคํ า นวณ การนํ าเสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบ
เครื อ ข า ย และการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารสมั ย ใหม ในการสอน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช
คอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพใน
บานและชุ มชน และการชวยฟ นคืน ชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลั กการ
ความหมาย และความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู เกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ แนวคิ ด และหลั ก การทางการพยาบาลเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการ
จัดการกับภัยพิบัติตางๆ การชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติทั้งดานรางกายและ
จิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
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8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กํ าเนิ ด และพั ฒ นาการของชี วิ ต การคุ ม กํ า เนิ ด เพศศึ ก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพั นธของอาหารและโภชนาการกับมนุษย การบริโภคอาหาร
อยางสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอม
และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูป
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบหลักประกัน สุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชน การเขาถึงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการ
กองทุน บทบาทของประชาชนและองคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวม
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

8010805
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
4021101
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หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

เคมี 1
3(3-0-6)
(Chemistry 1)
วิชาบังคับกอน : ปริมาณสัมพัทธ โครงสรางและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะเคมี สมบัติของ
แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเบื้องตน และจลนพลศาสตร
เคมี
4021102
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
(Chemistry Laboratory 1)
วิชาบังคับกอน : เคมี 1 หรือเรียนพรอมวิชาเคมี 1 (4021101)
ความรู เบื้ องต น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ พื้ น ฐานในห อ งปฏิ บั ติ การเคมี ข อควรปฏิ บั ติ ใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สารเคมี การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ และการแก ไข
ปฏิ บั ติ ก ารฝ ก ทั ก ษะการใช อุ ป กรณ แ ละเทคนิ ค ต า งๆ ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี
สารละลายและการเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเคมี
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รหัสวิชา
4011101
วิชาบังคับกอน

4011102
วิชาบังคับกอน

4011103
วิชาบังคับกอน

4011104
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics 1)
: ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่
ในแบบตางๆ งาน พลังงาน กําลัง กฎการอนุรักษ ของพลังงานและโมเมนตัม การ
แกวงกวัด กลศาสตรของไหล ปรากฏการณทางความรอน ทฤษฎีจลนของแกสและ
อุณหพลศาสตร ทฤษฎีสัมพันทธภาพพิเศษ
ปฏิบัตกิ ารฟสิกส 1
1(0-3-0)
(Physics Laboratory)
: ฟสิกส 1 หรือเรียนพรอมฟสิกส 1 (4011101)
การวั ด อย า งละเอี ย ด เวกเตอร ข องแรง การตกอย า งอิ ส ระ การเคลื่ อ นที่ แ บบ
โปรเจกไตล แรงเสียดทาน ลูกตุมนาฬิกาชนิดธรรมดา โมเมนตความเฉื่อย การเกิดกํา
ทอน ไฮโดรมิเตอร ความตึงผิว ความจุความรอนจําเพาะของวัตถุ การหาสัมประสิทธิ์
การขยายตัวเชิงเสนของโลหะ โดยจัดใหสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม
ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics 2)
: ฟสิกส 1 (4011101)
ประจุ ไฟฟ า กฎของคู ล อมบ สนามไฟฟ า กฎของเกาส ศั ก ยไฟฟ า ความจุ ไฟฟ า
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของรอเรนซ สนามแมเหล็กอัน
เนื่องมาจากกระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา สารแมเหล็ก การแกวงกวัดของ
สนามแม เ หล็ ก แสงเชิ ง เรขาคณิ ต สเปกตรั ม ของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ทฤษฎี
สั มพั น ธภาพพิ เศษ โครงสรางอะตอม กัมมั น ตภาพรังสี นิ ว เคลีย สและการสลาย
นิวเคลียส
ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-0)
(Physics Laboratory 2)
: ปฏิบัติการฟสิกส 1 (4011102)
การใชมัลติมิเตอร การสรางโวลตมิเตอรและแอมมิเตอรจากกัลปวาโนมิเตอร กฎของ
เคอรชอฟท วงจรไฟฟากระแสสลับ กฎของโอหม การเขียนเสนสมศักดิ์และเสนแรง
ไฟฟา สภาพตานทานของลวดตัวนํา กระจกโคง เลนสบาง การใชออสซิลโลสโคป
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

5501101
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : พีชคณิตเวกเตอร 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ และการอินทิเกรต
ของตั ว แปรค าจริ งที่ อ ยู ในรูป เวกเตอร ฟ งก ชั น และการนํ าไปใช งาน เทคนิ ค การ
อิ น ทิ เกรต อิ น ทิ ก รั ล เชิ งเส น อิ น ทิ ก รั ล ไม ต รงแบบ และการประยุ ก ต ใช ในงาน
วิศวกรรม
5501102
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 (5501101)
การประยุ กตใช อนุพัน ธ รูป แบบที่กําหนดคาไมได และนําการแกสมการอนุพัน ธ
เบื้องตน และการนําไปใชงาน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของตัวเลข
การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว และการ
ประยุกตใชในงานวิศวกรรม
5502101
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics 3)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 (5501102)
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง 2 ตัวแปร เสนตรง ระนาบและพื้นที่ผิวในปริภูมิ 3 มิติ
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร และการประยุกตใชงาน
2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
รหัสวิชา
5591120

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : ฟสิกส 1 (4011101)
แนวคิดพื้นเกี่ยวกับกลศาสตรวิศวกรรม ผลลัพธของระบบแรง การสมดุล วิเคราะห
แรงในทรัล เฟรม และในเครื่องจักร แรงกระจายและของไหลสถิต แรงเสียดทาน
ประเภทตาง ๆ และการประยุกตแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล โมเมนตความเฉื่อย
ของพื้นที่ และโมเมนตความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและพลังงานศักย
5592121
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics 2)
วิชาบังคับกอน : กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120)
แนวคิดพื้นฐานทางจลนศาสตร การเคลื่อนที่ของอนุภาคเชิงเสน เชิงระนาบ การ
เคลื่อนที่สัมพัทธ พลศาสตรของอนุภาค งาน พลังงานกล โมเมนตัม การกระแทก
จลนศาสตรของระบบมวล พลศาสตรของวัตถุแข็ง
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5591102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

เขียนแบบวิศวกรรม
3(1-4-4)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับกอน : อุปกรณเขียนแบบและการใช การประยุกตรูปเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การ
เขียนแบบออรโธกราฟกและการสเก็ตช การกําหนดขนาดมิติและโนต ภาพฉายออร
โธกราฟก การเขียนภาพ : การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค ภาพตัด
และข อ ตกลงทางปฏิ บั ติ แบบและกระบวนการผลิ ต การกํ าหนดขนาดมิ ติ ข อง
รูป ลั กษณ ม าตรฐาน การกําหนดขนาดมิติของขนาด ตําแหนงและความสัมพั น ธ
ความหยาบของผิ ว งาน ระบบงานสวมและเกณฑ ค วามคลาดเคลื่ อ น เกณฑ
ความคลาดเคลื่ อ นทางเรขาคณิ ต เกลี ย วสกรู อุป กรณ ยึ ดที่ เป น เกลีย ว ลิ่ ม และ
สไปลน หมุดย้ําและการเชื่อม เฟอง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ
แบบแยกชิ้น และอื่น ๆ แนะนําการใชโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
5592103
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
(Computer Aided Drawing)
วิชาบังคับกอน : เขียนแบบวิศวกรรม (5591102)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบวิศวกรรมแบบ 2 มิติ จนถึงการเขียนแบบ
โซลิ ด โมเดลลิ่ ง ความรู เบื้ องต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร โปรแกรมออโตแคด และ
โปรแกรมโซลิดเวิกส ระบบแกนโคออดิเนตและการกําหนดตําแหนง คําสั่งลากเสน
ต า งๆ คํ า สั่ งต างๆ เช น ลบ สเตรช สํ าเนา ออฟเซต บล็อ ก อิ น เซิท การกําหนด
คุณสมบัติตางๆ เชน สี ชนิดของเสน ชั้น การบอกขนาดมิติ การเขียนลายตัด การ
เขียนแบบจําลอง 3 มิติ เบื้องตน และการเขียนโปรแกรมคําสั่ง
5592601
กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics 1)
วิชาบังคับกอน : ฟสิกส 1 (4011101)
ประเภทของกลศาสตรของไหล มิติและหนวย ความหนืด แรงที่กระทําตอพื้นผิว
ของวัตถุ ความเคน สมบัติของความเคน ของไหลสถิต การแปรเปลี่ยนความดัน
แรงที่ กระทํ าบนพื้ น ผิวโคง วัต ถุจ มวั ตถุลอย ความเร็ว ความเรงของวัต ถุที่ไหล
การควบคุมอั ตราการไหลโดยปริมาตรและมวล โมเมนตั มเชิ งเส น สมการความ
ตอเนื่อง สมการเบอรนูลลี่ ลักษณะการไหลของของไหลภายใน ทอปดแบบตางๆ
การสูญเสียภายในทอและอุปกรณ การไหลของของไหลผานหัวฉีด และดิฟฟวเซอร
การตอทอแบบอนุกรมและแบบขนาน การไหลของของไหลในชองทางน้ําเปด
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รหัสวิชา
5592602
วิชาบังคับกอน

5592501
วิชาบังคับกอน

5592502
วิชาบังคับกอน

5591301
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรของไหล 2
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics 2)
: กลศาสตรของไหล 1 (5592601)
การไหลของของไหลอุด มคติ การไหลแบบโพเทนเชี ยล การไหลแบบไรการหมุ น
การวนเวียนของการไหลแบบโพเทนเชียล ฟ งกชัน การไหลและความสัมพั น ธ กฎ
พื้นฐาน ซุปเปอรโพซิชันสําหรับการไหลแบบ 2 มิติ สมมติฐานการไหลแบบปนปวน
ความยาวผสมของแพรนด การวิเคราะหความเคนเฉือนของผนังและความหยาบของ
ทอ ทฤษฎีการไหล ชั้นของโมเมนตัมและแรงเสียดทานผิว การแยกตัว การไหลผานปก
เครื่องบิน การทํางานของหัวฉีดและการไหลสม่ําเสมอผานทอที่มีพื้นที่หนาตัดคงที่
ดวยการสงผานความรอน
อุณหพลศาสตร 1
3(3-0-6)
(Thermodynamics 1)
: เคมี 1 (4021101)
แนวคิดและคําจํากัดความทางอุณหพลศาสตรพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความรอน
สมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ํา กฎขอที่ หนึ่งของอุณหพลศาสตรและการ
ประยุกตไอและอากาศ กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรปและอะเลละพิลลิ
ที วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร วัฏจักรกําลังและวัฏจักรการทําความเย็น กาซผสม
และโซโครเมตรี ปฏิกิริยาเคมี กับระบบควบคุมมวล และการควบคุมปริมาตร
อุณหพลศาสตร 2
3(3-0-6)
(Thermodynamics 2)
: อุณหพลศาสตร 1 (5592501)
ปมความรอนและระบบทําความเย็น และกระบวนการปรับอากาศ ทฤษฎีกาซผสม
การสันดาป สมดุลเคมี วัฏจักรผสม ปมแบบเคลื่อนที่ไปกลับและแบบหมุน การไหล
การขับดันของกาซ และการสูญเสียพลังงานในวัฏจักรตาง ๆ
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
: เคมี 1 (4021101)
ศึกษาเรียนรูความสัมพันธระหวางโครงสรางผลึกและความบกพรองของผลึกวัสดุ
คุ ณ สมบั ติของวั ส ดุและการทดสอบ การศึกษาคุ ณ สมบัติ ขิงวัส ดุ กลไกเพิ่ มความ
แข็งแรงของโลหะ กระบวนการผลิตและขึ้นรูปของโลหะ การกลายเปนของแข็งและ
โลหะผสม แผนภูมิสมดุลของเฟสและการเปลี่ยนเฟส โลหะผสมของเหล็กคารบอน
(เหล็กกลาและเหล็กหลอ) โลหะผสมที่ไมใชเหล็ก ขบวนการผลิตและเนื้อหาตางๆ
ของกลุมวัสดุวิศวกรรม เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุผสม
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5592401
วิชาบังคับกอน

5592402
วิชาบังคับกอน

5591101
วิชาบังคับกอน

5591701
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials 1)
: กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120)
ความสั มพั นธ ระหวางหนวยเคน (Stress) และความเครียด (Strain) การบิ ดของ
เพลา ความเคนในเพลาและมุมบิด ความเคนในคานเนื่องจากโมเมนตดัด แรงเฉือน
และโมเมนต บิ ด ความเค น เฉื อ นในคาน ความเค น เฉื อ นในคาน ความเค น และ
ความเครียดระนาบ วงกลมของโมห เกณฑความเสียหายแบบครากและโลหะเหนี่ยว
ความเคนในถังความดันผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอีลาสติค การหาความโกง
ของคาน ความเคนผสมพลังงานจากความเครียด การประยุกตทฤษฏีของคาสติกลิอา
โน ทฤษฏีของเสายาว
กลศาสตรวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Materials Mechanics 2)
: กลศาสตรวัสดุ 1 (5592401)
การวิ เคราะห ความเคน ที่จุด การวิเคราะหความเคน ที่จุดประชิด การวิเคราะห
ความเครี ย ดที่ จุ ด การวิเคราะห ความเครีย ดที่ จุดประชิด ทฤษฎี เกี่ย วกับ ความ
ยืดหยุน การประยุกตเขากับทรงกระบอกหนา ทรงกระบอกประกอบ จานหมุน
คาวิกฤติของการยืดหยุน วิธีพลังงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-4-4)
(Computer Program for Mechanical Engineering)
:ทฤษฏี : บทนําทางคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ผังงาน โครงสรางของการเขียน
โปรแกรม ชนิ ด ของข อ มู ล และตั ว แปร การปฏิ บั ติ ก ารทางคณิ ต ศาสตร แ ละ
ตรรกศาสตร การตัดสินใจ โครงสรางการควบคุม การรับสงขอมูลและการแสดงผล
ลัพธ ระบบแฟมขอมูล การใชภาษาระดับสูง เชน MATLAB
ปฏิ บั ติ : ออกแบบและทดสอบโปรแกรมเพื่ อ แก ป ญ หาด านวิศ วกรรมเครื่ อ งกล
เบื้องตน เชน กลศาสตรของไหล ความรอน และการควบคุม
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
(Basic Engineering Laboratory 1)
: ทฤษฎี : รายละเอียดเครื่องวัดประเภทตางๆ ในงานอุตสาหกรรม เชน เวอรเนียร
ไมโครมิเตอร ฯลฯ เครื่องมื อเจาะและทํ าเกลียว งานเจาะรูและงานริมเมอร งาน
คว า นรู งานทํ า เกลี ย วนอกด ว ยได (Die) และเครื่อ งไดด ว ยต า ป (Tap) งานกลึ ง
องคประกอบงานกลึง ระบบสงกําลัง การลับมีดกลึงและวัสดุที่ใช งานกลึงปาดหนา
กลึงปอกผิว กลึงผาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอกและใน งานใส สวนประกอบ
งานไส ระบบสงกําลัง การลับมีดไส การไสปาดหนา การไสเซาะรอง ฯ
ปฏิ บั ติ : ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารอ า นเครื่ อ งมื อ วั ด ทุ ก ชนิ ด โดยให ส อดคล อ งกั บ ทฤษฎี
ปฏิบัติงานกลึง งานไส การลับมีดกลึงและมีดไส
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ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
(Basic Engineering Laboratory 2)
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎี : งานเชื่ อ มไฟฟ า และงานเชื่ อ มก า ซชนิ ด ต า งๆ องค ป ระกอบงานเชื่ อ ม
วิธีการใชงาน ความปลอดภัย การบํารุงรัก ษา การเชื่อ มโลหะประเภทนอกกลุม
เหล็ก เชน อลูมิเนียม ทองเหลืองและ สแตนเลส ฯลฯ
ปฏิบัติ : ฝกการเชื่อมไฟฟาและกาซตามทฤษฎีที่ไดศึกษาและฝกเชื่อม ใชเครื่องมือขั้นสูงในงานเชื่อม
5592604
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
3(1-4-4)
(Hydraulics and Pneumatic)
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎี : ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส องคประกอบและสัญลักษณของอุปกรณที่
ใช ในระบบที่ ค วบคุ ม ด ว ยกลไกและไฟฟ า การออกแบบวงจรพื้ น ฐาน แบบแยก
สัญญาณและแบบรีจิสเตอร ซึ่งเปนการควบคุมการทํางานอยางตอเนื่องที่ควบคุม
ด ว ยลมและไฟฟ า การหาแรงดั น และปริม าณการไหลของของไหล การป อ งกั น
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน
ปฏิบัติ : ออกแบบวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกสที่ควบคุมดวยกลไก ไฟฟา ควบคุม
โดยระบบใช นํ้ามั น ซึ่งบังคับ ความเร็ว ทิ ศทางทํ างานรวมระหวางรีเลยไฟฟาด าน
อิเล็กทรอนิกสและควบคุมดวยพีแอลซี
5592101
วิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
(Electrical Engineering)
วิชาบังคับกอน : ฟสิกส 2 (4011103)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา วงจรไฟฟากระแสสลับ กระแสตรง วงจร
แม เหล็ ก หม อ แปลง เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า ระบบการควบคุ ม ไฟฟ า ในโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซีตาง ๆ
และระบบควบคุม
5592102
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
1(0-3-0)
(Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมไฟฟา หรือเรียนพรอมวิชาวิศวกรรมไฟฟา (55921101)
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ าและเครื่ อ งจั ก รไฟฟ า อุ ป กรณ แ ละวงจร
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีที่ไดเรียนมาในวิชาวิศวกรรมไฟฟา
5593103
วิชาชีพวิศวกรรม
1(0-2-1)
(Engineering Profession)
วิชาบังคับกอน : การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมในสาขาต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและต า งประเทศ
พระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ สิทธิและ
จรรยาบรรณของวิศวกร สิ่งที่ควรรูในการประกอบวิชาชีพ ไดแก กฎหมายแรงงาน
และการประกอบอาชีพวิศวกรเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
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5592301

กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
วิชาบังคับกอน : กระบวนการผลิตตาง ๆ เชน การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อมวัสดุ และโลหะที่ไมใช
เหล็ ก การปรั บ ปรุงและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ ของกระบวนการผลิ ต
เทคนิคในการหลอ และคาใชจายในกระบวนการผลิต

3) กลุมวิชาชีพวิศวกรรม
รหัสวิชา
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การถายเทความรอน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 1 (5592501) และกลศาสตรของไหล 1 (5592601)
วิธีการถายเทความรอน สมการการนําความรอน การนําความรอนแบบ 1 มิติ ใน
สภาวะคงที่ การนําความรอนแบบ 2 มิติ ในสภาวะคงที่ การนําความรอนในสภาวะ
ไมคงที่ การพาความรอนแบบอิสระ การพาความรอนโดยแรง การไหลภายในและ
ภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอนโดยการเพิ่มพื้นที่ (ครีบ) การ
แลกเปลี่ยนความรอนและการถายเทความรอนโดยการเดือดและการควบแนน
5594502
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
คําจํ ากั ดความพื้ น ฐาน โรงผลิตกําลังที่ใชความรอน อุณ หพลศาสตร วัฏ จักรและ
กระบวนของไอน้ํา เชื้อเพลิงและการเผาไหม อุปกรณประกอบสําหรับหมอน้ํากําเนิด
ไอน้ํา การปรับสภาพ และการใหความรอนกับน้ําเลี้ยง เครื่องจักรไอน้ํา กังหันไอน้ํา
อุปกรณควบแนนไอน้ํา อุปกรณดราฟ ปลองและพัดลม การควบคุมมลภาวะ จาก
กาซเสี ยเครื่องยนตสั นดาปภายในกั งหัน ก าซ และโรงจั กรผลิต พลั งงานไฟฟ าจาก
เขื่อน จากพลั งงานนิว เคลีย ร การควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ าของโรงจักร การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
5593103
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatics Control Engineering)
วิชาบังคับกอน : การสั่นสะเทือนทางกล (5594303)
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการจําลองการควบคุมแบบเชิงเสน การ
ตอบสนองของระบบพลวั ต เสถีย รภาพของระบบป อนกลั บ การออกแบบระบบ
ควบคุมโดยใชทางเดิน ของราก การออกแบบระบบควบคุมโดยการตอบสนองเชิง
ความถี่
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ออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Machine Design 1)
: กลศาสตรวัสดุ 1 (5592401)
กรอบความคิดการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
อย างงาย ทฤษฎี ความเสียหาย การออกแบบชิ้น ส วนเครื่องจั กรกลภายใต ภ าระ
รอยตอดวยหมุดย้ําและสลัก เกลียว เพลา สปริง สกรูกําลัง ลิ่ม และสลักรอยตอการ
เชื่อม เบรกและคลัทช
ออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Machine Design 2)
: ออกแบบเครื่องจักรกล 1 (5594301)
การออกแบบเฟ อ งตรง เฟ อ งฮี ลิ ก เฟ อ งดอกจอกและเฟ อ งเกลี ย วหนอน การ
ออกแบบเพลา การออกแบบตลับลูกปน การหลอลื่นและกาบเพลา การออกแบบลิ่ม
สไปลน และคัปปลิง คลัตชและเบรก รูปแบบของการออกแบบ
การสั่นสะเทือนเชิงกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
: กลศาสตรวิศวกรรม 2 (5592121)
ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่นสะเทือนโดยการหมุนและการเคลื่อนที่
แบบอิสระ การสั่นสะเทือนโดยแรง การสั่นสะเทือนโดยการหนวงความหนืด ระบบที่
มีอันดับความอิสระ 2 อันดับ การสั่นสะเทือนแบบอิสระและโดยแรงดวยการหนวง
ความหนืด ระบบที่มีหลายอันดับความอิสระ ความถี่ และรูปรางลักษณะของระบบ
ที่ไมมีความหน วง พิ กัดหลักและพิ กัดผิดปกติ วิธีการซ้ําสําหรับความถี่และรูป ราง
ลักษณะระบบที่มีการหน วงความหนืด การประยุกตดานเครื่องดูดกลืนพลศาสตร
และเครื่องแยกการสั่นสะเทือน
การทําความเย็นและปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Condition)
3(3-0-6)
: อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
แนวคิดและวัฏจักรการทําความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏจักร หลักการทํา
ความเย็น แบบการอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ็ตไอน้ํา องคป ระกอบของระบบทํ า
ความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแนน หอระบายความรอน สารทําความ
เย็นและการหลอลื่น การควบคุมอัตโนมัติสําหรับระบบความเย็นและความปลอดภัย
การคํานวณภาระความเย็นจริงและกระบวนการทําความเย็น การออกแบบระบบทํา
ความเย็ น หลักการทําความเย็นอุณหภูมิต่ํ ามาก การประยุกตการทํ าความเย็ นทาง
อุตสาหกรรม
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กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Machinery Mechanical 1)
: กลศาสตรวัสดุ 2 (5592402)
บทนําและนิยาม การถายทอดการเคลื่อนที่ สมการของ Grubler’s การวิเคราะห
ตําแหนงของกลไก กฎของกราชอฟ การออกแบบลูกเบี้ยว การวิเคราะหขบวนเฟอง
ฮาโมนิคเกียร การวิเคราะหความเร็วและความเรง จุดหมุนเฉพาะกาล การวิเคราะห
แรงในเครื่องจักรกล สมดุลของเครื่องจักรกล
กลศาสตรเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Machinery Mechanics 2)
: กลศาสตรเครื่องจักรกล 1 (5593401)
กลไก ขบวนเฟอง การขจัดความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรง
สถิตและแรงทางพลศาสตร การถวงสมดุลของมวล และมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ผลของไจโรสโคปค
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Computer Aided Engineering and Computer Aided Design)
: กลศาสตรวัสดุ 2 (5592402) และ การถายเทความรอน (5593501)
ใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การ
สรางแบบจําลองและจําลองโดยใชโปรแกรมทางไฟไนทอิลิเมนต ระบบทางกายภาพ
ระบบทางกล ไฟไนตอิลิเมนทชนิดหนึ่งและสองมิติ ทฤษฎีและการประยุกตใชวิธีทาง
ไฟไนต อิ ลิ เมนต แ ก ป ญ หาในความเค น ความเครี ย ด การถ ายเทความร อ นและ
กลศาสตรของไหลแบบตอเนื่อง
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
: วัสดุวิศวกรรม (5591301)
การเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา โครงสรางจุลภาคของ
เหล็ก เหล็กหลอและโลหะนอกกลุมเหล็ก ปฏิบัติการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี การ
ทดสอบสมบั ติ ท างกลของวั ส ดุ เช น ความต า นทานแรงดึ ง ความต า นทานแรง
กระแทก ความแข็งแบบบริเนลล รอกเวลล วิกเกอรส การทดสอบการดัดงอ สมบัติ
ทางกายภาพของพอลิเมอร ความหนืดของพอลิเมอรหลอมเหลว สมบัติทางกายภาพ
ทางไฟฟาของเซรามิก
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5592704
วิชาบังคับกอน

5593705
วิชาบังคับกอน

5593706
วิชาบังคับกอน

5593707
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
: กลศาสตรของไหล 1 (5592601)
การทดสอบทางกลศาสตรของไหล ไดแก การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรง
กระแทกของของไหล การไหลภายในท อ การไหลในทางน้ํ า เป ด การไหลของ
ของเหลวผ านฝาย อุป กรณ การวัดการไหลชนิ ด ต างๆ การทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของของไหล เชน ปมน้ําแบบตางๆ และกังหั นไอน้ําแบบตางๆ การ
ทดสอบสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ อุปกรณการวัดอากาศแบบตางๆ และอุโมงคลม
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 3)
: อุณหพลศาสตร 1 (5592501)
การปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานความรอน กังหันกาซเทอรไบน การหาคาความรอนของ
เชื้อเพลิง การทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง เชน คาความหนืด, ความถวงจําเพาะ,
ความหนาแน น , จุดวาบไฟและจุดติดไฟของเชื้อเพลิง การถายเทความรอนแบบ
ตางๆ เชน การนํ าความรอน การพาความร อนและการแผ รังสีความรอน การหา
ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความดันของหมอน้ํา การศึกษาการไหลของกระแส
อากาศของระบบเปดของหมอน้ํา และการศึกษาระบบทําความเย็นในระบบปด และ
ระบบปรับอากาศ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 4)
: กลศาสตรวัสดุ 1 (5594101) และ กลศาสตรวัสดุ 2 (5594102)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมเชิงตรรกะ ระบบเครือขาย ระบบแสวงหาขอมูล
โดยใชคอมพิวเตอร ระบบควบคุมโดยใชลม ระบบสายพานลําเลียง การสมดุลของเพลา
การสั่นสะเทือน และการบิดตัวของเพลา อัตราเรงเกียร ไจโลสโครป และความลาของ
เพลา วงจรอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรมและหุนยนต การใชคอมพิวเตอรในงาน
ออกแบบชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี การขึ้นรูปชิ้นงาน การเขียนโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ าหรับ การวาดรูป ทรงเรขาคณิ ตของชิ้ น งาน การตอ ประสานการ
ออกแบบและระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร การประยุกตใชระบบ CAD/CAM ใน
งานการผลิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5
1(0-3-0)
(Mechanical Engineering Laboratory 5)
: เครื่องยนตสันดาปภายใน (5594501)
ปฏิบัติการในระบบเครื่องยนต 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ เครื่องยนตกาซโซลีนและ
เครื่องยนตดีเซล เครื่องมือวิเคราะหสมรรถนะการทํางานของเครื่องยนตและการ
ทดสอบแรงมารถยนต ระบบการสงกําลังเกียร คลัทช เพลากลาง เฟองทาย เพลาขาง
ล อ และระบบห ามล อ ระบบรองรั บ น้ํ าหนั ก แหนบ สปริ ง ระบบบั ง คั บ เลี้ ย ว
พวงมาลัยและมุมลอชนิดตางๆ
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4) กลุมวิชาเลือกบังคับ
4.1) รายวิชาเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ
รหัสวิชา
5592106
วิชาบังคับกอน

5593106
วิชาบังคับกอน

5593102
วิชาบังคับกอน

5593105
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Advanced Mechanical Engineering Mathematics)
: แคลคูลัส 3 (4041403)
แคลคูลัสเชิงเวกเตอรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกล พีชคณิตเชิงเสน การแปลง
พิกัดรูปแบบตาง ๆ การแกสมการอนุพันธพาเนนเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร การ
ประยุ กต ใช ก รรมวิ ธี เชิ งตั ว เลขเพื่ อแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตรต าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ใน
การศึกษาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Numerical Method for Mechanical Engineering)
: คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5592106)
ตัวแทนจํานวนทางคอมพิวเตอร การปดเศษ การประมาณคา ชวงอินทิเกรตเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยของสมการไมเปนเชิงเสน ผลเฉลยของสมการเปนเชิงเสน การ
ประมาณคาฟงกชันและการปรับขอมูล ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา
และสมการเชิงอนุพันธยอย
โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-4-4)
(MATLAB for Mechanical Engineering)
: ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5593106) หรือคณิตศาสตรชั้นสูง
สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5592106) และการสั่นสะเทือนเชิงกล (5594303)
การใชโปรแกรมแมทแลป การดําเนินการทางเมทริกซ ฟงกชั่นของแมทแลป การ
เขี ย น M-file การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิ ง เส น ที่ เ กี่ ย วข อ งในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล สถิติและการประมาณคาระหวางชวง การหาอนุพันธและปริพันธ
เชิงตัวเลขของปญหา ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ภาพกราฟฟก การแปลง
ฟูเรียรและการแปลงลาปลาซ การดําเนินการทางคณิตศาสตร การเขียนโปรแกรมที่
ติดตอกับผูใชโดยกราฟฟกดวยแมทแลป การแกปญหาดานระบบควบคุมและการใช
งาน simulink
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computation Fluid Dynamics)
: ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5593106) และ
กลศาสตรของไหล (5592602)
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ สมการพื้นฐานของพลศาสตรของไหล พฤติกรรมเชิง
คณิตศาสตรของสมการพื้นฐาน การทําใหเต็มหนวย ขั้นตอนวิธีสําหรับการหาผล
เฉลยของระบบสมการ สมการเชิงไฮเพอรโบลา สมการเชิงพาราโบลาและสมการ
เชิงวงรี

105
รหัสวิชา
5592107
วิชาบังคับกอน

5592108
วิชาบังคับกอน

5592203
วิชาบังคับกอน

5594901
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Electronics)
: อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมขั้นแนะนํา หลักมูลอิเล็กทรอนิกส ตัวแปรเปลี่ยนทาง
ความรอน ตั ว ปรั บ ปรุงสัญ ญาณ สิ่งประดิษ ฐว งจรไฟฟา แหล งตน กําลังในงาน
อุ ตสาหกรรม มอเตอรแ ละการควบคุม วงจรไฟฟ าของมอเตอรขั้น แนะนํา การ
ประยุ ก ต สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ดิ จิ ต อลในงานอุ ต สาหกรรม ไมโครโพรเซสเซอร แ ละ
ไมโครคอนโทรเลอร เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนตขั้นแนะนํา
การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Measurement and Instrumentation)
: ทฤษฎี และปฏิ บั ติการการวัดปริมาณทางกลดวยอุป กรณ ไฟฟา เชน ระยะขจัด
ความเครียด ความเรง อุณหภูมิ และอัตราไหล เปนตน เทคนิคการบันทึกแจก
แจงและกลั่น กรองขอมูล การควบคุม และแจกแจงขอมู ลโดยสวนกลางเพื่อผล
ทางการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิต
คอมพิวเตอรชวยในกระบวนการผลิต
3(1-4-4)
(Computer Aided Manufacturing Process)
: โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5591101)
ภาพโดยรวมทางวิศวกรรมของการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการใช
คอมพิ ว เตอร ช ว ยในการวิ เ คราะห ท างวิ ศ วกรรม ระบบทางกายภาพ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบทางกล ระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการทํางาน คําจํากัด
ความของ CAD/CAM วงจรการผลิตและ CAD/CAM การจัดองคประกอบในการใช
คอมพิ วเตอรชวยในการผลิต CNC การควบคุมทางตรรกศาสตรแบบโปรแกรมได
การใชคอมพิวเตอรชวยในการวางแผนกระบวนการ
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(135)
(Mechanical Engineering Project)
: (ใหเรียนในชั้นปที่ 4 และอยูในดุลพินิจของสาชาวิชา)
โครงการหรือ ป ญ หาที่ น าสนใจทางปฏิ บั ติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมเครื่อ งกล
ไดแก ดานพลังงาน ดานการทําความเย็น ดานวัสดุ ดานโปรแกรมฯ ดานสื่อการ
สอน และดานเครื่องจักรกลที่ใชในงานอุตสาหกรรมและการเกษตร ฯลฯ การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณและตองสอบปากเปลา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

5592302

โลหะวิทยาทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Metallurgy)
วิชาบังคับกอน : วัสดุวิศวกรรม (5591301)
การถลุงเหล็ก การผลิตเหล็กดิบ การผลิตเหล็กกลา การยึดตัวและการเรียงตั ว
อะตอมโลหะ ผลึกของโลหะ การเกิดผลึก แผนภาพสมดุล เหล็ก – คารบ อน
ชนิ ด ของเหล็ ก กล า การกํ าหนดสั ญ ลั ก ษณ ม าตรฐาน การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพของ
เหล็กกลาดวยความรอน การเปลี่ยนรูปถาวร และการเปลี่ยนปรากฏภาคตางๆ ชนิด
ของเหล็กหลอ แผนภาพสมดุลของเหล็กหลอชนิดตาง ๆ สิ่งบกพรองในโลหะจาก
กรรมวิธีตาง ๆ ชนิดของโลหะไมใชกลุมเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ฯลฯ
4.2) รายวิชาเลือกกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา

5592201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาแนวคิดการซอมบํารุง การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การบํารุงรักษาเชิงแกไข การ
จัดการบํารุงรักษาทั้งองคกรและแบบทวิผล
การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการ
บํารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล สถิติความเชื่อถือไดและความลมเหลว การ
วัดการประเมินผลงานการบํารุงรักษา
5592202
การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality and Maintenance Systems)
วิชาบังคับกอน : ความจําเปนในการควบคุมเครื่องจักร การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร บทบาทของ
การบํารุงรักษาเครื่องจักร เศรษฐศาสตรของการบํารุงรักษา การกําหนดระยะเวลา
ในการบํารุงรักษา วิธีการดําเนินงานของเงื่อนไข การเฝาสังเกต ระบบการจัดการ
และระบบสถิ ติ ขั้ น แนะนํ า ระบบคุ ณ ภาพต าง ๆ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ การ
ประยุกตใชงานทางอุตสาหกรรม กรณีศึกษา
5593201
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับกอน : ธรรมชาติของอุบัติภัยในงานอุตสาหกรรม และความจําเปนของการปองกันอุบัติภัย
การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เชน ในการวางผังโรงงาน การติดตั้ง เครื่อง
ปองกันในเครื่องจักร การบํารุงรักษา ความปลอดภัยเฉพาะดาน เชน การขนถาย
พัสดุ การเชื่อมโลหะ การปฏิบัติงานหมอน้ํา
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5593203
วิชาบังคับกอน

5594201
วิชาบังคับกอน

5594202
วิชาบังคับกอน

5594203
วิชาบังคับกอน

5594204
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
: แนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ กลุม
ควบคุมคุณภาพแบบญี่ปุน
ระบบการบริหารการใชเทคนิคทางสถิติและการศึกษา
ความสามารถของกระบวนการ
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
: หลักเบื้ องต น ของการอนุ รักษ และการจัดการพลั งงาน การใชพลั งงานไฟฟ าและ
พลังงานความรอน ศักยภาพของการอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาและความรอน
หมอแปลง มอเตอรไฟฟา ไฟ แสงสวาง หมอน้ํา เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัด
อากาศ ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจัดการพลังงาน บริภัณฑสําหรับการ
วัด ผลและเทคนิ ค ในการตรวจวั ด การตรวจวัด เบื้ อ งต น และรายละเอี ย ด การ
วิเคราะห ทางเศรษฐศาสตรของโครงการอนุ รักษ พลั งงาน กฎหมายเกี่ ยวกั บ การ
อนุรักษพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation)
: ระบบความรอน ทฤษฎีการเผาไหมของน้ํามัน การคํานวณการเผาไหม สมดุลความ
รอนของหมอน้ําและเตาเผา การประหยัดพลังงานในขบวนการเผาไหม การเลือก
และการบํารุงรักษา การคํานวณหาขนาดของฉนวนที่เหมาะสม
การบริหารทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
: หลั ก การของการบริ ห ารแบบใหม วิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ความ
ปลอดภั ย เกี่ย วกับ การทํ างานในโรงงานอุ ตสาหกรรม มลภาวะกฎหมายพาณิ ช ย
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการบริหารโครงการ
การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ
3(3-0-6)
(Air Pollution Control)
: การควบคุมฝุนและสารมลพิษของกาซที่กอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ไดแกกาซใน
กลุ ม ไนโตรเจนออกไซด (NOX ) ซั ล เฟอร อ อกไซด (SO X ) ฝุ น และอื่ น ๆ รวมถึ ง
อุ ณ หภู มิ ข องก าซที่ ป ล อ ยออกสู บ รรยากาศ การออกแบบและคุ ณ ลั ก ษณะการ
ดําเนินงานของเครื่องกําจัดดวยความถวง ไซโคลน เครื่องแยกดวยไฟฟาสถิต เครื่อง
กรองดวยผา สครับเบอร เตาเผาขยะ เบดดูดซับและหอดูดซับ

108
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

5593204

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
วิชาบังคับกอน : แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน มูลคาเงิน
ที่เปลี่ยนตามเวลา การวัดเพื่อเปรียบเทียบโครงการเศรษฐศาสตร คาเสื่อมราคา
และภาษีเงินได การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง
ความไมแนนอน การวิเคราะหจุดคุมทุน
5593205
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
วิชาบังคับกอน : หลั กการและเทคนิ คมูล ฐานของการจัด การอุตสาหกรรม หลั กการตัดสิ นใจและ
ปรั บ ปรุ งเพื่ อให มี ป ระสิท ธิภ าพในการวางแผนและควบคุม การดําเนิ น งาน การ
วางแผนเลื อ กที่ ตั้ งโรงงานและการกํ าหนดงานของเครื่ อ งจั ก รกล การวางแผน
โครงงานและความปลอดภัยในการทํางาน
4.3) รายวิชาเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและความรอน
รหัสวิชา

5593502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

วิศวกรรมยานยนต
3(3-0-6)
(Automotive Engineering)
วิชาบังคับกอน : แรงต านทานการเคลื่อนที่ และแรงขับเคลื่อนรถยนต การเรงความเร็วของรถยนต
กระบวนการถายทอดกําลัง การแปลงสมรรถนะของเครื่องยนตใหเหมาะสมกับความ
ตองการของรถยนต การทรงตัว เบรก และการบังคับเลี้ยวของรถยนต
5593503
เทคโนโลยียานยนต
3(1-4-4)
(Automotive Technology)
วิชาบังคับกอน : ระบบของอากาศและไอเสีย ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตแกสโซลีน ระบบเชื้อเพลิง
ของเครื่องยนต LPG ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต CNC ระบบเชื้ อเพลิงของ
เครื่องยนตดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตสองจังหวะ แบตเตอรี่ ระบบจุด
ระเบิดดวยคอยล ระบบจุดระเบิดดวยทรานซิสเตอร ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น
การซุปเปอรชารจ การควบคุมการปลอยไอเสีย
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5593504
วิชาบังคับกอน

5594501
วิชาบังคับกอน

5593505
วิชาบังคับกอน
5593506
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

เครื่องยนตกาซเทอรไบน
3(3-0-6)
(Gas Turbine Engine)
: อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
กังหัน ชนิดตาง ๆ หลักมูลทางอุณหพลศาสตรของวัฏ จักรกังหัน กาซ มูลฐานของ
พลศาสตรของกาซ การออกแบบหัวฉีด การแลกเปลี่ยนพลังงานในเครื่องจักรกล
ของไหล การออกแบบช องทางการไหลของตั ว กั งหั น การออกแบบกั งหัน ด าน
เครื่องกล เครื่องอัดลมหนีศูนยกลาง เครื่องอัดลมตามแนวแกน การเผาไหม รีเยน
เนอเรเตอร สิ่งที่ตองการและเกณฑของกังหันกาซในเครื่องบิน โรงงาน เรือและ
กระบวนการตางๆ
เครือ่ งยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engine)
: อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
กระบวนการของเครื่องยนตสันดาปภายในเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล อุณหพล
ศาสตรสําหรับการวิเคราะหเครื่องยนตในการติดตั้งระบบปรับอากาศและการติดตั้ง
ซุปเปอรชารจท กระบวนการสันดาป การวิเคราะหกระบวนการของเครื่องยนตสันดาป
ภายใน เชื้อเพลิง การนอคและการเรตติงในการสันดาป กระบวนการจายเชื้อเพลิง
การหลอลื่น สมรรถนะของเครื่องยนตและการออกแบบ
กระบวนการเผาไหม
3(3-0-6)
(Combustion Process)
: อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
ปฏิกิริยาของเคมีและเชื้อเพลิง กระบวนการเผาไหมและการวิเคราะห การเคลื่อนที่
ของเปลวเพลิง พลังงานความรอนและสารใหมที่เกิดจากการเผาไหม
การออกแบบระบบความรอน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
: การถายเทความรอน (5593501)
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทํางานได เศรษฐศาสตร การหา
สมการที่เหมาะสมและรูปแบบทางคณิตศาสตร การจําลองระบบ การหาสภาพการ
ทํางานที่เหมาะสมของพัดลม ปม เครื่องอัดอากาศ เครื่องยนต กังหัน อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน และการไหลของของไหลในทอ
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5593604
วิชาบังคับกอน

5593509
วิชาบังคับกอน

5593605
วิชาบังคับกอน

5593507
วิชาบังคับกอน

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

การปรับและระบายอากาศ
3(3-0-6)
(Ventilation and Air Conditioning)
: การถายเทความรอน (5593501), การทําความเย็นและปรับอากาศ (5593603)
คุ ณ สมบั ติ ไซโครเมติ กส และขบวนการของอากาศ ค าวิกฤตของความสบาย การ
คํานวณภาระความเย็น การออกแบบระบบปรับอากาศ การออกแบบอาคาร และ
การปรั บ อากาศ การเลื อ กอุ ป กรณ ร ะบบระบายอากาศ การระบายอากาศใน
อุต สาหกรรม การออกแบบระบบท อ และการกระจายอากาศ การขจั ดควัน และ
ฝุนผง ระบบควบคุมสําหรับการปรับและระบายอากาศ การควบคุมเสียงและการ
สั่นสะเทือน การประยุกตการปรับอากาศ
การแลกเปลี่ยนความรอน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger)
: การถายเทความรอน (5593501)
ความรูพื้นฐานการถายโอนความรอน การแบงประเภทอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
การเลือกใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือก
และทอ สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอน การคํานวณขนาดอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอ น วั ส ดุ ที่ ใชส รางอุป กรณ แลกเปลี่ย นความรอน การบํ ารุงรักษาอุ ป กรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Machinery)
: กลศาสตรของไหล 1 (5593601)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลศาสตร ข องไหลในเครื่ อ งจั ก รของไหล หลั ก การและนิ ย าม
ประเภทชนิดสมรรถนะและการประยุกตใชแบบตาง ๆ ของเครื่องสูบ (Pump) พัด
ลมเป า (Fan blower) และเครื่องอัดความดั น (Compressor) เครื่องจักรใช กําลั ง
ของน้ําและใชกาซ
วิศวกรรมพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Engineering)
: การถายเทความรอน (5593501)
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน ความหมายและการแบงชนิดของพลังงานทดแทน
เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา รวมถึงพลังงานประเภทอื่นๆ ที่
สามารถทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ศักยภาพ แหลงที่มา เทคโนโลยี
และกรรมวิธีในการผลิตเพื่อการนําพลังงานทดแทนชนิดตางๆไปใชประโยชน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

5593508

ระบบตนกําลังทางความรอน
3(3-0-6)
(Thermal Power System)
วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง (5594502)
การออกแบบสวนประกอบระบบตนกําลังความรอนและการหาคาที่เหมาะสมที่สุด
ของระบบ สว นประกอบระบบกํ าเนิ ดพลังงานวัฏ จักรไอน้ํ า เครื่องกํ าเนิ ดไอน้ํ า
ระบบหลอเย็นในตัวปฏิกรณ เครื่องควบแนนและระบบน้ําปอน เครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบกังหัน การกําจัดความรอนสูญเสีย การศึกษาสมดุลทางความรอน การเลือก
และออกแบบส ว นประกอบ หอผึ่ งน้ํ า และสารหล อ เย็ น การสํ ารวจการผลิ ต
กําลังไฟฟา เทคนิคของระบบ ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ํา
5594509
วิศวกรรมหมอน้ํา
3(3-0-6)
(Boiler Engineering)
วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง (5594502)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหมอไอน้ําประเภท โครงสราง สวนประกอบ อุปกรณควบคุม
และอุปกรณควบคุมความปลอดภัย ระบบน้ําที่ใชกับหมอน้ํา ระบบเชื้อเพลิงและการ
เผาไหม การออกแบบและการคํานวณหมอน้ําแบบตางๆ การนําความรอนทิ้งกลับมา
ใชใหม การประเมินอายุหมอน้ํา การออกแบบอีโคโนไมเซอรที่ใชกับระบบหมอน้ํา
การบํารุงรักษา หมอตมน้ํามันที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ปฏิบัติทําสมดุลความรอน
หม อน้ํ าแบบหลอดน้ําและหลอดไฟ ปฏิบัติการอุป กรณ อุน น้ําปอน และการผลิต
ไฟฟาดวยไอน้ําความดันต่ํา

5) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
5594802
เงื่อนไข

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(0-2-1)
(Pre-co – Operative Education and Pre-Field Experience)
: เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ ระเบียบ
ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ความรู พื้ น ฐาน และเทคนิ ค ในการสมั ค รงาน อาชี พ
วิศวกรรมเครื่องกล ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูรวมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอโครงงานทางสารสนเทศ
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รหัสวิชา
5594801

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
3(300)
(Field Experience in Mechanical Engineering)
วิชาบังคับกอน : เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาฯ (5594802)
การปฏิบัตงิ านเปนเวลา 12 สัปดาห ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
อื่นๆ ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณใน
การณปฏิบัติงาน
5594803
สหกิจศึกษา
6(600)
(Co – Operative Education)
วิชาบังคับกอน : เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาฯ (5594802)
การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการของภาคอุ ต สาหกรรมด า น
วิศวกรรมเครื่ องกล 1 ภาคการศึกษา โดยความรวมมือระหวางสถาบั น กับ สถาน
ประกอบการ เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ การจัดทํารายงาน และ
การนําเสนอผลงาน การประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา หัวหนา หรือพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2557

เหตุผล
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program
in Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ (ไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering
(Mechanical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program
in Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ (ไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering
(Mechanical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559
โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 154 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงออกเปน 4 กลุมวิชา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงออกเปน 5 กลุมวิชา ไมนอยกวา 118 หนวยกิต
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ไมนอยกวา 49 หนวยกิต
3. กลุมวิชาชีพวิศวกรรม
ไมนอยกวา 35 หนวยกิต
4. กลุมวิชาเลือกบังคับ
ไมนอยกวา 6-9 หนวยกิต
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
หรือสหกิจศึกษา
ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาศึกษาวิชาสหกิจศึกษา เรียนกลุมวิชาบังคับเลือก 6
หน วยกิต ถานั กศึ กษาศึกษาวิชาฝกประสบการณ วิช าชีพ เรียนกลุ มวิช าเลือก
บังคับ 9 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒิอื่นจะไดรับ
การเทียบโอนรายวิชา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
การโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี

เหตุผล
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2557
โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 153 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงออกเปน 4 กลุมวิชา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงออกเปน 5 กลุมวิชา ไมนอยกวา 117 หนวยกิต
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ไมนอยกวา 49 หนวยกิต
3. กลุมวิชาชีพวิศวกรรม
ไมนอยกวา 35 หนวยกิต
4. กลุมวิชาเลือกบังคับ
ไมนอยกวา 6-9 หนวยกิต
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
หรือสหกิจศึกษา
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาศึกษาวิชาสหกิจศึกษา เรียนกลุมวิชาบังคับเลือก 6
หน วยกิต ถานั กศึ กษาศึกษาวิชาฝกประสบการณ วิช าชีพ เรียนกลุมวิช าเลือก
บังคับ 9 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒอิ ื่นจะไดรับการเทียบ
โอนรายวิชา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การโอนผล
การเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี

ตาม
หลักสูตร
สภา
วิศวกร
(กว.)
กําหนด
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559
เหตุผล
5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4) ปรับปรุงชั่วโมง
เรียนใหสอดคลอง
(Computer Aided Drawing)
กับเกณฑ สกอ.
วิชาบังคับกอน : เขียนแบบวิศวกรรม (5591102)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบวิศวกรรมแบบ 2 มิติ จนถึงการ
เขียนแบบโซลิดโมเดลลิ่ง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โปรแกรมออ
โตแคด และโปรแกรมโซลิ ด เวิ ก ส ระบบแกนโคออดิ เนตและการกํ าหนด
ตําแหนง คําสั่งลากเสนตาง ๆ คําสั่งตาง ๆ เชน ลบ สเตรช สําเนา ออฟเซต
บล็อก อินเซิท การกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ เชน สี ชนิดของเสน ชั้น การบอก
ขนาดมิติ การเขียนลายตัด การเขียนแบบจําลอง 3 มิติ เบื้องตน และการ
เขียนโปรแกรมคําสั่ง
5591301 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
ปรับปรุง
(Engineering Materials)
คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับกอน : เคมี 1 (4021101)
ใหสอดคลองกับ
กว.
ศึกษาเรียนรูความสัมพันธระหวางโครงสรางผลึกและความบกพรองของ
ผลึกวัส ดุ คุณ สมบัติของวัส ดุและการทดสอบ การศึกษาคุณ สมบัติขิงวัส ดุ
กลไกเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ กระบวนการผลิตและขึ้นรูปของโลหะ การ
กลายเปนของแข็งและโลหะผสม แผนภูมิสมดุลของเฟสและการเปลี่ยนเฟส
โลหะผสมของเหล็กคารบ อน (เหล็กกลาและเหล็ กหลอ) โลหะผสมที่ ไมใช
เหล็ ก ขบวนการผลิต และเนื้ อหาตางๆ ของกลุมวัส ดุวิศวกรรม เชน โลหะ
โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุผสม
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2557
5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-3-4)
(Computer Aided Drawing)
วิชาบังคับกอน : เขียนแบบวิศวกรรม
การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบวิศวกรรมแบบ 2 มิติ จนถึง
การเขี ย นแบบโซลิ ด โมเดลลิ่ ง ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
โปรแกรมออโตแคด และโปรแกรมโซลิดเวิกส ระบบแกนโคออดิเนตและ
การกําหนดตําแหนง คําสั่งลากเสน ตาง ๆ คําสั่งตาง ๆ เชน ลบ สเตรช
สําเนา ออฟเซต บล็อก อินเซิท การกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ เชน สี ชนิด
ของเสน ชั้น การบอกขนาดมิติ การเขียนลายตัด การเขียนแบบจําลอง 3
มิติ เบื้องตน และการเขียนโปรแกรมคําสั่ง
5591301 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : เคมี 1
ศึกษาโลหะชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม แผนภูมิสมดุล และการ
แปลความหมาย สมบั ติ ท างกลศาสตร วิ ธี ก ารทดสอบ การศึ ก ษา
โครงสรางมหภาค และจุลภาค ซึ่งสัมพันธกับสมบัติ ผลของกระบวนการ
ใช ความรอนตอโครงสร างจุ ล ภาคของโลหะผสม วั ส ดุ อโลหะ เคมีและ
โครงสรางโพลิเมอร สมบัติของพลาสติก เรซิน และยาง โครงสรางและ
สมบัติของรีแฟคเตอร เซรามิกส
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5593501 การถายเทความรอน (Heat Transfer)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 1 (5592501) และ
กลศาสตรของไหล 1 (5592601)
วิธีการถายเทความรอน สมการการนําความรอน การนําความรอนแบบ
1 มิติ ในสภาวะคงที่ การนํ าความร อนแบบ 2 มิติ ในสภาวะคงที่ การนํ า
ความรอนในสภาวะไมคงที่ การพาความรอนแบบอิสระ การพาความรอนโดย
แรง การไหลภายในและภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอน
โดยการเพิ่มพื้นที่ (ครีบ) การแลกเปลี่ยนความรอนและการถายเทความรอน
โดยการเดือดและการควบแนน
5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatics Control Engineering)
วิชาบังคับกอน : การสั่นสะเทือนทางกล (5594303)
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการจําลองการควบคุมแบบ
เชิงเสน การตอบสนองของระบบพลวัต เสถียรภาพของระบบปอนกลับ การ
ออกแบบระบบควบคุมโดยใชทางเดินของราก การออกแบบระบบควบคุม
โดยการตอบสนองเชิงความถี่
5593104 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)
(Computer Aided Engineering and Computer Aided
Design)
วิชาบังคับกอน : กลศาสตรวัสดุ 2 (5592402) และ การถายเทความรอน
(5593501)
ใช ค อมพิ วเตอร ช ว ยในการออกแบบ และวิ เ คราะห ป ญ หาท าง
วิศวกรรมเครื่องกล การสรางแบบจําลองและจําลองโดยใชโปรแกรมทางไฟ
ไนทอิลิเมนต ระบบทางกายภาพ ระบบทางกล ไฟไนตอิลิเมนทชนิดหนึ่งและ
สองมิติ ทฤษฎีและการประยุกตใชวิธีทางไฟไนตอิลิเมนตแกปญหาในความ

เหตุผล
ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับ
กว.

ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับ
กว.

ปรับปรุงชื่อวิชา
และคําอธิบาย
รายวิชาให
สอดคลองกับ กว.
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5593501 การถายเทความรอน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิธีการถายเทความรอน สมการการนําความรอน การนําความรอนแบบ
1 มิ ติ ในสภาวะคงที่ การนํ าความร อนแบบ 2 มิติ ในสภาวะคงที่
การนําความรอนในสภาวะไมคงที่ สมการพื้นฐานการพาความรอน การ
พาความรอนโดยแรง การไหลภายในและภายนอก การพาอิสระ พื้นผิว
เพิ่ม (ครีบ) คุณลักษณะการเปลงรังสีและการดูดรังสี การแลกเปลี่ยนการ
แผรังสีระหวางพื้ นผิวดําและระหวางพื้นผิวเทาและอุปกรณ แลกเปลี่ยน
ความรอน
5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatics Control Engineering)
วิชาบังคับกอน : การสั่นสะเทือนทางกล
แบบจํ า ลองของระบบพลวั ต การตอบสนองของระบบพลวั ต
คุณสมบัติพื้นฐานของระบบปอนกลับ วิธีการออกแบบโดยใชทางเดินของ
ราก วิธีการออกแบบโดยการตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบในเสตท
– สเปซ การควบคุมดิจิทัล การออกแบบระบบควบคุมหลักการ
5593104 วิธีไฟไนอิลิเมนตเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Finite Element Method)
วิชาบังคับกอน : กลศาสตรวัสดุ 2 (5592402) และ การถายเท
ความรอน (5593501)
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีทางไฟไนทอิลิเมนต ไฟไนตอิลิเมนทชนิดหนึ่งและ
สองมิ ติ ทฤษฎีและการประยุกต ใช วิธี ท างไฟไนต อิลิเมนตแกปญ หาใน
ความเค น ความเครี ย ด การถ า ยเทความร อ นและกลศาสตรข องไหล
แบบตอเนื่อง
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5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Refrigeration and Air Condition)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 2
แนวคิดและวัฏจักรการทําความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏ
จักร หลั กการทํ า ความเย็ น แบบการอั ด ไอ การดูด ซึม การอัดเจ็ตไอน้ํ า
องคประกอบของระบบทําความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแนน
หอระบายความรอน การควบคุมอัตโนมัติสําหรับ ระบบความเย็น การ
คํานวณภาระความเย็น การออกแบบระบบทํ าความเย็น หลักการทํ า
ความเย็นอุณหภูมิต่ํามาก การประยุกตการทําความเย็นทางอุตสาหกรรม

5593102 โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-5)
(MATLAB for Mechanical Engineering)
วิชาบั งคับ กอน : ระเบี ยบวิธีเชิงตั วเลขสําหรับ วิศวกรรมเครื่องกล
หรือคณิ ต ศาสตรชั้ น สู งสํ าหรับ วิศวกรรมเครื่องกลและการสั่ น สะเทื อน
เชิงกล

เหตุผล
ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับ
กว.

ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับ
กว.

ปรับปรุงชั่วโมง
เรียนใหสอดคลอง
กับเกณฑ สกอ.
และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา
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5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engine)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 2
กระบวนการของเครื่องยนตสันดาปภายใน อุณหพลศาสตรสําหรับ
การวิเคราะห เครื่องยนต กระบวนการสันดาป การวิเคราะหกระบวนการ
ของเครื่องยนตสันดาปภายใน เชื้อเพลิ ง การนอคและการเรตติงในการ
สันดาป กระบวนการจายเชื้อเพลิง สมรรถนะของเครื่องยนตและการ
ออกแบบ
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เคน ความเครียด การถายเทความรอนและกลศาสตรของไหลแบบตอเนื่อง
5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Refrigeration and Air Condition)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
แนวคิดและวัฏจักรการทําความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏจักร
หลั ก การทํ า ความเย็ น แบบการอั ด ไอ การดู ด ซึ ม การอั ด เจ็ ต ไอน้ํ า
องคประกอบของระบบทําความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแนน หอ
ระบายความรอน สารทําความเย็น และการหล อลื่ น การควบคุมอัตโนมั ติ
สําหรับระบบความเย็นและความปลอดภัย การคํานวณภาระความเย็นจริง
และกระบวนการทําความเย็น การออกแบบระบบทําความเย็น หลักการทํา
ความเย็นอุณหภูมติ ่ํามาก การประยุกตการทําความเย็นทางอุตสาหกรรม
5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engine)
วิชาบังคับกอน : อุณหพลศาสตร 2 (5592502)
กระบวนการของเครื่ องยนตสัน ดาปภายในเครื่องยนตแกส โซลีน และ
ดีเซล อุณหพลศาสตรสําหรับการวิเคราะหเครื่องยนตในการติดตั้งระบบปรับ
อากาศและการติ ดตั้ งซุ ป เปอร ชารจท กระบวนการสั น ดาป การวิ เคราะห
กระบวนการของเครื่องยนตสันดาปภายใน เชื้อเพลิง การนอคและการเรตติง
ในการสั น ดาป กระบวนการจ า ยเชื้ อ เพลิ ง การหล อ ลื่ น สมรรถนะของ
เครื่องยนตและการออกแบบ
5593102 โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-4-4)
(MATLAB for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับกอน : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกลหรือ
คณิ ตศาสตรชั้น สูงสําหรับ วิศวกรรมเครื่องกล (5593106) และการสั่ น สะ
เทือนเชิงกล (5594303)
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เหตุผล
การใชโปรแกรมแมทแลป การดําเนินการทางเมทริกซ ฟงกชั่นของแมท ใหสอดคลองกับ
แลป การเขียน M-file การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนที่เกี่ยวของ
กว.
ในงานวิ ศ วกรรมเครื่ องกล สถิ ติ และการประมาณค าระหวางชว ง การหา
อนุพัน ธและปริพัน ธเชิงตัวเลขของปญ หา ผลเฉลยของสมการเชิ งอนุ พั น ธ
สามัญ ภาพกราฟฟก การแปลงฟูเรียรและการแปลงลาปลาซ การดําเนินการ
ทางคณิ ตศาสตร การเขียนโปรแกรมที่ติดตอกับ ผูใชโดยกราฟฟ กดวยแมท
แลป การแกปญหาดานระบบควบคุมและการใชงาน simulink
5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6) ปรับปรุงชัว่ โมง
เรียนใหสอดคลอง
(Energy Conservation and Management)
กับเกณฑ สกอ.
วิชาบังคับกอน : หลักเบื้องตน ของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน การใชพลังงาน
ไฟฟ าและพลังงานความรอน ศั กยภาพของการอนุ รักษ พลั งงานในระบบ
ไฟฟาและความรอน หม อแปลง มอเตอรไฟฟ า ไฟ แสงสวาง หมอน้ํ า
เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจัด
การพลังงาน บริภั ณ ฑ สํ าหรับ การวัด ผลและเทคนิ คในการตรวจวั ด การ
ตรวจวั ด เบื้ อ งต น และรายละเอี ย ด การวิ เคราะห ท างเศรษฐศาสตร ข อง
โครงการอนุรักษพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
5594901 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(135)
ปรับปรุงชั่วโมง
(Mechanical Engineering Project)
เรียนใหสอดคลอง
วิ ช าบั ง คั บ ก อ น : - (ให เ รี ย นในชั้ น ป ที่ 4 และอยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ กับเกณฑ สกอ.
สาขาวิชา)
โครงการหรื อ ป ญ หาที่ น า สนใจทางปฏิ บั ติ ใ นด า นต า ง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล ไดแก ดานพลังงาน ดานการทําความเย็น ดานวัสดุ ดาน
โปรแกรมฯ ดานสื่อการสอน และดานเครื่องจักรกลที่ใชในงานอุตสาหกรรม
และการเกษตร ฯลฯ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองสอบปากเปลา

119

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2557
การใชโปรแกรมแมทแลป การดําเนินการแมททริกซ ฟงกชั่นของแมท
แลป การเขี ย นแฟ ม M การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิ ง เส น ที่
เกี่ยวของในงานวิศวกรรมเครื่องกล การประมาณคาชวงและการปรับเสน
โคง การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลขของปญหา ผลเฉลยของสมการ
เชิ ง อนุ พั น ธ ส ามั ญ ภาพกราฟฟ ก คณิ ต ศาสตร สั ญ ลั ก ษณ การเขี ย น
โปรแกรมที่ ติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช โ ดยกราฟฟ ก ด ว ยแมทแลป กรณี ศึ ก ษา
วิศวกรรมเครื่องกล
5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
(Energy Conservation and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน การใชพลังงาน
ไฟฟาและพลังงานความรอน ศักยภาพของการอนุรักษพลังงานในระบบ
ไฟฟาและความรอน หมอแปลง มอเตอรไฟฟา ไฟ แสงสวาง หมอน้ํา
เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการ
จัดการพลังงาน บริภัณฑสําหรับการวัดผลและเทคนิคในการตรวจวัด
การตรวจวัดเบื้องตนและรายละเอียด การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของโครงการอนุรักษพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
5594901 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล
3(2-2-5)
(Mechanical Engineering Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี (ใหเรียนในชั้นปที่ 4 และอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา)
โครงการหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรม
เครื่องกล ไดแก สื่อการสอน เครื่องจักรกลที่ใชในงานอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ฯลฯ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองสอบปากเปลา
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2557
5594509 วิศวกรรมหมอไอน้ํา
3(3-0-6)
(Steam Boiler Engineering)
วิชาบังคับกอน
: วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหมอไอน้ําประเภท โครงสราง สวนประกอบ
อุปกรณควบคุม และอุปกรณควบคุมความปลอดภัย ระบบน้ําที่ใชกับหมอ
น้ํา ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม การออกแบบและการคํานวณหมอน้ํา
แบบตางๆ การนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม การประเมินอายุหมอน้ํ า
การออกแบบอีโคโนไมเซอรที่ใชกับระบบหมอน้ํา การบํารุงรักษา หมอตม
น้ํามันที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา
และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559
เหตุผล
5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา (Boiler Engineering)
3(3-0-6)
ปรับปรุง
วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง (5594502)
คําอธิบายรายวิชา
ความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับ หม อไอน้ํ าประเภท โครงสราง ส วนประกอบ ใหสอดคลองกับ
กว.
อุปกรณควบคุม และอุปกรณควบคุมความปลอดภัย ระบบน้ําที่ใชกับหมอน้ํา
ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม การออกแบบและการคํานวณหมอน้ําแบบ
ต างๆ การนํ า ความร อ นทิ้ งกลั บ มาใช ใหม การประเมิ น อายุ ห ม อ น้ํ า การ
ออกแบบอีโคโนไมเซอรที่ใชกับระบบหมอน้ํา การบํารุงรักษา หมอตมน้ํามันที่
ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตม
ที่ใชของเหลวเป น สื่อนําความรอน ปฏิ บั ติทําสมดุล ความรอนหมอน้ําแบบ
หลอดน้ําและหลอดไฟ ปฏิบัติการอุปกรณอุนน้ําปอน และการผลิตไฟฟาดวย
ไอน้ําความดันต่ํา
5594802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-1-0) 5594802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณ
จัดใหนักศึกษา
(Pre-co–Operative Education)
วิชาชีพ
1(0-2-1)
เรียนทั้ง 2
(Pre-co–Operative Education and Pre-Field Experience)
เงื่อนไข : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
รายวิชา
เงื่อนไข : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
(สหกิจศึกษาหรือ
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิ จศึ กษาและฝ กประสบการณ ฝกประสบการณ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงาน อาชีพ
วิชาชีพ)
วิศวกรรมเครื่ องกล ความรูพื้น ฐานในการปฏิบัติงาน จริย ธรรมในการ วิช าชีพ ระเบี ย บ ขอบั งคับ ที่เกี่ย วของ ความรูพื้ น ฐาน และเทคนิ ค ในการ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูรวมงาน สมั ค รงาน อาชี พ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน ปรับตามเกณฑ
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ การ จริย ธรรมในการประกอบอาชี พ การสื่ อสาร มนุ ษ ยสั มพั น ธในการทํ างาน เกณฑ สกอ.
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและ ร ว มกั บ ผู ร ว มงาน การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียน
การนําเสนอโครงงานทางสารสนเทศ
รายงานและการนําเสนอโครงงานทางสารสนเทศ

ภาคผนวก ค
หลักการจัดวิชา
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หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร
(รหัส 550 - 599)
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร ไดจัดหมูวิชาไวดังนี้
550 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
551 หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
552 หมูวิชาอุตสาหการ
553 หมูวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
554 หมูวิชาพลังงาน
555 หมูวิชาคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร
556 หมูวิชากอสราง – โยธา
557 หมูวิชาไฟฟากําลัง
558 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส
559 หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
561 หมูวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

124
หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(559)
หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หมูวิชาทั่วไป
2. หมูวิชาการบริหารทางวิศวกรรม
3. หมูวิชาวัสดุวิศวกรรม
4. หมูวิชากลศาสตรวัสดุและการออกแบบ
5. หมูวิชาพลังงานความรอน
6. หมูวิชาพลังงานของไหล
7. หมูวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม
8. หมูวิชาฝกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
9. หมูวิชาโครงงานพิเศษ

(559-1--)
(559-2--)
(559-3--)
(559-4--)
(559-5--)
(559-6--)
(559-7--)
(559-8--)
(559-9--)

ภาคผนวก ง

ศักยภาพของอาจารย

ศักยภาพของอาจารย
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อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ
สถานศึกษา
1
อาจารยยุทธนา พลอยฉาย
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยามพ.ศ. 2540
1.1 การถายเทความรอน
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
1.2 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
เจาคุณทหารลาดกระบังพ.ศ. 2543
2. งานวิจัย
2.1 สมิทธ เอี่ ย มสอาด, ยุ ท ธนา พลอยฉาย, สมศักดิ์ เพ็ ช รกุ ล , สมชาย ศรี พั ฒ น
พิพัฒนและ พงษเจต พรหมวงศ (2548). คุณลักษณะการถายเทความรอนและความเสียด
ทานในทอ ที่ มีก ารติ ด ตั้ งอุ ป กรณส รางการไหลหมุ น วน. การประชุ มเชิงวิช าการเครือขาย
พลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1. 11 - 13 ตุลาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้จอม
เทียน จังหวัดชลบุรี
2.2 ยุทธนา พลอยฉาย, สมิทธ เอี่ยมสอาดและ พงษเจต พรหมวงศ (2546). การ
จําลองการถายเทความรอนในการไหลที่ปนปวนในชองขนานที่ติดครีบ. วารสารวิชาการพระ
จอมเกลาพระนครเหนือปที่ 13 ฉบับที่ 1. พ.ศ. 2546 หนา 26 - 35.
2.3 ยุ ทธนา พลอยฉาย (2557). การจํ าลองเชิงตั วเลขเพื่ อการออกแบบกั งหั น ลม
แนวแกนนอนแบบหลายใบสําหรับพื้นที่ความเร็วลมต่ํา. การประชุมระดับชาติ เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนในประชาคมอาเซียนเฉลิมฉลองในวาระครบ 90 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม. วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2557
3. การทํางาน
3.1 พ.ศ. 2542 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 พ.ศ. 2548 - 2549 รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ประสบการณการสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 การถายเทความรอน
4.2 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

ลําดับที่

2

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

อาจารยปรัชญา มุขดา
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2548
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2551

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ
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4.3โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
4.2 วิชาชีพวิศวกรรม
4.2 กลศาสตรของไหล 2
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 กลศาสตรวัสดุ 1-2
1.2 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1-2
1.3 ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2
2. งานวิจัย
2.1 ปรั ช ญา มุ ข ดา, พิ เ ชฐ นิ ล ดวงดี , อาทิ ต ยทั บ ทิ ม หอม, อุ ทั ย ผอ งรั ศ มี แ ละ
กุลเชษฐ เพียรทอง (2555).อุปกรณดานอากาศพลศาสตรทีมีผลกับการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถบรรทุก. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 8.วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดมหาสารคาม
2.2 ปรัชญา มุขดา (2557). การวิเคราะหดานอากาศพลศาสตรของอุปกรณเสริม
ดานหนารถบรรทุกดวยวิธีจําลองเชิงตัวเลข. วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2557
2.3 ปรัชญา มุขดา, พิเชฐ นิลดวงดี, ชวงชัย ชุปวา, อุทัย ผองรัศมี, กุลเชษฐ เพียร
ทอง และ วิระพันธ สีห านาม (2557). อุป กรณ เสริมทายรถบรรทุ กเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง.
การป ระชุ ม วิ ช าการเครื อ ข า ยวิ ศ วกรรม เครื่ อ งกล แห งป ระเท ศไท ย ครั้ ง ที่ 28.
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 15-17 ตุลาคม 2557
2 . 4 P.Mukda, W. Seehanam and K. Pianthong (2014). NEEDLE-FREE
INJECTOR BY USING IDM METHOD. The 25th International Symposium on
Transport Phenomena. Krabi, THAILAND, 5-7November 2014
2.5 ปรัชญา มุขดา (2558). อิทธิพลของอุปกรณเสริมดานหนารถบรรทุกที่มีผลตออัตรา
การสิ้นเปลื องเชื้อเพลิงด วยวิ ธีจํ าลองเชิงตัวเลข. การประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.20-22 พฤษภาคม 2558

ลําดับที่
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สถานศึกษา
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2.6 ปรัชญา มุขดา (2558).อิทธิพลของอุปกรณดานอากาศพลศาสตรกับอัตราการ
สิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง ของรถบรรทุ ก . วารสารวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ปที่ 34ฉบับที่ 3. พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
3. การทํางาน
3.1 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ประสบการณการสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 กลศาสตรวัสดุ 1-2
4.2 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1-2
4.3 ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
อาจารยอนุชา สายสรอย
1.1กลศาสตรของไหล 1
วศ.บ.(วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
1.2เขียนแบบวิศวกรรม
พ.ศ. 2552
1.3 การสั่นสะเทือนเชิงกล
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
2. งานวิจัย
เกลาพระนครเหนือพ.ศ.2555
2.1Anucha Saysroy and Petch Jearranaisilawong (2012). Finite Element
Modeling of Creasing in Corrugated Paperboards.The 2 6 th Conference of the
Mechanical Engineering Network of Thailand.October 2012, Chiang Rai
2.2ปรัช ญา มุ ขดา และ อนุ ช า สายสรอ ย (2554). อัต ราการสิ้ น เปลื องน้ํ ามั น กั บ
ลั ก ษณะอากาศพลศาสตร ข องรถกระบะ ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ สริ ม แบบต า ง ๆ. วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่:13 ฉบับที่:4 เลขหนา: 42-51 ป
พ.ศ. 2554
3. การทํางาน
3.1อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ประสบการณการสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 กลศาสตรของไหล 1-2

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

อาจารยปวีณ สุขบรรเทิง
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2555
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พ.ศ. 2558

5

อาจารยพิเชฐ นิลดวงดี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2551
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พ.ศ.
2553

4.2 เขียนแบบวิศวกรรม
4.3 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
4.4การสั่นสะเทือนเชิงกล
4.5 กลศาสตรวัสดุ 1
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 วิชาชีพวิศวกรรม
1.2 โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
1.3 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
2. งานวิจัย
2.1 ปวีณ สุขบันเทิง และคณะ (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอน
ในเครื่องทํ าอากาศรอนพลั งงานแสงอาทิ ต ย ดว ยลํ าเจ็ ทพุ งชน. การประชุ มวิช าการ “การ
ถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ” ครั้งที่ 15. 3031 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม แอลรีสอรท สมุย จังหวัดสุราษฎรธานี.
3. การทํางาน
3.1อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ประสบการณการสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 วิชาชีพวิศวกรรม
4.2 โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
4.3 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 กลศาสตรวิศวกรรม 1-2
1.2 เครื่องยนตสันดาปภายใน
1.3 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
1.4 วัสดุวิศวกรรม
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2. งานวิจัย
2.1 Pichet Ninduangdee, Vladimir I. Kuprianov (2014). Study on burning
oil palm kernel shell in a conical fluidized-bed combustor using alumina as
the bed material, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol.
44, No. 6, November 2013, pp. 1045-1053.
2.2 P. Ninduangdee, V. I. Kuprianov (2014). Fluidized-bed combustion
of biomass with elevated alkali content: a comparative study between two
alternative bed materials, World Academy of Science, Engineering and
Technology, International Science Index (International Conference on Energy
and Environment (ICEE 2014), 17-18 April 2014, Lisbon, Portugal), Vol. 8, No. 4,
pp. 660-667.
2.3 P. Ninduangdee, V. I. Kuprianov (2014).Combustion of palm kernel
shell in a fluidized bed: Optimization of biomass particle size and operating
conditions. Energy Conversion and Management. Volume 85, September 2014,
Pages 800–808
3. การทํางาน
3.1อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ประสบการณการสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 กลศาสตรวิศวกรรม 1-2
4.2 เครื่องยนตสันดาปภายใน
4.3 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
4.4 วัสดุวิศวกรรม

ลําดับที่
6
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ
สถานศึกษา
1. ตํารา / เอกสารประกอบการสอน
อาจารยดวงฤดี ชูตระกูล
1.1 เขียนแบบวิศวกรรม
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.2 กลศาสตรวิศวกรรม 1 - 2
พ.ศ. 2544
1.3 วัสดุวิศวกรรม
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่งอกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2555
2. งานวิจัย
2.1 ดวงฤดี ชูตระกูล, ไชยณรงค จักรชรานนท และผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (2557). การ
เพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงแบบใชลมรอนดวยผลของลมหมุนวนในระนามตั้งฉากกับการ
ไหลซึ่งขับเคลื่อนดวยสนามไฟฟา. การประชุมเคลือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 28, 15 – 17 ตุลาคม 2557, จังหวัดขอนแกน
3. การทํางาน
3.1อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ประสบการณการสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 เขียนแบบวิศวกรรม
4.2 กลศาสตรวิศวกรรม 1 - 2
4.3 วัสดุวิศวกรรม

ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิพากษหลักสูตร

ภาคผนวก ฉ
บทสรุปการสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิต
จากภาคอุตสาหกรรม ในกลุมภูมิภาคตะวันตกและผูใชบัณฑิต

136
บทสรุปผลการสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิต
จากภาคอุตสาหกรรม ในกลุมภูมิภาคตะวันตกและผูใชบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต (วศ.บ.) สาขาวิ ศวกรรมเครื่ อ งกล ตั้ งแต ป การศึกษา 2549 – ป จ จุ บั น ซึ่ งหลั กสู ต รได ดํ าเนิ น การ
ปรับ ปรุงตามกรอบระยะเวลาของสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในป 2559 สาขาวิชาไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยการปรับปรุงหลักสูตรมีการสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางสาขาฯ ไดสํารวจโดยการสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการตางๆ
ในกลุมภูมิภาคตะวันตก จํานวน 40 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามคืนกลับ จํานวน 25 ฉบับ คิดเปนรอยละ
62.50 จากจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งผูที่ตอบแบบสอบถามนั้นเปนผูบริหารของหนวยงาน จากผลการ
สํารวจ พบวา สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 แหง เปนธุรกิจของเอกชน 24 แหง คิดเปน
รอยละ 96 และรัฐวิสาหกิจ 1 แหง คิดเปน รอยละ 4 โดยลักษณะธุรกิจเปน บรรจุภัณฑ, สิ่งทอ, ทํ าโลหะ,
ผูผลิตอาหาร, ผลิตน้ํามัน, เครื่องดื่ม และปูนซีเมนต ซึ่งสถานประกอบการสวนใหญมีความตองการบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป น อยางมาก คิดเป นคาเฉลี่ย ประมาณ ป ล ะ 2-5 คน โดยคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่
ตองการมากที่สุดเปนดานพลังงาน รอยละ 50 รองลงมาคือดานกระบวนการผลิต รอยละ 45 ดานเขียนแบบ
และดานวัสดุ รอยละ 40 สวนดานวิจัยมีความต องการนอยที่สุด คิดเปน รอยละ 4 สวนความตองการจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่สงบุคลากรเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี พบวา มีความตองการสงบุคลากรเขาศึกษาตอ
ในหลั กสูต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศวกรรมเครื่องกล ร อยละ 30 สาขาอื่ น ๆ รอยละ 10 และไม
ตองการ รอยละ 60 ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมสวนใหญไมมีนโยบายในการสงบุคลากรเขาศึกษาตอใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยภาคอุ ต สาหกรรมจะรั บ พนั ก งานที่ จ บระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ล ว เข าทํ างาน ส ว นสถาน
ประกอบการที่ตองการสงบุคลากรเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ในภาคเสาร-อาทิตยและภาคพิเศษ (เฉพาะวันอาทิตย) ทางสาขาวิชาจึงไดมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาค
ปกติและภาคเสาร-อาทิตย
นอกจากนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคจาก
ผูใชบั ณฑิ ต พบวา บัณ ฑิ ตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค เฉลี่ยทุกดาน 4.45
(จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.66 รองลงมาคือดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีคาเฉลี่ย 4.54 สวนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด 4.33 และทางสาขาวิชาฯ ไดมีการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรมากที่สุด สวนความพึงพอใจตอการเรียนรู
ตลอดหลักสูตรไดพัฒ นาคุณ ลักษณะของนักศึกษานอยที่สุด โดยเฉพาะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการสํารวจความตองการคุณลักษณะบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมและผูใชบัณฑิต รวมทั้งบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นํามาสูการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล โดยเนนคุณลักษณะบัณฑิต “ดานพลังงานและวัสดุ” และเสริมการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป

ภาคผนวก ช
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558

ภาคผนวก ซ
สรุปการแกไขหลักสูตร

สรุปการแกไขหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ขอความเดิม
1. คําวา “ราชภัฎ” ทุกคํา
2. คําวา “ปการศึกษา 2562” (หนา 2 ขอ 7)
3. คําวา “คณะวิทยฯ” (หนา 4 ขอ 13.1)

ขอความใหม
1. แกเปน “ราชภัฏ” ทุกคํา
2. แกเปน “ในปการศึกษา 2561” (หนา 2 ขอ 7)
3. แกเปน “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
(หนา 4 ขอ 13.1)
4. คําวา “ตารางงบประมาณ ป 2562 กับ 2563 สูงขึ้น 4. แกเปน “ตารางงบประมาณ ป 2562 กับ 2563
กวา ป 2562” (หนา 8 ตารางที่ 2.6.1)
งบประมาณเทากัน” (หนา 8 ตารางที่ 2.6.1)
5. คําวา “กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร” (หนา 11
5. แกเปน “กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร” (ใหใสใน
หมายเหตุ ใหตัดวิชาชีพครูออก)
หมายเหตุเปนภาษาอังกฤษ 4 วิชา หนา 11)
6. คําวา “หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาครุศาสตร” (หนา 6. แกเปน ตัดขอความ “หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาครุ
15)
ศาสตร”ออก (หนา 15)
7. คําวา “เคมี 2, ปฏิบัติการเคมี 2” จํานวนหนวยกิต 7. แกเปน “ใหตัดออกทั้ง 2 วิชา และเหลือรายวิชา
เกิน 21 หนวยกิต ใหตัดออก (หนา 16)
เทากับ 21 หนวยกิต”
8. คําวา “วิชา เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและวิชาการ
8. แกเปน ยายทั้งสองรายวิชาใหไปอยูกลุมวิชาเลือกใน
จัดการอุตสาหกรรม” กลุมพื้นฐานวิชาชีพ หนวยกิตเกิน กลุมการจัดการฯ (เลมใหม) จํานวน 49 หนวยกิต
49 หนวยกิต (หนา 17)
9. คําวา “เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(1-2-6),
9. แกเปน “เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4),
โปรแกรมฯ 3(2-3-5), ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1-2 โปรแกรมฯ 3(1-4-4), ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1-2
1(1-2-3), ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2),
1(0-3-0), ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-0),
นิวแมติกส 3(2-2-5) และวิชาชีพวิศวกรรม 1(2-0-4)” นิวแมติกส 3(1-4-4) และวิชาชีพวิศวกรรม 1(1-1-1)”
(หนา 17)
(หนา 17) และไดแกไขหนาอื่นๆ ดวย
10. คําวา “วิศวกรรมยานยนต” กลุมวิชาชีพวิศวกรรม 10. แกเปน “ยายไปอยูกับวิชาเลือกวิศวกรรมพลังงาน
(หนา 18)
และความรอน” (หนา 19)
11. คําวา “ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1-5
11. แกเปน “ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1-5
1(1-2-3)” (หนา 18)
1(0-3-0)” (หนา 18)
12. คําวา “5593603 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)” (หนา 20)
13. คําวา “การอนุรักษและการจักการพลังงาน
3(2-2-5)” (หนา 19)
14. คําวา “คอมพิวเตอรชวยงานฯ 3b(1-2-6)”
(หนา 19)

12. แกเปน “5593605 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)” (หนา 20)
13. แกเปน “การอนุรักษและการจักการพลังงาน
3(3-0-6)” (หนา 19)
14. แกเปน “คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการ
ออกแบบ 3(1-4-4)” (หนา 19)

ขอความเดิม
15. คําวา “เทคโนโลยียานยนต 3(1-2-6)” (หนา 20)
16. คําวา “การเตรียมความพรอมฯ 1(1-1-0)”
(หนา 21)
17. คําวา “โปรแกรมคอมพิวเตอรฯ” (หนา 22)
18. คําวา “การเขียนแบบคอมพิวเตอร” (หนา 23)
19. คําวา “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ”
(หนา 28)
20. คําวา “รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ วุฒิ M.S.(Math)
Pillipin” (หนา 29)
21. คําวา -วท.ม. (เคมี)
- ปร.ด. (การจัดการเทคโนฯ) (หนา 29)
22. คําวา “วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล (5591101) 3 หนวยกิต 75 ชั่วโมง
(3 ชั่วโมง/สัปดาห)”(หนา 31)

ขอความใหม
15. แกเปน “เทคโนโลยียานยนต 3(1-4-4)” (หนา 20)
16. แกเปน “การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(1-1-1)” (หนา 20)
17. แกเปน “โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล” (หนา 21)
18. แกเปน “เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร”(หนา 22)
19. แกเปน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
(หนา 27)
20. แกเปน “ผศ.ณรงค ไกรเนตรค.ม.(คณิตศาสตร
ศึกษา) มรภ.พระนคร” (หนา 28)
21.แกเปน -ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
- วท.ม. (เคมี) (หนา 28)
22. แกเปน “วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล (5591101) 3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง
(4 ชั่วโมง/สัปดาห)”(หนา 30) และปรับหนาอื่นๆ

หมายเหตุ ในภาคผนวก จํานวนหนวยกิตมีการปรับแกสอดคลองกับรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ครบทุกรายวิชา
และในตารางเปรียบเทียบรายวิชาปรับปรุง แกไขหนวยกิตสอดคลองกับรายวิชา และคาบเรียนทุกรายวิชา
แกไขเพิ่มเติมจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559
ขอความเดิม
ขอความใหม
1. คําวา “วิชาชีพวิศวกรรม 1(1-1-1)” (หนา 17)
1. แกเปน “วิชาชีพวิศวกรรม 1(0-2-1)” (หนา 17)
2. คําวา “5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน”
2. แกเปน “ยายไปอยูกับกลุมวิชาเลือกวิศวกรรม
กลุมวิชาชีพวิศวกรรม (หนา 18 และ 53)
พลังงานและความรอน” (หนา 20 และ 55)
3. คําวา “5593104 วิธีไฟไนอิลิเมนตเบื้องตน
3. แกเปน “5593104 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม
(Introduction to Finite Element Method)”
และการออกแบบ (Computer Aided Engineering
กลุมวิชาเลือกบังคับ (หนา 18 และ 54)
and Computer Aided Design) และยายไปอยูกับ
กลุมวิชาชีพวิศวกรรม” (หนา 18 และ 53)
4. คําวา “5592203 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม 4. แกเปน “5592203 คอมพิวเตอรชวยใน
และการออกแบบ (Computer Aided Engineering กระบวนการผลิต (Computer Aided
and Computer Aided Design) (หนา 19 และ 54) Manufacturing Process) (หนา 19 และ 54)
5. คําวา “การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝก 5. แกเปน “เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1(1-1-1)” (หนา 20)
ประสบการณวิชาชีพ 1(0-2-1)” (หนา 20)
6. คําวา “5593100 วิชาชีพวิศวกรรม 1(1-1-1)”
6. คําวา “5593100 วิชาชีพวิศวกรรม 1(0-2-1)”
(หนา 24)
(หนา 24)
7. คําวา “การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและ
7. แกเปน “เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียม
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(1-1-1)” (หนา 24) ฝกประสบการณวิชาชีพ 1(0-2-1)” (หนา 24)

ขอความเดิม
ขอความใหม
8. คําวา “วิชาเตรียมสหกิจศึกษาและเตรียมฝก
8. แกเปน “วิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและ
ประสบการณวิชาชีพ (5594802) 15 ชั่วโมง (1
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ (5594802) 30 ชั่วโมง
ชั่วโมง/สัปดาห)” (หนา 30)
(2 ชั่วโมง/สัปดาห)” (หนา 30)
9. คําวา “5593100 วิชาชีพวิศวกรรม 1(1-1-1)”
9. คําวา “5593100 วิชาชีพวิศวกรรม 1(0-2-1)”
(หนา 99)
(หนา 99)
10. คําวา “การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและ
10. แกเปน “เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(1-1-1)” (หนา 111 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(0-2-1)” (หนา 111
และ 120)
และ 120)
หมายเหตุ ในภาคผนวก มีการปรับแกสอดคลองกับรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ครบทุกรายวิชา และในตาราง
เปรียบเทียบรายวิชาปรับปรุง แกไขหนวยกิตสอดคลองกับรายวิชา และคาบเรียนทุกรายวิชา

