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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก
ไมมี

:
:
:
:

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

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
; หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ หลักสูตร …… ป
5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติ
; หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางปฏิบัติการ
5.2 ภาษาที่ใช
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
; หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล พ.ศ. 2553
; ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 13(3/2559) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
; ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 378(8/2559)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559
; เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดั บปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
วิศวกรทั้งในราชการและเอกชน อาจารย และผูประกอบการตาง ๆ
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นายสุธรรม นิยมวาส

รอง
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นายประกิต หงษหิรัญเรือง

นายกิตตินันท มลิวรรณ

อาจารย
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ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ลําดับที่

วศ.บ.
M. Eng.
วศ.บ.

M.Sc.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
Ph.D.
DEA.
Maîtrise
วศ.บ.
M.Eng.Sc.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Fluid Mechanics
Paul Sabatier University, France
Energétique et Transferts
Paul Sabatier University, France
Méchanique
Paul Sabatier University, France
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Mechanical Engineering
University of New South Wales,
Australia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Technology
KMUTT
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Metallurgical and Materials Eng The University of Alabama, USA
Material Science and
Engineering
New Jersey Institute of Technology,
USA
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Mechanical Engineering
Youngstown State University, USA
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิชา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่
มุงเนนการสรางสังคมคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู คือ การสรางทรัพยากร
บุคคลใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพื่อมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการ
ใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ปรับปรุงระบบการผลิตกําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน และใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาของภาครัฐ
ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทํา ใหระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว นับไดวาเปนสวนสําคัญในการพัฒนาและสรางรายไดหลักใหกับประเทศ และอุตสาหกรรมการผลิตและ
ประกอบชิ้นสวนรถยนต มีการขยายตัวและขยายฐานการผลิตใหครอบคลุมและทันตอความตองการของผูบริโภค
และจําเปนตองวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดวยการแขงขันที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมเหลานี้ลวนมีความ
ตองการวิศวกรที่มีความรูความสามารถ มีทักษะ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการวิจัย และเทคโนโลยีขั้นสูง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สงผลตอ การพัฒนาในวิศวกรรมสาขา
อื่น ๆ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบของหลักสูตรเปนสิ่งจําเปน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปจจัยภายนอกทางสังคมและวัฒนธรรม เชน ปญหาสังคมตาง ๆ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
อิทธิพลทางวัฒนธรรม การศึกษาเรียนรู ปจจัยดานขาวสารขอมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม มีความสําคัญใน
การพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรนี้ เพื่ อ สร างสั งคมที่ รูเท าทัน และปรับ ตั ว ให อ ยู รว มในสั งคมไดอ ย างเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงมากที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
สั ง คมยุ ค สื่ อ สารไร พ รมแดน การใช เทคโนโลยี อ ย า งเหมาะสม อย า งเป น ธรรม ทั้ งคอมพิ ว เตอร เครื อข า ย
อินเทอรเน็ต เฉพาะอยางยิ่งเครือขายอินเทอรเน็ตที่ใชงานดานสังคม (ตัวอยางเชน เฟสบุค) ไดกลายเปนชองทาง
ในการสื่อสารที่ทุกคนเขาถึงไดอยางเสมอภาค แตการใชเทคโนโลยีเกินความพอดีอาจนําไปสูการนําไปใชในทางที่
ผิ ด ทํ าให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมไทยเป น อย างมาก ดั งนั้ น การปรั บ ปรุงหลั กสู ต รนี้ จ ะ
คํานึงถึงความจําเปนในการใชเทคโนโลยีตางๆ อยางมีความเปนมืออาชีพ ใหความสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อไดบณ
ั ฑิตชวยชี้นําและเปนพลังขับเคลื่อนใหสังคมมีพัฒนาการอยางยั่งยืนสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในระยะเวลาหลายปที่ผานมาเทคโนโลยีดานตาง ๆ ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของมนุษยและการแขงขันในตลาดโลก การพัฒ นาเทคโนโลยี ใหม ๆ ไดมีผลกระทบตอการพัฒ นาใน
วิศวกรรมสาขาตาง ๆ วิศวกรรมเครื่องกลก็ถือเปนสาขาหนึ่งที่ไดรับผลกระทบไมนอยเชนกัน ดังจะเห็นไดจาก
แนวโนมของพัฒนาการของศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
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อิเล็กทรอนิกส เพื่อประดิ ษฐระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูง ใชงานสะดวก และปลอดภัยมาก
ขึ้น ตลอดรวมถึงเพื่ออํานวยความสะดวกอื่น ๆ นอกจากนี้ในปจจุบันตลาดแรงงานมีแนวโนมที่จะเปนไปใน
ลักษณะที่เสรีมากขึ้น จึงจําเปนที่วิศวกรตองมีความรูความสามารถเฉพาะทางเพื่อเปนประโยชน ตอการทํางานใน
สาขาที่สนใจและเพื่อการแขงขันมากขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให
ทันสมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนไปตามความตองการของผูใชงานวิศวกรและประเทศที่
กําลั งมี ก ารขยายตั ว ทางอุ ต สาหกรรม รวมทั้ งใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบสภาวิศวกรวาดวยรายวิชาและเนื้อหาวิชาที่สภาวิศวกร ให
การรับรองปริญญาและการขอใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม อีกทั้งในหลักสูตรปรับปรุงนี้ยังไดสงเสริ มการใช
เทคโนโลยีสนับสนุนที่จําเปนตามสมควรที่มีความเหมาะสมกับวิชาชีพบนพื้นฐานความเขาใจผลกระทบก็จะเกิดขึ้น
ตอสังคม ในขณะเดียวกันหลักสูตรไดบรรจุวิชาที่สงเสริมกิจกรรมดานจริยธรรมเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงหลัก
ในการดําเนินชีวิตในสังคมตามหลักศีลธรรมจรรยามากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบันในดานการผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณภาพ มีความรอบรู มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ไดรับ
ความรวมมือจากคณะตาง ๆ ในสถาบัน เชน วิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร นอกจากนี้ผูเรียนใน
สาขาอื่นสามารถเรียนรวมไดในวิชาบางวิชาที่หลักสูตรจัดไวได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 39 รายวิชา ไดแก
1) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายวิชา คือ
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics I
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics II
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics III
324-103 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
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1(0-2-1)

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers II
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Introduction to Intellectual Property
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
3(2-2-5)
Computer and Applications
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Computer and Programming
2) คณะศิลปศาสตร จํานวน 10 รายวิชา คือ
3(1-4-4)
*890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม
Preparatory Foundation English
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
xxx-xxx พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education Course
xxx-xxx พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education Course
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(x-y-z)
*หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรีย มความพรอมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
ภาษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภาคผนวก ฉ)
3) ศูนยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู จํานวน 1 รายวิชา คือ
001-101 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
4) คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
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5) คณะนิติศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
6) สวนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
7) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 3 รายวิชา คือ
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
3(3-0-6)
Fundamentals of Electric Machines
8) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส จํานวน 2 รายวิชา คือ
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Software Tools
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
3(2-3-4)
Mechatronic System Design
9) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 2 รายวิชา คือ
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Machanics I
223-462 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
10) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 3 รายวิชา คือ
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
Basic Manufacturing Processes
11) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ จํานวน 1 รายวิชา คือ
238-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
12) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายวิชา คือ
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 2 รายวิชา ไดแก
216-291 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
216-292 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics
216-293 สถิตยศาสตรและกลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Statics and Mechanics of Materials
216-294 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
1(0-3-0)
Basic Mechanical Engineering Laboratory
216-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Fundamentals of Mechanical Engineering
216-392 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน
1(0-3-0)
Basic Mechanical Engineering Laboratory
13.3 การบริหารจัดการ
1) แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลดําเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายวิชา
3) อาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประสานงานกั บ อาจารย ผู ส อน ด า นเนื้ อ หาสาระให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานผลการเรียนรู
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิ ตบั ณ ฑิ ตทางวิศวกรรมเครื่ องกลในระดับ ปริญ ญาตรี ที่มี คุณ ภาพและคุณ ธรรม มี ความรอบรู ทั้ ง
พื้นฐานและการประยุกตทางวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเรียนรู วิจัยและประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ มีความคิด
สรางสรรค และสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรวมกับบุคลากรในอาชีพอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รนี้ ส ามารถตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงทางด า นสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยและ
ตางประเทศ รวมทั้งสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
2) มีค วามรู ในศาสตรที่ เกี่ ย วของทั้ งภาคทฤษฎีแ ละปฏิบั ติ สามารถประยุ กตใชศ าสตรดั งกล าวอย าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค
ความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมู คณะ
สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพท ทางเทคนิคในการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รต าม เก ณ ฑ 1. ติ ด ตามความคาดหวั ง ของสั ง คมต อ ผู
มาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐาน ป ระกอบ วิ ช าชี พ ตามการป รั บ ป รุ ง
วิชาชีพ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. ประชุ ม /สั ม มนาผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อาจารยประจําหลักสูตร
3. ติดตามความกาวหนาขององคความรูใน
วิชาชีพ
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนให 1. จัดใหรายวิชาพื้นฐานของสาขามีรายวิชา
เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
ปฏิบัติ
2. ติดตามสถานะความพรอมของครุภัณ ฑ
ดานการเรียนการสอนและทําแผนจัดซื้อ
ทุก 5 ป
3. ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร 1. กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการวิ เ คราะห
ประเมินผล
ขอสอบในทุกรายวิชา
2. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมินแต
ละรายวิชา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. หลั กสู ต รที่ มี การปรับ ปรุงตามเกณฑ
สกอ. และองคกรวิชาชีพ
3. รายงานการประชุม
4. รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
1. จํ า นวนรายวิ ช าพื้ น ฐานที่ มี ป ฏิ บั ติ
ควบคู
2. แผนจัดซื้อครุภัณฑตามความตองการ
ของสาขา
1. รายงานผลการวิเคราะหขอสอบ
2. ความพึงพอใจของผูเ รียนตอระบบการ
วัดและประเมินผล

4. ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ ให 1. พั ฒ นาทั ก ษะอาจารย ใ นการจั ด การ 1. ผลการประเมินนักศึกษาในแตละ
มาตรฐานผลการเรียนรู
บรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู ทุ ก
เรี ย นรู แ ละการประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ดาน
ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด า นความรู
ด า นทั ก ษะทางป ญ ญ า ด า นทั ก ษะ
ความสั มพั น ธระหวา งบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะในการวิ เคราะห เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
2. ติ ด ตามประเมิ น ทั ก ษะอาจารย ในการ
จัดการเรีย นรู และการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูในแตละดาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จั ดการศึ กษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ เป นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร วา ดว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งนี้เปนไปตามแนวปฏิบัติในการเปดรายวิชา และการจัดการศึกษาภาค
ฤดูรอนของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
2) ผ าน ก ารคั ด เลื อก ต าม เก ณ ฑ ห รื อ เป น ไป ต าม ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ขอ งก ารคั ด เลื อ กข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา
2) การปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่มีรูปแบบแตกตางไปจากระดับมัธยม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอม
2) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการ
แบงเวลา
3) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนํา
แกนักศึกษา
4) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบระหวาง
นักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารย ผูสอน และจัดกิจกรรม
สอนเสริมถาจําเปน เปนตน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
70
70
70
70
70
70
–
70
70
–
–
70
140
210
280
–
–
70

2559
70
–
–
–
70
–

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2563
70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
835,800
1,684,200
–
2,520,000

2560
1,671,600
3,368,400
–
5,040,000

ปงบประมาณ
2561
2,507,400
5,052,600
–
7,560,000

2562
3,343,200
6,736,800
–
10,080,000

2563
3,426,780
6,905,220
–
10,332,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2559

2560

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

1,004,220
1,138,530
70,000
835,800
3,048,550

2,008,440
2,277,060
140,000
1,671,600
6,097,100

3,012,660
3,415,590
210,000
2,507,400
9,145,650

4,016,880
4,554,120
280,000
3,343,200
12,194,200

4,117,302
4,667,973
287,000
3,426,780
12,499,055

481,926
481,926
3,530,476
70
50,435

506,022
506,022
6,603,122
140
47,165

531,323
531,323
9,676,973
210
46,081

557,890
557,890
12,752,090
280
45,543

585,784
585,784
13,084,839
280
46,732

2.7 ระบบการศึกษา
3 แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เนน active learning ไมนอยกวารอยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2) กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
3) กลุมวิชาชีพ
- บังคับ
- เลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวดวิชาฝกงาน
- ทางเลือกปกติ
- ทางเลือกสหกิจศึกษา
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
- วิชาเลือก

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
109 หนวยกิต
21 หนวยกิต
43 หนวยกิต
45 หนวยกิต
37 หนวยกิต
8 หนวยกิต
6 หนวยกิต
320 ชั่วโมง
640 ชัว่ โมง
30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไมนอยกวา
3 หนวยกิต และใหเลือกภาษาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอีกจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
12 หนวยกิต
2 หนวยกิต
1(0-0-3)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- วิชาบังคับ
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
Co-Curricular Activities
xxx-xxx พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education Course
- วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาดังตอไปนี้
6 หนวยกิต
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
- วิชาเลือก
4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาทางมนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวนไม
นอยกวา 3 หนวยกิต และจะตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษาที่เปดสอนในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อีกจํานวนไมนอยกวา 1 หนวยกิต
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- วิชาบังคับ
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Introduction to Computer Programming
วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
Introduction to Intellectual Property
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
Science, Technology and Society
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
Computer and Applications
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
Computer and Programming

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
Physical Science Mathematics I
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
Physical Science Mathematics II
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
Physical Science Mathematics III
324-103 เคมีทั่วไป
General Chemistry
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers II
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers I
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers II
2) กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
Introduction to Engineering
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Basic Electrical Engineering Laboratory
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
Fundamentals of Electrical Engineering
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
Fundamental of Electric Machines
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
Engineering Drawing I
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
Automotive Technology I
216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2
Engineering Drawing II
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มคอ.2
109 หนวยกิต
21 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
43 หนวยกิต
1(1-0-2)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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216-222
216-231
216-241
216-274
221-101
225-251
226-215
238-230

กลศาสตรวัสดุ
Mechanics of Materials
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Thermodynamics I
กลศาสตรของไหล 1
Mechanics of Fluids I
ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineering
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
สถิติวิศวกรรม 1
Engineering Statistics I
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
Basic Manufacturing Processes
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3) กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอื่น ๆ 4 หนวยกิต
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory I
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory II
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Engineering Project II
วิชาการออกแบบและหัวขอพิเศษ
216-313 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
Mechanical Design I
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
Engineering Software Tools
วิชากลศาสตรประยุกตและการควบคุม
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
45 หนวยกิต
37 หนวยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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216-425

การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibrations

วิชาความรอนของไหล
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Thermodynamics II
216-333 การถายเทความรอน
Heat Transfer
216-342 กลศาสตรของไหล 2
Mechanics of Fluids II
216-434 วิศวกรรมโรงจักร
Power Plant Engineering
216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-ConditioningI

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

- วิชาเลือก
8 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกรูปแบบการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 ทางเลือกคือ
1. ทางเลือกปกติ
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา (การเรียนวิชาสหกิจศึกษาเปนการฝกงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่
ภาควิชาฯ เห็นวาเหมาะสม เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 30
ชั่วโมง)
ทางเลือกปกติ นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 2 หนวยกิต
216-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-6-0)
Mechanical Engineering Project I
และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือจากรายวิชาอื่น ๆ
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเห็นวาเหมาะสมดังที่แสดงไวแตนับไดไมเกิน 3 หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
Fluid Power and Programmable Logic Controller
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
Automotive Technology II
216-403 เครื่องมือวัด
Instrumentation
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2
Mechanical Design II
216-426 กลศาสตรการแตกหัก
Fracture Mechanics
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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216-436
216-462
216-463
216-465
216-475
216-476
216-477
216-481
216-482
216-483
216-484
216-485
216-486

กังหันกาซและการขับเคลื่อนอากาศยาน
Gas Turbine and Aircraft Propulsion
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
Energy Conservation
การเผาไหม
Combustion
แนะนําระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท
Introduction to Finite Element Method
วิศวกรรมยาง
Rubber Engineering
วิศวกรรมระบบลอเลื่อนรถไฟ
Rolling Stock Engineering
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Special Topics in Mechanical Engineering I
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Special Topicsin Mechanical Engineering II
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
Special Topics in Mechanical Engineering III
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
Special Topics in Mechanical Engineering IV
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5
Special Topics in Mechanical Engineering V
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
Special Topics in Mechanical Engineering VI

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
Mechatronic System Design

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3(x-y-z)
1-3(x-y-z)
1-3(x-y-z)
1-3(x-y-z)
1-3(x-y-z)
1-3(x-y-z)

3(2-3-4)

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
ทางเลือกสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 8 หนวยกิต
216-400 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

8(0-40-0)
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มคอ.2
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นั กศึ กษาเลื อกเรีย นไมน อ ยกวา 6 หน ว ยกิ ต ทั้ งนี้ รายวิช าใดที่ ไม ใช รายวิช าบั งคั บ ตามหลั กสู ต รให
สามารถเลือกนับเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได
ง. ฝกงาน (สําหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ)
216-305 การฝกงาน
Practical Training

ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน และไดรับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนการลวงหนาแลวนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปดสอนโดย
คณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยใหสามารถนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตตามหลักสูตรได
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต
1.1 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 216-343 มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก เปนรหัสประจําหลักสูตร ซึ่งรหัสประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คือ 216 สวนเลขอีกสามตัวถัดมา เปนรหัสประจํารายวิชา ซึ่งมีความหมายดังนี้
1.1.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) หมายถึง ระดับชั้นปของวิชา (เทียบตามชั้นปนักศึกษาที่จะเรียนวิชานี้)
1.1.2 เลขตัวที่ส อง (หลั กสิ บ) หมายถึงกลุมวิชาตาง ๆ ของหลั กสู ตร ซึ่งสํ าหรับ หลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตัวเลขประจํากลุมวิชามีความหมายดังนี้
เลขตัวที่หา
กลุมวิชา
0
ปฏิบัติการและโครงงาน
1
การออกแบบและกระบวนการผลิต
2
กลศาสตรประยุกต
3
อุณหพลศาสตร
4
กลศาสตรของไหล
5
การควบคุม
6
พลังงาน
7- 8
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
9
สําหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรอื่น
1.1.3 เลขตัวที่สาม (หลักหนวย) หมายถึงลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา
1.2 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
เลขตัวที่ 4

3(3-0-6) มีความหมายดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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มคอ.2
ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตางๆ ปรากฏอยูใตชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอน
หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคยลงทะเบียนและผานการประเมินผล
การเรียนมาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดระดับขั้นใด ๆ ก็ได
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน
หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองเคยลงทะเบียนและผานการประเมินผล
การเรียนมาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตองไดรับระดับขั้นไมต่ํา
กวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S
2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite)
หมายถึ ง รายวิช าที่ ผู ล งทะเบี ย นรายวิช าหนึ่ ง ๆ จะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นพร อมกั น ไป หรื อ เคย
ลงทะเบียนเรียนและผานการประเมินผลมากอนแลวก็ได และในการประเมินผลนั้นจะไดระดับขั้นใดๆ ก็ได อนึ่ง
การที่รายวิชา B เป นรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิไดห มายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชา
บังคับเรียนรวมของรายวิชา B ดวย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)
หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการ
ลงทะเบียนรายวิชานั้น เปนครั้งแรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียน
ควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และใน
คําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแหงโดยสลับชื่อกัน
การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชา
บังคับเรียนควบกันของรายวิชา B ดวยโดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาจะปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันในทั้งสองแหงโดยสลับชื่อกัน
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มคอ.2
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 นักศึกษากลุมที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200-101
แนะนําวิศวกรรมศาสตร
240-101
แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
322-171
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
332-103
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-113
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
*890-101
การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
17(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-101
กลศาสตรวิศวกรรม 1
322-172
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
324-103
เคมีทั่วไป
325-103
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-104
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-114
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
xxx-xxx
วิชาเลือกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ปที่ 1 นักศึกษากลุมที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
322-171
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
324-103
เคมีทั่วไป
332-103
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-113
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
*890-101
การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx
วิชาเลือกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
19(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200-101
แนะนําวิศวกรรมศาสตร
221-101
กลศาสตรวิศวกรรม 1
240-101
แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
322-172
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
325-103
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-104
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-114
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
18(x-y-z)

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
216-001
216-201
216-221
216-231
216-241
322-271
890-102
xxx-xxx

ชื่อวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เทคโนโลยียานยนต 1
กลศาสตรวิศวกรรม 2
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
กลศาสตรของไหล 1
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พลศึกษา
รวม

หนวยกิต
1(0-0-3)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
20(x-y-z)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
210-202
211-211
216-212
216-222
216-274
226-215
238-230
xxx-xxx

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
เขียนแบบวิศวกรรม 2
กลศาสตรวัสดุ
ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม
วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา (1)
รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
21(x-y-z)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
211-221
216-313
216-332
216-342
216-324
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา
หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
กระบวนการผลิต
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
กลศาสตรของไหล 2
กลศาสตรเครื่องจักรกล
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา (2)
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
21(x-y-z)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
216-304
216-314
217-312
216-333
216-352
225-251
xxx-xxx
xxx-xxx

ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
*216-305

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
การออกแบบเครื่องกล 1
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
การถายเทความรอน
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
สถิติวิศวกรรม 1
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พลศึกษา
รวม

ชื่อวิชา
การฝกงาน

หนวยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
1(x-y-z)
20(x-y-z)

หนวยกิต
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง

*เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกปกติ
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แผนทางเลือกปกติ
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
216-407
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ (1)
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ (2)
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หนวยกิต
2(0-6-0)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
14(x-y-z)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
216-406
216-408
216-425
216-437
216-434

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
การสั่นสะเทือนเชิงกล
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
วิศวกรรมโรงจักร
รวม
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หนวยกิต
1(0-3-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(x-y-z)

25

มคอ.2
แผนทางเลือกสหกิจศึกษา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
216-400

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

หนวยกิต
8(0-40-0)
8(0-40-0)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
216-406
216-408
216-425
216-437
216-434
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
การสั่นสะเทือนเชิงกล
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
วิศวกรรมโรงจักร
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
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หนวยกิต
1(0-3-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
18(x-y-z)
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มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริ บทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเขา
สูประชาคมอาเซียน
History and development of ASEAN, diversity and identity of member countries,
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community, ASEAN in global context, adaptation and
preparation towards the joining of ASEAN
001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : สุขภาวะแบบองครวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสรางวุฒิภาวะ
ทางอารมณ และสุนทรียารมณ
Holistic health; physical and mental health care; personality development, emotional
quotient and aesthetics
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน: ไมมี
Prerequisite : ประวัติความเปนมาของวิศวกรรมศาสตร และพัฒนาการของวิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ สิ่งประดิษฐ
ที่ สํ าคั ญ ทางวิศวกรรมศาสตรในยุ ค สมั ย ต าง ๆ องคก รวิช าชีพ ที่ เกี่ ย วข อ ง จรรยาบรรณวิศ วกร เทคนิ ค การ
วิเคราะหและการแกปญหาอยางเปนระบบ เทคนิคการนําเสนอ
History of engineering and evolution of various fields of engineering; major
engineering achievements in each historical ages; some related engineering professional
organizations; engineering ethics; systematic problem analysis and solving; presentation
techniques
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มคอ.2
1(0-3-0)

210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Basic Electrical Engineering Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนรวม : 210-211 วงจรไฟฟา หรือ
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
Corequisite : 210-211 Electric Circuits or
211-211 Fundamentals of Electrical Engineering
การทดลองประมาณ 10 หั วขอ เกี่ยวกับวงจรไฟฟาเบื้องตน เครื่องใชไฟฟา ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือวัดอยางงาย
Approximately 10 laboratory experiments in basic electrical circuits, instruments, appliances, and
measuring instruments
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา กฎของโอหมและกฎ
ของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ กําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟารี แอกทีฟ ตัวประกอบ
กํ า ลั ง การปรั บ ปรุ ง ค า ตั ว ประกอบกํ า ลั ง ระบบไฟฟ า สามเฟส การส ง จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า หม อ แปลงไฟฟ า
เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน เครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน
DC circuit analysis; voltage , current and power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC
circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor correction; three-phase
systems; methods of power transmission; transformers; introduction to electric machinery;
generators and motors; basic electrical instruments
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
3(3-0-6)
Fundamentals of Electric Machines
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา หรือ
210-211 วงจรไฟฟา
Prerequisite : 211-211 Fundamentals of Electrical Engineering or
210-211 Electric Circuits
วงจรแมเหล็กและหมอแปลง ฟลักซและวงจรคูควบเชิงแมเหล็ก หมอแปลงอุดมคติและไมอุดมคติ
วงจรสมมูลของหมอแปลง หลักการทํางานของเครื่องจักรกลหมุนกระแสตรงและกระแสสลับ การสรางแรงบิดและ
แรงเคลื่อนไฟฟา สนามแมเหล็กหมุน ฯลฯ เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง ทฤษฎี โครงสราง การวิเคราะหใน
ภาวะอยู ตัวและวงจรสมมูล อารเมเจอรรีแอกชัน คอมมิวเทชัน และขั้วแมเหล็กเสริม การสตารทมอเตอรและ
ควบคุมความเร็ว ความสูญเสีย ความรอนและพิกัด หลักการพื้นฐานของมอเตอรเหนี่ยวนําชนิดสามเฟสและเฟส
เดียว โครงสราง การวิเคราะหในภาวะอยูตั วและวงจรสมมูล ลักษณะเฉพาะของมอเตอร การสตารทมอเตอรและ
การควบคุมความเร็ว พิกัดและประสิทธิภาพ การประยุกตใชงาน
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Magnetic circuits and transformers,flux and magnetic coupling circuits, ideal and
practical transformers, and transformer equivalent circuits; principles of direct current and
alternative current rotating machines, torque and electromotive force, rotating magnetic field,
etc; direct current machines, theory, structure, steady-state analysis and equivalent circuit,
armature reaction, commutation and inter-poles, motor starting and speed control, losses, heat
and rating; principles of three-phase and single-phase induction motors, structures, steady-state
analysis and equivalent circuits, motor characteristics, motor starting and speed control, rating
and efficiency, applications
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเปนทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; team
working within and/or across disciplines under the supervision of advisors
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)
Engineering Drawing I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความสําคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณและวิธีใช การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเสนและมาตรฐานสําหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟก
และการเขี ย นภาพฉายออโธกราฟฟ ก การเขี ย นภาพสเก็ ต การเขี ย นภาพตั ด การเขี ย นภาพแยกส ว นและ
ภาพประกอบ การกําหนดขนาด และความคลาดเคลื่ อ น และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ พื้ น ฐานการเขี ย นแบบด ว ย
คอมพิวเตอร
The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering;
line types and standards; applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection,
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, detail and assembly drawing,
dimensioning and tolerancing and descriptions; basic computer aided drawings
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3(2-3-4)

216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
Automotive Technology I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน: ไมมี
Prerequisite : ประวัติความเปนมาของเครื่องยนต ประเภทของเครื่องยนต หลักการทํางานและสวนประกอบของ
เครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล ระบบการจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน
แนวทางการพัฒนาเครื่องยนต การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องยนต เชื้อเพลิงทางเลือกและแนวทางการนํามาใชใน
เครื่อ งยนต ป ญ หาและการแกไขป ญ หาที่ เกิด ขึ้ น กับ เครื่ องยนต เครื่อ งมื อ ชางยนตแ ละการใชงาน การถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส วนเครื่องยนต ตรวจสอบการทํางานของระบบตาง ๆการใชเครื่องมือวิเคราะห
ปญหาและการปรับแตงเครื่องยนต
History of automobile; engine type; principal and components of gasoline and diesel;
systems of ignition, fuel supply, lubrication, cooling; future trend of engine; maintenance;
alternative fuel engine; troubleshooting and repairs; automotive tools and their uses; practicing
in disassemble and assemble of engine; performance checking and tuning of engine
216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2
3(2-3-4)
Engineering Drawing II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-111 Engineering Drawing I
เรขาคณิตบรรยายเบื้องตน ภาพชวยและการหมุนภาพ รอยตัดและรอยตอ ภาพคลี่ การเขียนแบบ
ประกอบและแบบละเอียด การกําหนดเกณฑความคลาดเคลื่ อนและพิกัดเผื่อ การเขียนชิ้นสวนเครื่องจักรกล
สัญลักษณงานเชื่อม การเขียนแบบระบบทอ การใชโปรแกรม คอมพิวเตอรสําหรับการเขียนแบบสามมิติและการ
เขียนแบบเครื่องจักรกลตางๆ
Basic descriptive geometry; auxiliary views and rotation; developments and
intersections; representation and specifications of machine elements; assembly and detail
drawings; fits and tolerances; welding symbols; drawing of piping systems; computer aided
drawing
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 221-101 Engineering Mechanics I
ทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุเบื้องตน ศึกษาจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เชน การ
ขจัดความเร็ว ความเรง ทั้งการเคลื่อนที่แบบสมบูรณและสัมพัทธ ศึกษาจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
เชน วิธีนิวตัน-ออยเลอร วิธีงานและพลังงานและวิธีอิมพัลสและโมเมนตัม
Revision of basic principles governing the laws of motion: Kinematics of particles and
rigid bodies: displacement, velocity, and acceleration (absolute vs. relative motion); Kinetics of
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particles and rigid bodies : Newton's-Euler Method, Work & Energy Method, and Impulse &
Momentum Method
216-222 กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 221-101 Engineering Mechanics I
แรงและความเคน ความเคน และความเครียดรูปแบบตาง ๆ ความสั มพัน ธระหวางความเคน และ
ความเครียด ความเคนในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนตดัด การโกงตัวของคาน การโกงตัวของเสา วงกลมโมร ความ
เคนผสม เกณฑการวิบัติ
Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force
and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle
and combined stresses; failure criterion
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Thermodynamics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : กฏขอที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร ฟงกชั่นตาง ๆ เชิงอุณหพลศาสตรและการประยุกต งาน
และความรอน สมบัติของสารบริสุทธิ์ การหาคาสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสารตาง ๆ จากกราฟ ตาราง
และสมการสถานะ การวิเคราะหพลังงานของระบบปดการวิเคราะหพลังงานของระบบเปด วัฏจักรคารโนท เอนโทรป
The first and second laws of thermodynamic; thermodynamic functions and
applications; work and heat; properties of pure substances; thermodynamic properties of
substances from graphs and tables and equations of state; energy analysis of closed systems;
energy analysis of open systems; Carnot cycle; entropy
216-241 กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 หรือ
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 332-103 Physics for Engineers I or
221-101 Engineering Mechanics I
มโนทัศนเบื้องตน มิติและหนวย สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของไหล ความดันและการวัด แรง
กระทําตอวัตถุในของไหล การทรงตัวของวัตถุลอย และสมดุลสัมพัทธ มโนทัศนของของไหลสมมุติและของไหลจริง
การไหลแบบราบเรียบและปนปวน การไหลแบบความหนาแนนคงที่และไมคงที่ สมการตอเนื่อง สมการโมเมนตัม
สมการพลังงาน และสมการเบอรนูลลีกับการประยุกตกับเครื่องจักรกลของไหล การวิเคราะหเชิงมิติและการ
จําลองแบบ การไหลในทอ แรงเสียดทานและความดันลดในทอ การวิเคราะหวงจรทออยางงาย การวัดอัตราการไหล
Fundamental concepts, dimension and unit; fluid properties; fluid statics, pressure
and measurements, forces on rigid body in fluid; stability of float body and relative equilibrium;
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ideal fluid and real fluid; laminar flow and turbulent flow; flow of compressible and
incompressible fluid; continuity equation, momentum equations, energy equation and
Bernoullli’s equation applied to fluid machinery; dimensional analysis and dynamic similarity;
flow inside pipe, frictions and pressure losses along pipe; basic piping network calculation; flow
measurement
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Numerical Methods for Mechanical Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
Prerequisite : 322-271 Physical Science Mathematics III
วิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาทางวิศวกรรม การหารากของสมการพหุนามดวยวิธีนิวตัน ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวงของขอมูล วิธีการหาปริพันธและการหาอนุพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย
Numerical methods in engineering problems solving; root of polynomial equation
determination using Newton’s method; solution of linear equation system; data interpolation;
numerical integration and differentiation; numerical solution of ordinary differential equation;
numerical solution of partial differential equation
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-0)
Mechanical Engineering Laboratory I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-241 กลศาสตรของไหล 1 และ
216-222 กลศาสตรวัสดุ และ
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-241 Mechanics of Fluids I and
216-222 Mechanics of Materials and
216-231 Engineering Thermodynamics I
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตรของไหล กลศาสตรเครื่องจักรกล และอุณหพลศาสตร
Experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, mechanics of
machines and thermodynamics
216-305 การฝกงาน
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
Practical Training
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
Prerequisite : 216-304 Mechanical Engineering Laboratory I
นักศึกษาจะตองฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่คลายคลึงกัน เปนเวลาไมนอยกวา
8 สัปดาห หรือไมนอยกวา 320 ชั่วโมง ตองเขียนรายงานเสนอภาควิชาฯ
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A minimum of 8 weeks (320 hours) summer training in an industry or department
approved institutions; the student must submits the training report to the department after
training
216-313 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : วิวัฒ นาการของระบบการผลิ ต เศรษฐศาสตร กับ การผลิ ต แหล งที่ ม าและสมบั ติ ของวัส ดุ ที่ ใชใน
กระบวนการผลิตกระบวนการผลิตตางๆ เชน การหลอโลหะ การขึ้นรูปโลหะแบบรอน และแบบเย็น การกลึง
การไส การกั ด การตั ด และการเชื่ อ ม เป น ต น พลาสติ ก และการขึ้ น รู ป พลาสติ ก ยางและการขึ้ น รู ป ยาง
เครื่องจักรและวิธีการผลิตสมัยใหมที่ใชในอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Evolution of the manufacturing system; economic system and manufacturing;
sources and properties of materials used in manufacturing processes; manufacturing processes
such as casting, hot and cold working, turning, shaping, planning, cutting, milling and welding
etc; plastic materials and processes; modern machines and manufacturing methods used in
industry today; industrial automation and equipments
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
3(3-0-6)
Mechanical Design I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-222 กลศาสตรวัสดุ
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-222 Mechanics of Matherials and
216-111 Engineering Drawing I
พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติการวิบัติแบบสถิตและแบบลา ผล
ของจุดรวมความเคนในงานออกแบบเครื่องกลการออกแบบชิ้นสวนเครื่องกลอยางงายเชนสปริงขอตอสลักเกลียว
ขอตอเชื่อมการออกแบบชิ้นสวนสงกําลังเชนเบรคและคลัทชสายพานโซและสลิงตลับลูกปนเพลาและอุปกรณจับ
ยึดการหลอลื่นการออกแบบรองลื่นซีลและประเก็น โครงงานออกแบบ
Fundamental of mechanical design, properties of materials; theories of failure, static
and fatigue failures,effects of stress concentration in mechanical design; design of simple
machine elements such as springs, bolted joints, welded joints; design of power transmission
elements such as brakes and clutches, belts, chains and wire ropes; rolling contact bearing;
shafts and devices; lubrication and journal bearings; gaskets and seal; design project
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มคอ.2
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 216-221 Engineering Mechanics II
มโนทัศนและคําจํากัดความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะหจลนศาสตรของกลไกดวยวิธีคํานวณและ
วิธีกราฟก เชน กลไกแขนตอ เฟองชุด ลูกเบี้ ย ว และกลไกส งกําลั ง การวิเคราะหแรงของกลไก หลั กการของ
ดาลอมแบร การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล
Concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical analyses
of kinematics of linkages, gear trains, cams and some power transmission mechanisms; kinetics
of rigid bodies; D'Alembert's principle; analysis of forces in mechanisms; balancing of machinery
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Thermodynamics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-231 Engineering Thermodynamics I
ทบทวนเอนโทรป กระบวนการยอนกลับ ศักยภาพของระบบหรือเอ็กเซอยี่ และประสิทธิภาพตามกฎ
ขอที่สอง การวิเคราะหกฎขอที่ 1 และกฎขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกสสําหรับกระบวนการพื้นฐาน วัฏจักรตาง ๆ
ทางวิศวกรรม วัฏ จั ก รอุ ดมคติแ ละจริ งของเครื่ อ งต น กําลั งและวัฏ จั ก รเครื่ องทํ าความเย็ น สั มพั น ธภาพของ
คุณสมบัติของสาร ทฤษฎีของของผสมที่ไมทําปฏิกิริยากัน วิเคราะหกระบวนการสันดาปเชิงอุณหพลศาสตร
Entropy review, irreversibility, availability or energy and second law efficiency;
analyses of 1 st and 2 nd laws of thermodynamics for the basic processes; engineering cycles;
ideal, actual, power and refrigeration; thermodynamic relations, mixtures and solutions;
combustion processes and analysis of combustion products
216-333 การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-241 กลศาสตรของไหล 1
รายวิชาเรียนกอนหรือเรียนรวม : 216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 216-241 Mechanics of Fluids I
Prerequisite or Corequisite : 216-274 Numerical Methods for Mechanical
Engineering
การนําความรอน การนําความรอนในสภาวะคงตัวแบบ 1 และ 2 มิติ การนําความรอนในสภาวะไม
คงตัวแบบมิติเดียว การวิเคราะหการนําความรอนโดยวิธีเชิงตัวเลข การพาความรอน การวิเคราะหเชิงมิติในการ
ถายเทความรอนแบบการพา การพาความรอนแบบธรรมชาติ การพาความรอนแบบบังคับบนผนังทอกลม แผน
เรียบ และภายในทอรูปตาง ๆ การวิเคราะหการพาความรอนในกรณีงาย ๆ ความสัมพันธระหวางการถายเท
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ความรอนและความเสียดทาน การควบแนนและการเดือด การแผรังสีความรอน สมบัติ การดูดกลืนและการ
เปลงความรอน ตัวประกอบเชิงมุม การแผรังสีของวัตถุดําและวัตถุเทา อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่ม
การถายเทความรอน
Conduction; one and two-dimensional steady state heat conduction, one
dimensional unsteady state conduction; numerical analysis of heat conduction; convection ;
dimensional analysis in convection heat transfer, natural convection, forced convection on
circular pipe, plane surface and in conduits, simplified analysis in convection heat transfer;
relationship between heat transfer and fluid friction; condensation and boiling; radiation;
absorption and emission characteristics, view factor, radiation of black and grey bodies; heat
exchangers; heat transfer enhancement
216-342 กลศาสตรของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-241 กลศาสตรของไหล 1
รายวิชาเรียนกอนหรือเรียนรวม : 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
Prerequisite : 216-241 Mechanics of Fluids I
Prerequisite or Corequisite : 322-271 Physical Science Mathematics III
จลนศาสตรของการไหล การศึกษาการไหลดวยวิธีเชิงทัศน สมการความตอเนื่อง สมการนาเวียร
สโตกส การวิเคราะหการไหลแบบไมหมุนวน การวิเคราะหการไหลในชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและ
ปนปวน การไหลรอบวัตถุ การวิเคราะหแรงยกและแรงฉุดบนวัตถุ การไหลแบบอัดตัวไดแบบหนึ่งมิติ แนะนํา
วิธีการคํานวณทางพลศาสตรของไหล
Kinematics of fluid flow, flow study with visualizations techniques; continuity
equation; Navier-Stokes equation; analysis for irrotational flow; analysis for boundary layer flow;
laminar and turbulent flow; flow around object; analysis for lift force and drag force; onedimensional compressible flow; introduction to computational fluid dynamics
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
3(3-0-6)
Fluid Power and Programmable Logic Controller
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : หลักการเบื้องตนของกําลังของไหล กฎปาสคาล การไหลในทอ ระบบทอจาย ระบบไฮดรอลิ ก
ระบบนิวแมติก โครงสรางทางสถาปตยกรรมและฮารดแวรของตัวควบคุมตรรกะชนิดที่โปรแกรมได การเชื่อ มตอพี
แอลซีกับอุปกรณ อินพุต/เอาทพุต ภาษาของพีแอลซี หลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะหความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ฟงกชั่นบล็อกมาตรฐาน การประยุกตใชงานพีแอลซี
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Principle of fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, distribution system, principle of
hydraulic and pneumatic systems; structure in architecture and hardware of programmable
logic controller (PLC); interfacing PLC with various field input/output devices; PLC language;
basic principles of PLC programming; error diagnostics; standard function blocks; applications of
PLC
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Systems
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3 และ
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 322-271 Physical Science Mathematics III and
216-221 Engineering Mechanics II
หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห และจําลองระบบเชิงเสน เสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การวิเคราะหการตอบสนองตอเวลาและการออกแบบ การวิเคราะหการตอบสนองเชิงความถี่
การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม
Automatic control principles, analysis and modeling of linear systems, stability of
linear feedback systems, time domain analysis and design, frequency response analysis, design
and compensation of control systems
216-400 สหกิจศึกษา
8(0-40-0)
Cooperative Education
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
Prerequisite : 216-304 Mechanical Engineering Laboratory I
การฝ ก งานและศึ ก ษาระบบการทํ างานจริ ง ในสถานประกอบการที่ เกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริ มสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพจากการบูรณาการความรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงการทํางาน
เต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ทํางานจะปฏิบัติโดยอาจารยที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝกงาน นักศึกษาตองรายงานและ
จัดทํารายงานสรุปผล การทํางานฉบับสมบูรณใหกับสถานประกอบการ
On the job training related to mechanical engineering as a full time staff of an
approved workplace, establishment of a professional skill based on the integration of classroom
theory and practical work experience, at least 16 weeks or a semester in the workplace,
evaluation carried out by both the project advisor and the entrepreneur, oral presentation and
final report submission to the entrepreneur
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216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
3(2-3-4)
Automotive Technology II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
Prerequisite : 216-201 Automotive Technology I
หลักการทํางานและสวนประกอบของระบบสงกําลัง ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ย ว ระบบ
เบรก ระบบไฟแสงสวางและไฟสัญญาณรถยนต ระบบความปลอดภัยในรถยนต การดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ตาง ๆ ปญหาและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบตาง ๆ เครื่องมือชางยนตและการใชงาน การถอด-ประกอบ
และตรวจสอบสภาพชิ้นสวน ตรวจสอบการทํางาน การวิเคราะหและแกไขปญหา
Principle and components of transmission, suspension, steering, brake, lighting and
signals, safety systems; maintenance; troubleshooting and repairs; automotive tools and their
uses; practicing in disassemble and assemble; system checking; diagnosis and repair
216-403 เครื่องมือวัด
3(2-3-4)
Instrumentation
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : นิยามของระบบการวัดและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ความไมแนนอนของการวัด สถิติสําหรับการวิเคราะห
ขอมูล การวัดทางไฟฟา การวัดทางกล ระบบเก็บขอมูลอัตโนมัติ ปฏิบัติการของการวัดทางวิศวกรรม
Definitions of measurement system and related standards, measurement uncertainty,
statistics for data analysis, electrical measurement, mechanical measurement, automatic data
acquisition system, engineering measurement laboratory
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-0)
Mechanical Engineering Laboratory II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-222 กลศาสตรวัสดุ และ
216-333 การถายเทความรอน
Prerequisite : 216-222 Mechanics of Materials and
216-333 Heat Transfer
ปฏิบัติการเพิ่ มเติมในสาขาวิช า กลศาสตรของไหล กลศาสตร ของแข็ง อุณ หพลศาสตร และการ
ถ า ยเทความร อ น เครื่ อ งยนต สั น ดาปภายใน ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ การสั่ น สะเทื อ น และระบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Additional experiments in the fields of fluid mechanics, mechanics of solids,
thermodynamics, heat transfer, internal-combustion engines, automatic controls, vibration and
systems in mechanical engineering
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216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-6-0)
Mechanical Engineering Project I
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 216-305 การฝกงาน
Prerequisite : 216-305 Practical Training
นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหัวขอโครงงานที่มีความนาสนใจทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน การทบทวนเอกสาร เขียนขอเสนอ
โครงการ และมีการดําเนินงานการนําเสนอความกาวหนา โดยมีการประเมินจากกรรมการประเมินโครงงาน
Assigned to study and hand-on project in mechanical engineering topics under
supervision of advisors including; literature reviews, proposal preparation, and working on the
project; progression presentation; evaluated by committees
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-0)
Mechanical Engineering Project II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 หรือ
216-400 สหกิจศึกษา
Prerequisite : 216-407 Mechanical Engineering Project I or
216-400 Cooperative Education
นักศึกษาจะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงการที่จัดทําไวในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 ให
แลวเสร็จ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
โครงงาน รวมไปถึงนักศึกษาตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ การเขียนโปสเตอรสรุป
ผลงาน และการนําเสนอผลงาน
Proceed the assigned project as proposed in Mechanical Engineering Project I under
supervision of advisors and suggestions from the committees; submit the final project report
and poster; present the final work to committees for evaluation
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2
3(2-3-4)
Mechanical Design II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
รายวิชาเรียนกอนหรือเรียนรวม : 216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Prerequisite : 216-314 Mechanical Design I
Prerequisite or Corequisite : 216-407 Mechanical Engineering Project I
แนวคิด สรางสรรคในการออกแบบ การวิบัติของวัส ดุเนื่ องจากการออกแบบและการเลื อกใชวัส ดุ
กลศาสตรการแตกหักเบื้องตน วิศวกรรมยอนรอยในงานออกแบบ การพัฒนาตอยอดงานออกแบบ พิกัดและ
ความเผื่อของงานสวม การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบเพื่อการประกอบ การออกแบบเพื่อปองกันการ
กัดกรอน การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
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Creative thinking in design, mechanical failure based on designs and materials,
fundamental of fracture mechanics, reverse engineering for product development, inversion
design, limits and tolerances, design for manufacturing, design for assembling, design against
corrosion, green product design
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3 และ
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 322-271 Physical Science Mathematics III and
216-221 Engineering Mechanics II
พฤติกรรมของระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ ความถี่ธรรมชาติและผลจากความหนวง การควง
ของเพลา หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน หลักการกันสะเทือน ระบบที่มีสององศาของความอิสระ
ไดแก โหมดและรูปทรงของโหมด หลักการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร แนะนํ าระบบที่มีห ลายองศาของความ
อิสระ
The behavior of systems with single degree of freedom; free updamped vibration,
natural frequency and damping effects; coss of energy in damped system; whirling of shafts;
principles of vibration isolation and vibration measuring instruments; lumped systems with two
degrees of freedom as natural frequencies, modes and mode shapes; principle of dynamic
vibration absorbers; lumped systems with several degrees of freedom
216-426 กลศาสตรการแตกหัก
3(3-0-6)
Fracture Mechanics
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-222 กลศาสตรวัสดุ
Prerequisite : 216-222 Mechanics of Materials
แบบของการวิบัติ กําลังเกาะกันของวัสดุ ทฤษฎีการแตกหัก การวิเคราะหความเคนที่ปลายรอยแยก
ความเคนและความเครียดเชิงระนาบ การแตกหักของวัสดุเหนียว การแตกหักของวัสดุเปราะ การเกิดและการ
ขยายตัวของรอยแยก การแตกหักเนื่ องจากรอยแยก ความลาและความเคนในสภาวะกัดกรอน การออกแบบ
ปองกันการแตกหัก การทดสอบการแตกหักของวัสดุเหนียว การทดสอบแบบไมทําลาย
Modes of failure; adhesive strength of materials; theories of fracture; analysis of
stress at cleavage; plane stress and plane strain; ductile fracture; brittle fracture; formation
and propagation of crack; creep, fatigue and stress-corrosion fracture; design against fracture;
testing of ductile fracture; non-destructive testing
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มคอ.2
216-434 วิศวกรรมโรงจักร
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 216-332 Engineering Thermodynamics II
ภาระไฟฟ าของโรงจั ก ร การวางแผนการจ ายกระแสไฟฟ า การวิ เคราะห ท างเศรษฐศาสตร และ
ผลกระทบตอสิ่งของแวดลอมของการผลิตไฟฟาของโรงจักรแบบตาง ๆ หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบ
ตาง ๆ ไดแก โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงจักรเครื่องยนตสันดาปภายใน โรงจักรไอน้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจักรวัฎ
จักรผสม และโรงจักรผลิตพลังรวมความรอนไฟฟา อุปกรณประกอบ ไดแก กั งหันไอน้ํา เครื่องกําเนิดไอน้ํา เครื่อง
ควบแนน หมออุนน้ํา แนะนําโรงไฟฟานิวเคลียร อุปกรณควบคุมและเครื่องมือวัด
Variable load problems; load distributions planning; economics analysis and
environmental impacts of electric generation power plants;energy conversion principles from
hydro power plant, internal combustion engine power plant, steam power plant, gas turbine
power plant; cogeneration and combined-cycle power plant. Performance parameters, turbines,
boilers, condensers, feed water heater. Introduction to nuclear power plants, control and
instrumentation
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-231 Engineering Thermodynamics I
พื้นฐานเครื่องยนตสันดาปภายใน เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและเครื่องยนตจุดระเบิดดวย
การอัด อุณหพลศาสตรเครื่องยนตสันดาปภายใน (วัฎจักรมาตรฐานอากาศอุดมคติ วัฎ จักรเชื้อเพลิง -อากาศ
และวัฎจักรเครื่องยนตจริง) เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจายเชื้อเพลิงและอากาศ ระบบจุดระเบิด ซุปเปอร
ชารจ เทอรโบชารจ และการไลไอเสีย การวิเคราะหไอเสียและการควบคุมมลภาวะ สมรรถนะและการทดสอบ
การหลอลื่น
Internal combustion engine fundamentals; spark-ignition and compression-ignition
engines; thermodynamics of internal combustion engines (ideal air standard, fuel-air, and actual
cycles); fuels and combustion; air and fuel supply systems; ignition systems; supercharging,
turbocharging, and scavenging; exhaust gas analysis and pollution control; performance and
testing; lubrication
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มคอ.2
216-436 กังหันกาซและการขับเคลื่อนอากาศยาน
3(3-0-6)
Gas Turbine and Aircraft Propulsion
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2 และ
216-342 กลศาสตรของไหล 2
Prerequisite : 216-332 Engineering Thermodynamics II and
216-342 Mechanics of Fluids II
ทบทวนวัฏจักรกังหันกาซในอุดมคติ พั ฒนาการและการแบงประเภทของเครื่องยนตกังหันกาซ การ
วิเคราะหสมรรถนะของวัฏจักร กังหันกาซที่ใหกําลังการผลิตที่เพลา การวิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตรของ
ระบบกังหันกาซในอากาศยานสําหรับเครื่องยนตเทอรโบแฟน เทอรโบเจ็ท เทอรโบโพรบ แรมเจ็ทและระบบ
ขับเคลื่อนของจรวด หลักการทํางานของเครื่องอัดอากาศแบบไหลแนวรัศมีและไหลแนวแกน ระบบเผาไหมและ
กังหันแบบอิมพัลสและแบบรีแอคชั่น ทางเขาอากาศ และน็อตเซิล
Review of an ideal gas turbine cycle; development and classification; analysis of
performance of the gas turbine cycle producing shaft output; analysis of thermodynamics
cycles of aircraft propulsion for turbofan, turbojet, turboprop, ramjet and rocket propulsion;
principles of compressors, centrifugal and axial flow; combustion systems; impulse and reaction
turbine; air inlet and nozzle
216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
3(3-0-6)
Refrigeration and Air Conditioning
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2 และ
216-333 การถายเทความรอน
Prerequisite : 216-332 Engineering Thermodynamics II and
216-333 Heat Transfer
หลักการทําความเย็นและระบบทําความเย็น และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ การทําความเย็นแบบอัดไอ
โดยวิธีกลสํ าหรั บการอัดชั้ น เดียวและสองชั้น อุปกรณ ของระบบทํ าความเย็ น เครื่องอัด ไอ เครื่ องควบแน น
อีแวปโปเรเตอร อุปกรณควบคุมการไหลของสารทําความเย็น อุปกรณประกอบอื่น ๆ ชนิดของสารทําความเย็น
ไซโครเมตริก การทําความเย็นแบบระเหย และหอทําความเย็น การทําความเย็นแบบดูดซึม การแชแข็งอาหาร
การควบคุมเบื้องตนในระบบปรับอากาศ การคํานวณปริมาณความเย็นที่ตองการ ระบบทอลมและทอน้ํายา
Methods of refrigeration and refrigeration system and coefficient of performance;
mechanical vapor compression refrigeration cycle; single stage and two-stages; main
components, compressor, condenser, evaporator, refrigerant flow control; auxiliary equipment,
refrigerant, psychometrics; evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration,
freezing of foods, basic air-conditioning system control; cooling load estimation, design of air
distribution system and refrigerant piping
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มคอ.2
216-462 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : การแผ รั งสี จากดวงอาทิต ยและจากบรรยากาศ กระบวนการความร อนจากแสงอาทิต ยและการ
ประยุกต โรงตนกําลังจากความรอนแสงอาทิตย ปรากฏการณโฟโตโวทาอิค ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและ
การออกแบบ คุณลักษณะและแหลงพลังงานลม กังหันลมและสมรรถนะ แหลงพลังงานน้ํากังหันน้ํา โรงจักร
พลังงานน้ํา คุณลักษณะของชีวมวล ชีวเคมีของการแปลงชีวมวล เคมีความรอนของการแปลงชีวมวล แหลง
พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ
Solar and atmospheric radiation, solar thermal processes and applications, solar
thermal power plant; photovoltaic effect, solar electricity system and design; wind energy
characteristics and resources, wind turbines and their performances; hydro energy resources,
hydro turbines, hydropower; biomass characteristics, biochemical conversion of biomass,
thermo chemical conversion of biomass; other renewable energy resources
216-463 การประหยัดพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : แนะนํ าการประหยัดพลั งงาน มโนทัศน พื้นฐานเกี่ยวกับ ความรอน งาน และพลั งงาน วิธีการ
ประหยัดพลั งงานในระบบตาง ๆ เชน อาคาร ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็ น ระบบปรับอากาศ
เครื่องตนกําลังชนิดตาง ๆ ระบบน้ําประปา และระบบแสงสวาง
Introduction to energy conservation; basic concept of heat, work, and energy; energy
conservation techniques in various systems, building, comfort heating system, refrigeration
system, air-conditioning system, different types of power plants, water supply system and
lighting system
216-465 การเผาไหม
3(3-0-6)
Combustion
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 216-332 Engineering Thermodynamics II
ปรากฏการณการเผาไหม เชื้อเพลิง เทอรโมไดนามิกสของการเผาไหม ลักษณะทางกายภาพและเคมี
ของการเผาไหม การติ ด ไฟ การเผาไหม เชื้อ เพลิ งเหลว การเผาไหม เชื้อ เพลิ งแข็ง การเผาไหม เชื้อ เพลิ งแก ส
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
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มคอ.2
Combustion phenomena; fuel; thermodynamics of combustion; physical and
chemistry aspects of combustion; ignition; liquid fuel combustion; solid fuel combustion;
gaseous fuel combustion; technology for enhancing combustion efficiency
216-475 แนะนําระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท
3(2-3-4)
Introduction to Finite Element Method
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-222 กลศาสตรวัสดุ และ
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
และ 216-333 การถายเทความรอน
Prerequisite : 216-222 Mechanics of Materials and
216-274 Numerical Methods for Mechanical Engineering and
216-333 Heat Transfer
พื้นฐานทางดานทฤษฎีและเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท การใชวิธีการตาง ๆ ในการสราง
รูปแบบของระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท เชน วิธีการโดยตรง วิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง วิธีการแปรผันแนะนําการ
ใชโปรแกรมไฟไนทเอลลิเมนทเชิงพาณิชยสําหรับแกปญหาทางกลศาสตรวัสดุ ปญหาดานความรอน
Theoretical and conceptual basis for the finite element method (FEM); finite element
formulation using various techniques, direct approach, method of weighted residual and
variational approaches; using FEM commercial finite element software for solving mechanics of
materials and heat problems
216-476 วิศวกรรมยาง
3(3-0-6)
Rubber Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : หลักการเบื้องตนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอรและยาง การใชงาน การออกสูตร การคอม
พาวดและการวัลคาไนซยาง กระบวนการขึ้นรูป สมบัติและการทดสอบ การวิเคราะหและการออกแบบ
Principle of polymer and rubber science and technology, application, formulating,
compounding and vulcanizing of rubbers; rubber processing; properties and testing; analysis and
design
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มคอ.2
216-477 วิศวกรรมระบบลอเลื่อนรถไฟ
3(3-0-6)
Rolling Stock Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ระบบรถไฟแบบตาง ๆ การออกแบบตูโดยสารและระบบภายใน การออกแบบโบกี้รถไฟ เทคโนโลยี
ตาง ๆ ของรถไฟ ไดนามิกสรถไฟ การกระทําระหวางลอกับราง ชิ้นสวนรถไฟตาง ๆ การซอมบํารุง ระบบลาก
เลื่อน ระบบลากเลื่อนแบบดีเซล ระบบลากเลื่อนแบบไฟฟา
Various train systems; rolling stock and interior design; bogies design; rail vehicle
technology; train driving dynamic; wheel/rail interaction; rolling stock parts; maintenance and
repair; traction system; diesel traction system, electric traction system
216-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
1-3(x-y-z)
Special Topics in Mechanical Engineering I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
วิ ท ยาการที่ น าสนใจเป น พิ เศษ และเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา และต อ งผ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the
board of faculty of Engineering
216-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1-3(x-y-z)
Special Topics in Mechanical Engineering II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
วิ ท ยาการที่ น าสนใจเป น พิ เศษ และเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา และต อ งผ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the
board of faculty of Engineering
216-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
1-3(x-y-z)
Special Topics in Mechanical Engineering III
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
วิ ท ยาการที่ น าสนใจเป น พิ เศษ และเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา และต อ งผ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the
board of faculty of Engineering
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มคอ.2
216-484 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
1-3(x-y-z)
Special Topics in Mechanical Engineering IV
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
วิ ท ยาการที่ น าสนใจเป น พิ เศษ และเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา และต อ งผ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the
board of faculty of Engineering
216-485 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5
1-3(x-y-z)
Special Topics in Mechanical Engineering V
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
วิ ท ยาการที่ น าสนใจเป น พิ เศษ และเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา และต อ งผ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the
board of faculty of Engineering
216-486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
1-3(x-y-z)
Special Topics in Mechanical Engineering VI
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
วิ ท ยาการที่ น าสนใจเป น พิ เศษ และเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา และต อ งผ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the
board of faculty of Engineering
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Software Tools
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-111 Engineering Drawing I
การใชคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบและวิเคราะห ในงานวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตาราง
คํานวณสําหรับงานวิศวกรรม โปรแกรมการจําลองสถานการณและออกแบบ ดานวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ประยุกตงานที่เกี่ยวของ เชน แมทแลบ หรือ ซายแลบ โปรแกรมภาษาสคริป เชน ไพทอน โปรแกรมเขียนแบบ 3
มิติ การสรางชิ้นงานดวยปรินเตอร 3 มิติ
Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems; Spread
sheet software for engineering; computer simulation and design of mechanical engineering
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problems and related applications software, e.g. Matlab or Scilab; script program language, e.g.
Python; 3D drawing software; solid modeling by 3D printer
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
3(2-3-4)
Mechatronic System Design
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : แนะนําการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส แบบจําลองและการจําลองสถานการณระบบกายภาพ ตัว
ขั บ เคลื่ อ น ตั ว ตรวจรู แ ละอุ ป กรณ แปลงพลั ง งาน การวิ เ คราะห สั ญ ญ าณ ไมโครโพรเซสเซอร แ ละ
ไมโครคอนโทรเลอร การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร การพัฒนาโปรแกรมจริง และแบงกลุมยอยทําโครงงาน
Introduction to mechatronic system design; modeling and simulation of physical
systems; actuators; sensors and transducers; signal analysis; microprocessors and
microcontrollers; computer interface; program development; class projects
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
Prerequisite : 322-171 Physical Science Mathematics I
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง
โมเมนต แรงคูควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหโครงขอ
หมุน เฟรมและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ วง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต
ความเฉื่อยของโมห หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ แนะนําพลศาสตรเบื้องตน
Fundamental concepts and principles of statics; two and three dimensional force
systems; composition and resolution of forces; moments, couples and equivalent force system;
equilibrium of particles and rigid bodies; free body diagrams; analysis of trusses, frames and
machines; friction; centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's circle
of moment of inertia; method of virtual work; stability; introduction to dynamics
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของขอมูลและการวิเคราะห ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง
ความน าจะเป น แบบชว ง การแจกแจงความน าจะเป น แบบตอ เนื่ อง การแจกแจงของสิ่ งตัว อย าง ทฤษฎี การ
ประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เคราะห ค วามแปรปรวน การวิ เคราะห ก ารถดถอยเชิ งเส น ตรง
สหสัมพันธ
Statistical methods; properties of data and analysis; probability; random variable;
discrete probability distribution function; continuous probability distribution function; sampling
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distribution; estimation theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear regression analysis,
correlation
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมมี
Prerequisite : ประเภทขององคการธุรกิจ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคกร การบริหารบุคคล การ
สั่งการ และการควบคุม หลักการของการตลาด ความรูเบื้องตน ในการเป นผู ประกอบการใหม การประเมิน
ศักยภาพในการเปนผูประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ แผน
ธุรกิจและการจัดทําแผนธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณเปาหมาย การสํารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจใหม การพยากรณความตองการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการ
ผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษย ระบบบัญชีผูประกอบการ
วิเคราะหงบการเงิน การจัดทําแผนการเงิน การวิเคราะหความเสี่ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ การ
จัดการทรัพยสิน ทางปญญาในการประกอบการธุรกิจ แหลงเงิน ทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ
เครือขายธุรกิจ การบริการของภาครัฐเพื่อผูประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Type of business; management process, planning, organizing, staffing, directing,
controlling; marketing concept, introduction to the new entrepreneur creation;
entrepreneurship appraisal; business opportunity analysis; project feasibility study; business
plan and and its creation; SWOT analysis; market survey and research; marketing strategy for
new business; demand forecasting in marketing; salesmanship; marketing planning; production
management; production and service planning; organization and human resource management;
accounting; financial analysis; financial planning; business’s risk analysis; intellectual property
management; investment funding sources; tax and business laws and regulations; business
networking; public sector’s services and facilities; business ethics
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
Basic Manufacturing Processes
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมมี
Prerequisite : ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ใบมีด และอุปกรณจับยึดชิ้นงานแบบตาง ๆ
การกลึงโลหะ การคํานวณเวลาที่ใชในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะดวยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและลักษณะ
สมบัติของโลหะแผน กระบวนการผลิ ตชิ้นงานโลหะแผนดวยเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีเลขสําหรับงานโลหะแผน การเขียนแผนคลี่ การยึดโลหะแผน ปฏิบัติการโลหะแผน หลักการเชื่อมโลหะ
เครื่องมือและอุปกรณการเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมโลหะแบบตางๆ ทาเชื่อม แนวเชื่อม
และการตรวจสอบ ปฏิบัติการเชื่อมดวยกาซออกซีอะเซทิลีน และการเชื่อมอารค
Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and
fixtures; metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal
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forming, sheet metal pattern development, sheet metal fastening, sheet metal operation
practices; principles of metal welding, machines and equipment for welding, welding safety,
welding processes, welding posture, weld and inspection, oxy acetylene welding and arc
welding practices
238-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชวัสดุวิศวกรรม ไดแก
โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิ กส คอนกรีต และไม แผนภาพสมดุลเฟสและการนําไปใช
ประโยชน สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and applications of
engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials, concrete
and wood; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and
materials degradation
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมมี
Prerequisite : หลักการและองคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันของฮารดแวรและซอฟตแวร หลักการ
กระบวนการของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หลักการเบื้องตนของการโปรแกรมแบบเหตุการณขับ หลักการของภาษา
ชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดขอมูลพื้นฐานตัวแปรคาคงที่ตั วดําเนินการและนิพจน ประโยค
คําสั่งและประโยคคําสั่งเชิงประกอบ การทํางานตามลําดับ การทํางานแบบทางเลือกและการทํางานแบบวนซ้ํา
โปรแกรมยอยและกระบวนการสงพารามิเตอร ขอบเขตการใชงานของตัวแปรและโปรแกรมยอย ขอมูลแบบ
อารเรย ขอมูลแบบโครงสรางภาษาการเขียนโปรแกรมปจจุบัน การฝกเขียนโปรแกรม
Computer concepts, computer components; hardware and software interaction;
electronic data processing concepts; event-driven programming concepts; high-level language
programming concepts; program design and development methodology; data types, constant,
operations and expression; statement and compound statement, flow controls, sequence,
alteration and iteration; subprograms and parameter passing process; scope of variable and
subprogram; arrays and data structures; current programming language; programming practices
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3(3-0-6)

315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
Introduction to Intellectual Property
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเปนมาของทรัพยสินทางปญญา ประเภทของทรัพยสินทาง
ป ญ ญา หน ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบเกี่ ยวกับ ทรั พยสิ น ทางป ญ ญาในประเทศและตางประเทศ การสื บ คน การราง
สิท ธิบั ตร ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่องหมายทางการคา ความลั บ ทางการคา สิ่ งบ งชี้ท างภูมิ ศาสตร พั น ธุพืช กระบวนการ
สร างสรรค คุ ม ครอง และใชป ระโยชน ท รัพ ย สิ น ทางป ญ ญา บทบาทของทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาต อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการนําเสนอโครงการ
Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual
property in economics, socio and industrial developments; mini project
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความก าวหน า ด านวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม ระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ สิ่ งแวดลอมและสังคม การใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอการพัฒ นาสังคม การป องกัน แกไขปญ หาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology
in social development; preventing and solving social problems arisen from science and
technology impact
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชัน การประยุกต
ของอนุพันธ ปริพันธของฟงกชัน ปริพันธไมตรงแบบ การประยุกตของปริพันธ
Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of
functions; applications of derivatives; integration of functions; improper integrals; application of
integrals
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3(3-0-6)

322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
Physical Science Mathematics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
Prerequisite : 322-171 Physical Science Mathematics I
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับที่
หนึ่งและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนอันดับที่สองที่ มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวและการประยุกต
ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต ระบบพิกัดเชิงขั้ว
Sequences and series of real numbers; derivatives of functions of several variables;
ordinary differential equations of first order and first degree; second order ordinary differential
equations with constant coefficients; Laplace transforms and applications; polar coordinate
system
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics III
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
Prerequisite : 322-172 Physical Science Mathematics II
ปริพันธหลายชั้น เวกเตอรแคลคูลัส ปริพันธตามเสนและปริพันธตามผิว สมการเชิง อนุพันธสามัญเชิง
เสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร อนุกรมฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอย
Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear ordinary
differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations
324-103 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ปริมาณสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตเร
ฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แกส
จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา
Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic structures of atoms, periodic
properties, representative elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding,
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical kinetic, chemical equilibrium, ionic
equilibrium
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มคอ.2
1(0-3-0)

325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความไมแนนอนในการชั่งและตวง การหาคาความเปนกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณดวย
การไทเทรต เทอรโมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะหแอนไอออน
และแคตไอออนหมูหนึ่งแบบกึ่งจุลภาค
Uncertainty of measurement; pH measurements and quantitative analysis by titration;
thermochemistry; colligative properties of solutions; rate of reactions; semimicro-qualitative
analysis of anions and group I cations
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : หน ว ยปริ มาณทางฟสิ กส และเวกเตอร แรงและการเคลื่ อนที่ งาน พลั งงานและโมเมนตั ม ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต การเคลื่อนที่แบบคลื่น อันตรกิริยาโนมถวง
กลศาสตรของไหล ความรอนและเทอรโมไดนามิกส
Units, physical quantities, and vectors; forces and motions; work; energy, and
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions;
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ไฟฟาสถิต แมเหล็ก สนามแมเหล็ก ไฟฟาที่เปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร ควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน
Electrostatics; magnetism; time varying electromagnetic field; electric currents and
electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum
mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics
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มคอ.2
1(0-2-1)

332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers I
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Corequisite : 332-103 Physics for Engineers I
การใชเวอรเนียคาลิเปอรและไมโครมิเตอร การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่
เปนวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล การชน สมดุลแรง สปริงและการสั่น โมเมนต ความเฉื่อย สมดุลสถิตของ
วัตถุแข็งเกร็ง
Vernier caliper & micrometer; measurement and uncertainty; graph and equation;
circular motion; projectile motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; moment of
inertia; static equilibrium of rigid bodies
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Corequisite : 332-104 Physics for Engineers II
การใชอุปกรณและมาตรวัดไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง สนามไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ตัว
เก็บประจุไฟฟา การใชออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟากระแสสลับ พฤติกรรม การกําทอนของวงจรอนุกรม RLC
Electronics devices and multimeter; dc circuit; electric field; electromagnetic
induction; capacitor; oscilloscope; ac circuits; resonance in RLC circuits
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
3(2-2-5)
Computer and Applications
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรและหลักการทํางานทั่วไป อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล การแทนขอมูล ระบบสารสนเทศ การ
ติดตอสื่อสารและระบบเครือขาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชงานคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอรกับ
การใชงานในปจจุบัน ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
Historical development of computer technology; computer system types; computer
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation;
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to
students major
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มคอ.2
3(2-2-5)

345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
Computer and Programming
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ แ ละสื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ซอฟต แ วร ค อมพิ ว เตอร
ระบบปฏิบัติการ อินเทอรเน็ต โครงสรางและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการกําหนดคาตัว
แปร นิพจน โครงสรางการควบคุม ตัวอยางงานประยุกตดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เลือกใช
Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating system;
internet; structure and features of programming language; declarations and assignments
expressions; control structure; examples of application software with selected computer
language
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : หลักสําคัญของกฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เชน กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย รวมทั้ งความรูเบื้ องต น เกี่ย วกับ กระบวนการยุ ติ ธรรม กฎหมายที่จํ าเป น ต อการประกอบอาชีพ เช น
กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน
Principles of law; enforcement and compliance with the law; laws relating to citizen’s
life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; including an
introduction to the judiciary process; laws essential to pursue a career as labor law and
business law; law on public health and medical liability; information and technology law;
intellectual property law; environmental law; including laws relating to ASEAN
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : ทักษะการฟงและพูดในหั วขอที่ใชในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และรายละเอีย ด
ไวยากรณและสํานวนภาษาที่จําเปนสําหรับการสื่อสาร
Skills in listening and speaking on everyday life topics; listening for gist and details;
grammar and language functions necessary for communicative purposes
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มคอ.2
3(3-0-6)

890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : ทักษะการอานเพื่อเพิ่มพูนวงศัพท ภาษาและวัฒนธรรมจากบทอานที่มีหัวขอหลากหลาย การเขียน
ขอความสั้น ๆ
Reading skills to build vocabulary; language and culture from reading texts on various
topics; writing short messages
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : สุนทรียศาสตรของการดํารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความเครียด การสรางกําลังใจ เสริมสรางวุฒิ
ภาวะทางอารมณ สุนทรียศาสตรทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต
คุณคาของทัศนศิลป ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป ความเขาใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทสังคมทั้งของ
ไทยและสากล
Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression;
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and performing
art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
Prerequisite : การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสั งคมไทย และกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมี จิตสาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai and
global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and
sufficiency economy
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มคอ.2
รายวิชานอกหลักสูตรเพื่อบริการใหภาควิชา/คณะอื่น
216-291 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
Prerequisite : ความสําคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ และวิธีใช ชนิดของเสน และมาตรฐาน
สําหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟก และการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกสวนและภาพประกอบ การกําหนดขนาด
และความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดอื่นๆ พื้นฐานการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; line types
and standards; applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, orthographic
drawing; freehand sketches; section drawing, detail and assembly drawing, dimensioning and
tolerancing and descriptions; basic computer aided drawings
216-292 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานทางกลศาสตรของไหล คุณสมบัติและนิยามของของไหล ของไหลสถิต ชนิดของการ
ไหลของของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการโมเมนตัมของออยเลอร สมการเบอรนูลลิ สมการความ
ตอเนื่องและการเคลื่อนที่ ความรูพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่หนึ่ง
ของอุณหพลศาสตร และการอนุรักษพลังงาน การผันกลับไดและการผันกลับไมได คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร
ของสารบริสุทธิ์ แกสอุดมคติ การวิเคราะหวัฎจักรผันกลับได กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตรและวัฎจักรคารโน
เอนโทรปและความสามารถในการผันกลับได
Basic fluid mechanics: properties and definition of fluid; fluid statics, types of fluid
flows, momentum and energy equation: Euler’ s momentum equation; Bernoulli’ s equation;
equation of continuity and motion; basic thermodynamics: thermodynamic concepts and
definitions, first law of thermodynamics and principle of energy conservation, reversibility and
irreversibility, thermodynamic properties of pure substances, ideal gas, reversible cycle analysis,
second law of thermodynamics and Carnot cycle, entropy and reversibility
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มคอ.2
216-293

สถิตยศาสตรและกลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Statics and Mechanics of Materials
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : Prerequisite : แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับสถิตยศาสตรและกลไกของของแข็งผิดรูปได สามหลักการพื้นฐานทางดาน
ความสมดุล การเขากันไดของรูปทรงทางเรขาคณิต และ พฤติกรรมของวัสดุ ความเคนกับความสัมพันธของแรง
และโมเมนต ความเครียดกับ ความสั มพัน ธกับการผิ ดรูป ความยื ด หยุน เชิงเสน ที่ มีการขยายตัวของความรอน
รูปแบบความเสียหาย ประยุกตใชในโครงสรางทางวิศวกรรมอยางงาย เชน แทง เพลา และคาน ประยุกตใชในการ
ออกแบบ แนะนําการเลือกใชวัสดุ
Introduction to statics and the mechanics of deformable solids; three basic
principles of equilibrium, geometric compatibility, and material behavior; stress and its relation
to force and moment; strain and its relation to displacement; linear elasticity with thermal
expansion; failure modes; application to simple engineering structures such as rods, shafts and
beams; application to design; introduction to material selection
216-294 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
1(0-3-0)
Basic Mechanical Engineering Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
Prerequisite : 211-221 Fundamental of Electric Machines
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตรของไหล กลศาสตรเครื่องจักรกล และอุณหพล
ศาสตร การนําความรอน ฝ กทักษะการใชเครื่องมือพื้นฐาน การวิเคราะห ผ ล และการรายงานผลทางเทคนิ ค
เชื่อมโยงกับความรูทางทฤษฎี
Experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, mechanics of
machines, thermodynamics and heat conduction; Practical skills regarding basic instrument
operation, data analysis, and technical report in relation to theoretical knowledge
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มคอ.2
216-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Fundamentals of Mechanical Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-241 กลศาสตรของไหล 1 และ
230-212 อุณหพลศาสตร 1 หรือ
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 216-241 Mechanics of Fluids I and
230-212 Thermodynamics I or
216-231 Engineering Thermodynamics I
การวิเคราะหวัฏจั กรทางอุณหพลศาสตร โรงจักรไอน้ํา โรงจักรกังหันกาซ เครื่องยนตสันดาปภายใน
เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และฮีทปม การถายเทความรอนเบื้องตน ไดแก การนํา การพา และการ
แผ รังสี เครื่องแลกเปลี่ ยนความรอน จลนพลศาสตรเครื่องจั กรกล ไดแก การเคลื่ อนที่ของวัตถุเกร็ง การ
วิเคราะหกลไก เชน แขนตอ เฟอง ลูกเบี้ยว และกลไกการสงกําลังบางชนิด
Analysis of thermodynamics cycles; applications to steam power plants, gas turbine
power plants, internal-combustion engines, refrigerating plants, air conditioning and heat pump;
basic heat transfer, conduction, convection, radiation and heat exchangers; kinematics of rigid
bodies, analysis of linkages, cams, gear trains and power transmission devices
216-392 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน
1(0-3-0)
Basic Mechanical Engineering Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-241 กลศาสตรของไหล 1 และ
221-201 กลศาสตรของแข็ง 1
Prerequisite : 216-241 Mechanics of Fluids I and
221-201 Mechanics of Solids I
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตรของไหล กลศาสตรเครื่องจักรกล และอุณหพลศาสตร การ
นําความรอน
Experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, mechanics of
machines, thermodynamics and heat conduction
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นายสุธรรม นิยมวาส

นายธีระยุทธ หลีวิจิตร

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

2

3

4

5

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นายกิตตินันท มลิวรรณ

นายประกิต หงษหิรัญเรือง

นายกําพล ประทีปชัยกูร

รอง
ศาสตราจารย

1

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ลําดับ
ที่

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

Méchanique

Energétique et Transferts

DEA.
Maîtrise

วิศวกรรมเครื่องกล
Fluid Mechanics

วิศวกรรมเครื่องกล
Metallurgical and Materials
Eng
Material Science and
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

สาขาวิชา

วศ.บ.
Ph.D.

วท.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
M. Eng.

M.Sc.

วท.บ.
Ph.D.

M.Eng.Sc.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย

University of New South
Wales, Australia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
The University of Alabama,
USA
New Jersey Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
KMUTT
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Youngstown State University,
USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Paul Sabatier University,
France
Paul Sabatier University,
France
Paul Sabatier University,
France
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบัน

สําเร็จการศึกษาจาก

2539

2543

2544

2520
2547

2530
2550
2543
2538
2526

2540

2519
2544

2528

385

214

486

400

379

339

365

477

434

352

350

323

450

320

-

58

339

323

480

300

-

ภาระการสอนช.ม./ป
การศึกษา
ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562

มคอ.2

Ph.D.

รอง
นายพีระพงศ ทีฆสกุล
ศาสตราจารย

รอง
นายวรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
ศาสตราจารย

รอง
นายสุธีระ ประเสริฐสรรพ
ศาสตราจารย

4

5

6

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering
Mechanical

M.Sc.

รอง
นายพฤทธิกร สมิตไมตรี
ศาสตราจารย

3

M.Eng.St.

วศ.บ.
Ph.D.

M.Sc.

วศ.บ.
Ph.D.

M.Sc.

วศ.บ.

Marine Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา

รอง
นายปญญรักษ งามศรีตระกูล
ศาสตราจารย

วศ.บ.

วศ.ม.

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

2

ชื่อ – สกุล

1

ตําแหนงทาง
วิชาการ

รอง
นายไพโรจน คีรรี ัตน
ศาสตราจารย

ลําดับที่

3.2.2 อาจารยประจํา

2531
2541

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Wisconsin–
Madison, USA
University of Wisconsin–
Madison, USA
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of queensland,
Australia
University of queensland,

2524

2530

2536

2535

2539

2539

2543

2529
2525
2547

2523

2528

ป พ.ศ.

University of Missouri, USA

University of Missouri, USA

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Vanderbilt University, USA

University of Tokyo, Japan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of Kentucky, USA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบัน

สําเร็จการศึกษาจาก

2560

-

2561

-

2562

200 200 240

59

-

344 225 252 146

151 112 134 134

266 250 355 390

170 127 175 298

232 200

2559

ภาระการสอนช.ม./ป
การศึกษา

มคอ.2

รอง
นายวิริยะ ทองเรือง
ศาสตราจารย

ผูชวย
นางสาวจันทกานต ทวีกุล
ศาสตราจารย

ผูชวย
นายชยุต นันทดุสิต
ศาสตราจารย

8

9

10

11

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รอง
นายเจริญยุทธ เดชวายุกลุ
ศาสตราจารย

7

ชื่อ – สกุล

ผูชวย
นายสมเกียรติ นาคกุล
ศาสตราจารย

ลําดับที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.

Energy Technology
Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering

M.Sc.

Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.

วศ.บ.

Materials Science
and Engineering
Materials Science
and Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.

วศ.บ.

M.Sc.

วิศวกรรมเครื่องกล

Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา

วท.บ.

วท.บ.
วศ.ม.

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

Osaka University, Japan

Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Osaka University, Japan

2534

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
North Carolina State
University, USA
New Jersey Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2543

2547

-

2560

-

2561

-

2562

60

482 385 506 493

270 270 390

300 350 400 400

270 350 380 340

200

2559

ภาระการสอนช.ม./ป
การศึกษา

2546
2539 220
2534

2534

2540

2544

2541

2544

2521

2519
2530

ป พ.ศ.

Vanderbilt University, USA

Vanderbilt University, USA

Australia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบัน

สําเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2

อาจารย

16

นางสาวชลิตา หิรญ
ั สุข

นายปรมินทร เณรานนท

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อาจารย

15

นายสมชาย แซอึ้ง

13

อาจารย

ผูชวย
นายกฤช สมนึก
ศาสตราจารย

14

ผูชวย
นายภาสกร เวสสะโกศล
ศาสตราจารย

ชื่อ – สกุล

12

ลําดับที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanics and
Energy
Me'canique et
Energe'tique

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical and
Systems Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Artificial Intelligence University of Edinburgh, UK
– Machine Learning

วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
M.Phil

DEA.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Universite' Henri Poincare',
France
Institut National
Polytechnique de Lorraine,
France
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Newcastle University, UK

วศ.ม.

ปร.ด.

Osaka University, Japan

สถาบัน

Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก

B.Eng.

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
2560

2561

2562

400 300 450 400

2559

2550
2546
2550

2541
2557

2545

61

440 440 390 350

400 450 420 500

2556 491 404 400 450
2551
2547
2549 520 500 500 453

2533

2544

2553

2541

ป พ.ศ.

ภาระการสอนช.ม./ป
การศึกษา

มคอ.2

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

ลําดับที่

17

18

19

20

21

นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล

นายมักตาร แวหะยี

นายนันทพันธ นภัทรานันทน

นายฐานันดรศักดิ์ เทพญา

นางสาวจีระภา สุขแกว

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ตําแหนงทาง
วิชาการ
สาขาวิชา

วศ.ม.
ปร.ด.
วศ.บ.
วศ.ม.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
อส.บ.

M.Sc.

Ph.D.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical and
Aerospace
Engineering
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีเครื่องกล

Artificial Intelligence
– Machine Learning
M.Sc.
Mechatronics &
Optical Engineering
B.Eng. Hons Mechanical
Engineering
2:1

M.Sc.

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

2539

Imperial College, UK

2538
2548
2539
2536
2549
2539
2537
2550

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
JGSEE, KMUTT
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
JGSEE, KMUTT
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2560

2561

2562

300 350 400 300

500 374 500 470

550 530 510 480

250 350 250 250

2559

ภาระการสอนช.ม./ป
การศึกษา

62

2552
2557
2551
250 300 200 250
2555

2541

Lehigh University, USA

2547

2540

Loughborough University, UK

University of California at
Davis, USA

2550

ป พ.ศ.

University of Edinburgh, UK

สถาบัน

สําเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2

มคอ.2
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
วิชาการฝกงานประกอบดวย การเตรียมตัวกอนฝกงาน การรายงานความกาวหนาระหวางฝกงาน การ
รายงานผลและนําเสนอการฝกงาน การประเมินผล และการรวบรวมความรูที่ไดจากการฝกงาน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
2) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ตาม สามารถทํ างานเป น หมูค ณะ สามารถแก ไขขอขั ดแย งตามลํ าดั บ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย และคํานึงถึงผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอผูอื่น
3) มีความรับผิ ดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
4) มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
6) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
7) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
8) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนวทางการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
9) สามารถคิ ด วิ เคราะห และแก ไขป ญ หาด า นวิ ศ วกรรมได อ ย า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้ง
เชิงกวางและเชิงลึก
10) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต อสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
11) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
12) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
13) สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ชวงเวลา
แผนการศึกษา 1 ภาคฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 3
แผนการศึกษา 2 (สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป น ไปตามที่ ห น ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาเข า ฝ ก งานจะกํ า หนด โดยแผนการศึ ก ษา 1 การฝ ก งานจะต อ ง
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง สวนแผนการศึ กษา 2 (สหกิจศึกษา) การฝกงานจะตองปฏิบัติงานไมนอยกวา
640 ชั่วโมง
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาจะไดรับมอบหมายให ศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหั วขอโครงงานที่มีความน าสนใจทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล โดยตองเรียนรูทั้งการทบทวนเอกสาร การเขียนขอเสนอโครงการ และ การดําเนินโครงการ
ให แล ว เสร็จ ภายใต การให คําปรึกษาของอาจารย ที่ ป รึกษาโครงงาน และการให ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินโครงงาน รวมไปถึง ตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ การเขียนโปสเตอรสรุป
ผลงาน และการนําเสนอผลงานดวย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
3) มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
5) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
7) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนวทางการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณ ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
8) สามารถประยุกตใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒ นานวัตกรรมหรือตอยอดองค
ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
9) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
10) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
11) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
12) สามารถเปน ผู ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ เชิงสรางสรรคทั้ งส วนตัว และส วนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
13) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญ
 หา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
14) สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) หั ว ข อโครงงาน อาจกํ าหนดโดยอาจารย หรือ นั ก ศึ กษากับ อาจารย ร วมกั น กําหนด ซึ่ งผ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรายวิชา โดยสงเสริมใหมีหัวขอโครงงานที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ ไม
นอยกวารอยละ 20
2) ภาควิชาสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาทําโครงงาน
3) ภาควิชาจัดอบรมความรูความสามารถเพิ่มเติมใหนักศึกษาระหวางการทําโครงงานในหัว ขอที่สําคัญ
เชน กระบวนการออกแบบ การสืบคนและการวิเคราะหสิทธิบัตรและบทความวิจัย การเขียนขอเสนอ
โครงการและรายงาน เทคนิคการนําเสนอ และการใชเครื่องมือชาง
4) อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ใหคําปรึกษาในรายละเอียด และติดตามการดําเนินงานของนักศึกษา ตลอด
การดําเนินโครงการของนักศึกษา
5) กรรมการประเมินโครงงาน จะใหคําแนะนําเพิ่มเติมในแตละครั้งของการสอบประเมินความกาวหนา
6) ภาควิชาจัดกิจกรรมวันประกวดโครงงาน ใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงาน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเปนแนวทางใหกับนักศึกษารุนตอไป
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผูเรียนจาก ผลการดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอ รายงานและการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
2) อาจารยที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
3) คณะกรรมการรายวิชาประเมิน ผลการเรียนของผู เรีย นตามเกณฑที่ กําหนด โดยความเห็ นชอบของ
อาจารยประจํารายวิชา
4) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
5) อาจารยที่เกี่ยวของและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูรายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรูในศาสตรเกี่ยวกับวิศวกรรม
เครื่องกล และสามารถประยุกตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการทํางาน
และการศึกษาในขั้นสูงตอไป
ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

ทักษะดานภาษาอังกฤษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การเรียนการสอนประกอบดว ยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ มี
แบบฝกหัด โจทยปญหา หรือโครงงาน ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝก
ปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา
ในการเรี ย นการสอน โดยเฉพาะวิ ช าชี พ มี ก ารสอดแทรก
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ผิด
มีการสงเสริมการแตงกายใหถูกตองตามกาลเทศะ สอดแทรก
เทคนิ ค การเจรจาสื่ อ สาร การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี การอยู ใน
สังคมรวมกับผูอื่น การวางตัวในการทํางาน ตามความเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
1. มีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และทุกคนมีสวน
รวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อฝ กให นั กศึกษาไดส รา งภาวะ
ผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
2. มี กติก าเพื่ อสรางวินั ย ของนั กศึ กษา เชน การเข าเรีย นตรง
เวลาและสม่ํ า เสมอ การมี ส ว นร ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
อภิปรายในชั้นเรียน
สงเสริมใหมีการเรียนการสอนโดยใชภ าษาอังกฤษไมนอยกวา
รอยละ 20 เชน การใชตํารา สื่ อการสอน โจทย การบ านและ
ขอสอบ เปนภาษาอังกฤษ เปนตน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทย
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีข อง
ความเปนมนุษย และคํานึงถึงผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอผูอื่น
4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบี ยบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
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5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
3) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
4) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
5) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเขา
รวมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี ค วามรู ค วามเขาใจทางคณิ ต ศาสตรพื้ น ฐานวิท ยาศาสตร พื้ น ฐาน วิศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใช กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
4) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
6) แสวงหาความรูจากงานวิจัยและแหลงเรียนรูอื่นอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เนนการเรียนการสอนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2) มีรายวิชาโครงงานและการฝกงาน/ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานดานความรู
1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนว
ทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึ งถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณ ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขป ญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตั ดสิ น ใจในการทํ างานได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถแก ไขป ญ หาได อ ย าง
เหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
4) สามารถประยุกตใช องคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
7) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน
3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และสังเคราะห
4) มอบหมายงานโครงงานโดยใชหลักการวิจัย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต
4) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
4) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว และสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

68

มคอ.2
7) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน และการทําโครงงาน
2) การสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรโดยเนนการทํางานเปนกลุม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลการเรียนรูในรายวิชาฝกงาน และโครงงาน
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานเปนกลุม และความสม่ําเสมอในการเขารวมกิจกรรมกลุม
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
2) สามารถประยุ กตใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยไดอย างเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารทั้ งการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี สามารถ
เขาถึง และคัดเลือกความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมื อการคํานวณและเครื่อ งมือทางวิศ วกรรม เพื่ อประกอบวิช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เนน การฝกทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวาง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข
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มคอ.2
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทย
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และคํานึงถึงผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอผูอื่น
4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบี ยบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
1) มี ค วามรู ค วามเขาใจทางคณิ ต ศาสตรพื้ น ฐานวิท ยาศาสตรพื้ น ฐาน วิศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
4) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
6) แสวงหาความรูจากงานวิจัยและแหลงเรียนรูอื่นอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนว
ทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึง ถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณ ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขป ญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตั ดสิ น ใจในการทํ างานได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถแก ไขป ญ หาได อ ย าง
เหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
4) สามารถประยุกตใช องคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
7) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
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มคอ.2
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
4) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว และสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
7) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารทั้ งการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี สามารถ
เขาถึง และคัดเลือกความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมื อการคํานวณและเครื่อ งมือทางวิศ วกรรม เพื่ อประกอบวิช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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กลุมวิชาภาษา
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
001-101 อาเซียนศึกษา
001-131 สุขภาวะกายและจิต
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพแลการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสนิ ทางปญญา
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3

รายวิชา
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4.ดานทักษะความสัมพันธ
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5.ดานทักษะการ
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2.ดานความรู

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กลุมวิชาชีพ
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-313 กระบวนการผลิต
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
216-333 การถายเทความรอน
216-342 กลศาสตรของไหล 2
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-400 สหกิจศึกษา
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
216-403 เครื่องมือวัด
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
216-426 กลศาสตรการแตกหัก
216-434 วิศวกรรมโรงจักร
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
216-436 กังหันกาซและการขับเคลื่อนอากาศยาน
216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ1
216-462 พลังงานหมุนเวียน
216-463 การประหยัดพลังงาน

รายวิชา
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3.ดานทักษะทางปญญา
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4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
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2.ดานความรู

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

216-465 การเผาไหม
216-475 แนะนําระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท
216-476 วิศวกรรมยาง
216-477 วิศวกรรมระบบลอเลื่อนรถไฟ
216-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
216-484 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
216-485 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5
216-486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
วิศวกรรม
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการ
เปนผูประกอบการ
ฝกงาน
216-305 การฝกงาน
รายวิชานอกหลักสูตรเพื่อบริการใหภาควิชา/
คณะอื่น
216-291 เขียนแบบวิศวกรรม
216-292 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
เบื้องตน
216-293 สถิตยศาสตรและกลศาสตรวสั ดุ
216-294 ปฎิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
216-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล

รายวิชา
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3.ดานทักษะทางปญญา
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4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
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2.ดานความรู

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

216-392 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน

รายวิชา
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5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ.2

มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิช า มีการประเมิน ทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบั ติ และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบั ณฑิต โดยประเมิน จากบัณ ฑิตแตล ะรุน ที่สํ าเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติ
ดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการพัฒนาการ
สอนของอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิ ชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.1.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพ
6 ดาน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ
มาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2 มีอาจารยผู รับผิ ดชอบหลั กสูตรฯ จํานวน 5 คน ทําหนาที่ประธานหลักสู ตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจํา คณะฯ และนําเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัย
และมีคุณวุฒิตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร
1.3 อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒ นาและปรับ ปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอยทุกๆ 5 ป ทั้งนี้หลักสูตรจะตองมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดํา เนินงาน
ตอที่ป ระชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจํา คณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพื่อ ชวยกํากับ ให การ
ดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
1.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง อาจารยพิเศษ ซึ่งตองกํากับให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร
2. บัณฑิต
2.1 ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนด
2.2 ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 50 สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ป
2.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผูเรียนตามเกณฑของหลักสูตร โดยมีการรับหลายชองทาง ทั้งโดยคณะดําเนินการ
เอง และโดยมหาวิทยาลัย
3.1.2 มี ก รรมการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ รั บ นั ก ศึ ก ษาและ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเริ่มเขาเรียนป 1 โดยแนะนําหลักสูตร วิชาที่เรียน
กฎระเบี ยบตาง และ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ ปฐมนิเทศผูเรียนและผูปกครอง เพื่อให เขาใจ
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สิ่งอํานวยความสะดวกที่คณะฯ จัดให และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียม
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ความพรอมของผูเรียนเมื่อไดรับการจัดสรรเขาแตละสาขาในชั้นปที่ 2 โดยการปฐมนิเทศ แนะแนววิชาที่เรียน และ
การเตรียมความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
3.2.2 สนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่กําหนดไวในระบบการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 100 ชั่วโมง
3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานภาษาอังกฤษ และดานคอมพิวเตอร
3.2.4 กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นป อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 หนวยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู
ของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา ใหแกประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทุกภาคการศึกษา
3.3.2 หนวยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร หลังสําเร็จการศึกษา
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมิน สํารวจความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
กอนจบการศึกษา
4. คณาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ประธานหลั ก สู ต รฯ และอาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รฯ เสนอแต ง ตั้ งอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ต อ
คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และ สภามหาวิทยาลัย
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย
คณะมีแ ผนอัตรากํา ลังระยะเวลา 4 ป ของจํานวนอาจารยที่คงอยู จํ านวนอาจารย ที่เกษียณ จํ านวน
อาจารย ที่ศึกษาตอในแตละป เพื่อใชวางแผนในดําเนินการสรรหาอัตรากาลังของอาจารยในแตละป และกําหนด
จํานวนอาจารยที่ลาเพิ่มพูนความรู
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
(1) คณะกําหนดใหอาจารยแตละทานทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาตอ การทําตําแหนงทาง
วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู เพื่อชวยตรวจสอบและกระตุนใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ตําแหนงประเทศ
(3) คณะกรรมการวิช าการฯ รวมกับ คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล วางแผนและดํา เนิ นการพัฒ นา
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจํา หลักสูตร เพื่อใหมี
ผลงานที่มีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
4.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานรอยละของอาจารยประจาหลักสูตร ที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการทุกป
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูของอาจารยประจํา หลักสูตร และสํารวจความพึง
พอใจของอาจารยประจาหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
(1) คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสรางรายวิชา และ
curriculum mapping ของแตละรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแกไข
(3) อาจารยผูสอน ผูเรียน ผูใชบัณฑิต แสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรที่ปรับปรุง
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขหลังตามความคิดเห็น
(5) สงรางหลักสูตรที่ปรับแกตามความคิดเห็น ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ
(6) สงรางหลักสูตรที่ปรับ แกหลังจากผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณา
(7) สงรางหลักสูตรจากที่ปรับแกจากที่คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ แนะนํา
ตอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดํา เนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา รายงานประกัน
คุณภาพภายในตามเกณฑ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผูสอน
(1) หั ว หน าสาขาวิช ากํ า หนดผู ส อน โดยพิ จารณาถึ งความชํ า นาญในเนื้ อ หาที่ ส อน ผลงานวิจั ย หรื อ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย
(2) อาจารย ผู ส อนต อ งเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และอาจารย พิ เศษ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6
(1) อาจารย ผู ส อน หรื อ ผู ป ระสานงานรายวิ ช าซึ่ งเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รจั ด ทํ า มคอ. 3,4,5,6
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ 3,4,5,6 จากนั้นนําเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
(3) อาจารยผูสอน และผูประสานงานรายวิชา สง มคอ. 3,4 กอนวันเปดภาคการศึกษา มคอ 5,6 ภายใน
30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
(4) กําหนดใหมีการชี้แจง แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแตละรายวิชาในชวงตนของการเรียน
5.2.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ตอเนื่องตั้งแตเขาสาขาจนจบหลั กสู ตร เพื่อดูแลดานการเรียน การทํ า
กิจกรรมตาง ๆ
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5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา
(1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล ไดที่หนวยทะเบียนคณะฯ เพื่อใหอาจารยผูสอนตรวจสอบ และแจงผลใหคณะกรรมการวิชาการฯ และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(1) ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ 3
และ 4 และพิจารณาใหเกรด และผานการพิจารณารับ รองโดยคณะกรรมการประจํา คณะ จากนั้ น จัดส งเกรด
ภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกําหนด
(2) มีการประเมินผลผูสอน และรายวิชาโดยผูเรียน ในชวงปลายภาคเรียน
(3) อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน
(4) กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กํา หนดใน มคอ 3 และ 4
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอยางนอยรอย
ละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียนและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1) หนังสือ/ตํารา
2) วารสาร
3) สื่อการเรียนรู
4) ครุภัณฑ
5) ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู
1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
x
x
x
x
x
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
x
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
x
x
x
x
x
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
x
x
x
x
x
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
x
x
x
x
x
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที x
x
x
x
x
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน
x
x
x
x
มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
x
x
x
x
x
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
x
x
x
x
x
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาทาง
x
x
x
x
x
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
x
x
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
x
(13) นักศึกษาปสุดทายจํานวนอยางนอยรอยละ 20 ที่นําโจทยมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาเปนโครงงานนักศึกษา
(14) ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ร อ ยละ 70 สามารถจบการศึ ก ษาภายใน
กําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนด
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(15) ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 50 สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพ
x
ภายใน 2 ป
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปก ารศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน
3) รายงานผลการประเมิน ทักษะอาจารย ให แกอาจารยผู ส อนและผูรับ ผิ ดชอบหลั กสูตรเพื่อใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายใน ดํ าเนิ นการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามตั วบ งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู รับผิ ดชอบหลั กสู ต ร และผู ส อน จัดประชุม สั ม มนา เพื่ อนํ า ผลการประเมิน มาวางแผนปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร และกลยุทธการสอน
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
4) จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ภาคผนวก ก ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล นายกําพล ประทีปชัยกูร
ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท :074-287204 โทรสาร: 074-558830
E-mail : gumpon.p@psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-231 : อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
215-332 : อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
ประสบการณงานสอน
216-231 : อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
215-332 : อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-392 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
ก. ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. Somnuk, K., Smithmaitrie, P. and Prateepchaikul, G. 2012. Feasibility of using ultrasoundassisted biodiesel production from degummed-deacidified mixed crude palm oil using
small-scale circulation, Kasetsart Journal (Natural Science). 46 : 662-669.
2. Somnuk, K., Smithmaitrie, P. and Prateepchaikul, G. 2013. Optimization of continuous acidcatalyzed esterification for free fatty acids reduction in mixed crude palm oil using static
mixer coupled with high-intensity ultrasonic irradiation, Energy Conversion and
Management. 68 : 193-199.
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methyl ester from high free fatty acid mixed crude palm oil using static mixer coupled with
high-intensity of ultrasound, Energy Conversion and Management. 302-310.
4. Somnuk, K., Niseng, S. and Prateepchaikul, G. 2014. Optimization of high free fatty acid
reduction in mixed crude palm oils using circulation process through static mixer
reactorand pilot-scale of two-step process, Energy Conversion and Management. 80 : 374-381.
5. Somnuk, K. and Prateepchaikul, G. 2014. Effects of acid catalyst types and concentrations
on free fatty acid reduction in mixed crude palm oil using continuous static mixer, Applied
Mechanics and Materials. 446-447 : 1523-1527.
6. Niseng, S., Somnuk, K. and Prateepchaikul, G. 2014. Optimization of base-catalyzed
transesterification in biodiesel production from refined palm oil via circulation process
through static mixer reactor, Advanced Materials Research. 931-932 : 1038-1042.
7. Intarat, N., Somnuk, K., Theppaya, T. and Prateepchaikul, G. 2014. Acid value reduction
process in mixed crude palm oil by using low-grade ethanol, Advanced Materials Research.
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free fatty acid in mixed crude palm oil via continuous acid-catalyzed esterification.In
Proceedings of the 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSMEICoME2012), 24-27 October 2012, Chiang Rai, Thailand, pp. 19. (AEC1029)
3. Prateepchaikul, G. and Somnuk, K. 2013. Continuous tranesterification for biodiesel
production of esterified oil using static mixers coupled with high-intensity ultrasonic
irradiation. In Proceedings of the 6th PSU-UNS International Conference on Engineering
and Technology (ICET-2013), 15-17 May 2013, University of Novi Sad, Faculty of Technical
Sciences, Novi Sad, Serbia, pp. 1-4. (T.5-1.1)
ค. อนุสิทธิบัตร
1. Prateepchaikul, G., Somnuk, K. and Niseng, S. The biodiesel production from high free fatty
acid oil by circulation process through static mixer reactor. Petty Patents, No. 6590. (In Thai)
2. Prateepchaikul, G., Smithmaitrie, P. and Somnuk, K. The biodiesel production from high free
fatty acid oil by ultrasound. Petty Patents, No. 7268. (In Thai)
3. Prateepchaikul, G., Nakgul, S., Somnuk, K., Duangsiri, P., Promrath, N. and Intasuwanno, J.
Pressing and cutting machine for petiole of Nipa palm. Petty Patents, No. 7261. (In Thai)
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ง. รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับ
1. Somnuk, K., Promrath, N. and Prateepchaikul, G. 2013. Continuous biodiesel production
from crude palm oil by using ultrasonic. The winner of New Inventors Camp held on
Inventor's Day 2013, Feb. 2-5, 2013, National Research Council of Thailand (NRCT),
Nonthaburi, Thailand.
2. Prateepchaikul, G., Somnuk, K., Smithmaitrie, P. and Promrath, N. 2013. Two-stage
continuous process of methyl ester production from high free fatty acid mixed crude palm
oil using static mixer coupled with high-intensity of ultrasound. The Gold Prize (Class of
Mechanics), The Korea Invention Promotion Association (KIPA), Seoul International
Invention Fair (SIIF) 2013 held on Nov. 29 - Dec. 2 in COEX Hall, Korea.
3. Prateepchaikul, G., Somnuk, K., Smithmaitrie, P. and Promrath, N. 2014. The Honor Award of
Invention 2014, National Research Council of Thailand (NRCT), (“Two-stage continuous
process of methyl ester production from high free fatty acid mixed crude palm oil using
static mixer coupled with high-intensity of ultrasound”).
4. Prateepchaikul, G., Somnuk, K. and Smithmaitrie, P. 2013. Outstanding Invention Award 2013
from the Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Thailand, (“Two-stage
continuous process of methyl ester production from high free fatty acid mixed crude palm
oil using static mixer coupled with high-intensity of ultrasound”).
5. Prateepchaikul, G., Somnuk, K. and Smithmaitrie, P. 2013. Outstanding Research Award 2013
from Prince of Songkla University, Thailand, (“Two-stage continuous process of methyl
ester production from high free fatty acid mixed crude palm oil using static mixer coupled
with high-intensity of ultrasound”).
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ชื่อ - นามสกุล นายสุธรรม นิยมวาส
ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287196 โทรสาร : 074-558830
E-mail : sutham.n@psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-111 : เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-241 : กลศาสตรของไหล 1
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
ประสบการณงานสอน
215-111 : เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-241 : กลศาสตรของไหล 1
237-203 : อุณหพลศาสตรของวัสดุ
237-380 : การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมวัสดุ
237-503 : อุณหพลศาสตรขั้นสูงของวัสดุ
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
ก. ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. S. Niyomwas and T.Chanadee“The Effect of Milling Duration of Meta-Kaolin on Self
Propagating High Temperature Synthesis of TiB2-Mullite-Al2O3 Composite”, Adv. Sci. Lett.,
Vols. 19(1) (2013) pp 301-305. [ IF = 1.253 (2010)]
2. T. Sathaporn and S. Niyomwas “Synthesis of Eu+, Du+ Co-doped MAl2O4 (M = Ba, Sr) by insitu Self-Propagating High Temperature Synthesis”, Adv. Mat. Res., Vols. 626 (2013) pp 908-912.
3. T.Chanadee, S. Niyomwas and J. Wannasin“Effect of Ar Gas on Phase Separation of
Tungsten Silicides Intermetallic Compound in-situ Self Propagating High Temperature
Synthesis-casting Process”, Adv. Mat. Res., Vols. 626 (2013) pp 143-146.
4. P. Kerdkool and S. Niyomwas “Effect of CaF2 in Precursors on Steel Pipe Lined Fe-Al
Intermetallic-TiB2-Al2O3 Composite Coating by Centrifugal-SHS Process”, Adv. Mat. Res.,
Vols. 488-489 (2012) pp 468-472.
5. S. Niyomwas“Synthesis of Composite Materials from Natural Precursors by Self-Propagating
High Temperature Synthesis Process”, Adv. Mat. Res., Vols. 488-489 (2012) pp 490-494.
6. S. Chainarong, S. Niyomwas, L. Sikong and S. Pavasupree “The Effect of Molar Ratio of
TiO2/WO3 Nanocomposites on Visible Light Prepared by Hydrothermal Method”, Adv. Mat.
Res., Vols. 488-489 (2012) pp 572-577.
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7. S. Niyomwas“Synthesis of Alumina-Tungsten Carbide Composites by Self-Propagating High
Temperature Synthesis Process”, Adv. Mat. Res., Vols. 415-417 (2012) pp 226-231.
8. S. Niyomwas “Preparation of Aluminum Reinforce with TiB2-Al2O3-FexAly Composites Derived
from Natural Ilmenite”,Int. J. SHS., Vol. 19(2), 2010, pp. 152-158.
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ชื่อ - นามสกุล นายกิตตินันท มลิวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287206 โทรสาร : 074-212893
E-mail : kittinan.m@psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-241 : กลศาสตรของไหล 1
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-342 : กลศาสตรของไหล 2
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
ประสบการณงานสอน
215-221 : กลศาสตรวิศวกรรม 2
215-241 : กลศาสตรของไหล 1
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-342 : กลศาสตรของไหล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-641 : อุณหพลศาสตรขั้นสูง
215-643 : การพาความรอน
215-651 : กลศาสตรของไหลขั้นสูง
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
ก. ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. P. Narato, K. Maliwan, C. Nuntadusit. 2014. Heat Transfer Enhancement of Impinging Jet
from Pulse Jet Combustor. The 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKUIENC 2014), March 27-29, 2014, Khon Kaen, Thailand. Advanced Materials Research, Vol.
931-932 (2014), pp.1228-1232
2. S. Chuayboon. S. Prasertsan, T. Theppaya, K. Maliwan, and P. Prasertsan, “Effect of CH4, H2
and CO2 mixtures on SI gas engine” Energy Procedia, Vol. 52 (2013), pp. 659-665.
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ข. การประชุมวิชาการระดับชาติ
1. ณัฐพร แกวชูทอง, กิตตินันท มลิวรรณ, มักตาร แวหะยี, Kenichiro Takeishi, และ ชยุต นันทดุสิต. 2558.
การจําลองการไหลและการถายเทความรอนในชองสี่เหลี่ยมแบบสองกลับที่มีการหมุน (Simulation of Flow
and Heat Transfer in Two-pass Square Channel with Rotation) การประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข า ย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา.
2. ปฐมพร นะระโต, มักตาร แวหะยี, กิตตินันท มลิวรรณ และ ชยุต นันทดุสิต. 2558. การศึกษาปรากฏการณ
ในหองเผาไหมแบบพัลสดวยการจําลองทางพลศาสตรของไหล. การประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความ
รอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและ กระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, จังหวัดเชียงใหม
3. ปฐมพร นะระโต, มักตาร แวหะยี, กิตตินันท มลิวรรณ และ ชยุต นันทดุสิต. 2556. คุณสมบัติการไหลของ
เจ็ทอากาศรอนจากหองเผาไหมแบบพัลส. การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556 จังหวัดชลบุรี
4. ปฐมพร นะระโต, มักตาร แวหะยี, กิตตินันท มลิวรรณ และ ชยุต นันทดุสิต. 2556. ผลของรูปแบบทางเขา
อากาศที่มีตอคุณลักษณะการไหลของเจ็ทลมรอนจากหองเผา ไหมแบบพัลส. การประชุมวิชาการการถายเท
พลังงานความรอนและมวลในอุป กรณ ดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 12, 14-15 มีนาคม 2556,
จังหวัดเชียงราย
5. ศรีรัตน ชวยบุญ สุธีระ ประเสริฐสรรพ กิตตินันทมลิวรรณฐานันดรศักดิ์ เทพญา พูนสุข ประเสริฐสรรพ
“การวิ เคราะห ร าคาเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลสํ า หรั บ โรงไฟฟ า พลั ง งานร ว ม ”การประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข า ย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 26. ตุลาคม 2555. เชียงราย
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ชื่อ – นามสกุล นายธีระยุทธ หลีวิจิตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287215 โทรสาร 074-558830
E-mail : leetheerayut@yahoo.com
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-111 : เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-435 : เครื่องยนตสันดาปภายใน
ประสบการณงานสอน
215-111 : เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-435 : เครื่องยนตสันดาปภายใน
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
ก. ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. T. Srirugsa, S. Prasertsan, T. Theppaya, T. Leevijit, P. Prasertsan, "CFD in Continuous Stirred
Tank: Comparison between Rushton and Paddle Turbines", Advanced Materials Research,
Vols. 931-932, pp. 1139-1143, May. 2014
2. Leevijit, T., Prateepchaikul, G. 2011. Comparative performance and emissions of IDI-turbo
automobile diesel engine operated using degummed, deacidified mixed crude palm oildiesel blends.Fuel. 90(4), pp.1487-1491

ข. ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
1. กฤตพจน เทพษร, ธีระยุทธ หลีวิจิตร และ กําพล ประทีชัยกูร, “กระบวนการและการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
ดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบหีบรวม” การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 26,
ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย CD-ROM
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2. ธีระยุทธ หลีวิจิตร, สมชาย แซอึ้ง . 2553. “ดีเซลมะพราว: อีกโอกาสสําหรับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้ง8, 22-23 เมษายน 2553 จังหวัดสงขลา
CD-ROM
3. ปริญญา หมอมพิบูรณ, ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กําพล ประทีปชัยกูร, จีระศักดิ์ เพียรเจริญ . 2553. “ความหนืด
ของเชื้ อเพลิ ง ชนิ ด ต างๆ ที่ ผ ลิ ต จากน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ หี บ รวม” การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้ง8, 22-23 เมษายน 2553 จังหวัดสงขลา CD-ROM
4. ปริ ญ ญา หม อ มพิ บู ร ณ , ธี ร ะยุ ท ธ หลี วิ จิ ต ร, กํ า พล ประที ป ชั ย กู ร และ จี ร ะศั ก ดิ์ เพี ย รเจริ ญ . 2553.
“กระบวนการและตนทุนเชื้อเพลิงชนิดตางๆที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบหีบรวม” การประชุมวิชาการเครื่อขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี CD-ROM
5. ปริญญา หมอมพิบูรณ,ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กําพล ประทีปชัยกูร และ นรัฐ สินอุดม. การเกิดไขของเชื้อเพลิง
ชนิ ดต า งต า งที่ ผลิ ต จากน้ํ ามั น ป าล ม ดิ บ หี บ รวม . การป ระชุ ม วิ ช าการท างวิ ศ วกรรม ศาสต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้ง9, 2-3 พฤษภาคม 2554 จังหวัดภูเก็ต CD-ROM
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ชื่อ – นามสกุล นายประกิต หงษหิรัญเรือง
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมแครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287212 โทรสาร : 074-558830
e-mail: prakit@me.psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-425 : การสั่นสะเทือนเชิงกล
ประสบการณงานสอน
215-111 : เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-304 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-406 : ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408 : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-325 : การสั่นสะเทือนเชิงกล
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
ก. ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. ปฐมพร นะระโต, ภาสกร เวสสะโกศล, มักตาร แวหะยี, ประกิต หงษหิรัญเรือง และ ชยุต นันทดุสิต. 2559.
การเพิ่มการถายเทความรอนบนพื้นผิวโดยติดตั้งพินเอียง. การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 30, 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา
2. ศรัณย เพชรชูชวย, ประกิต หงษหิรัญเรือง, มักตาร แวหะยี, ราม แยมแสงสังข และ ชยุต นันทดุสิต. 2559.
การศึกษาการแหงของสับปะรดที่อบดวยตูอบแหงแบบเจ็ทไหลปะทะและตูอบแหงแบบถาด. การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 30, 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา
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มคอ.2
ภาคผนวก ข ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร
ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 1
นายสมยศ กีรติชีวนันท (บ.บิทไวท)
เนื้ อหาของวิช าสมบูรณ ครบถวนดี แตยังขาด
การแนะนํ า ถึ ง วิ ช าชี พ ที่ จ ะพบเจอ เช น ในวิ ช า
210-211 วงจรไฟฟา ตองสามารถเขาใจวงจร (single
line) และอุ ป กรณ ในวงจร ในการปฏิ บั ติห น าที่ จ ริ ง
หากมีเครื่องจักรหยุดทํางาน วิศวกรตองสามารถเขา
ไปไลวงจรไฟฟาได รูความ สัมพันธระหวางอุปกรณได
วิชา Fluid ควรมีรายละเอียดของ fluid เปนน้ํา และ
วิธีเลื อ กและใช ป ม น้ํ า รวมทั้ งป ญ หาที่ พ บบ อ ย เช น
Water hammer ซึ่งน้ําจะเปน fluid ที่โอกาสใชบอย
ที่สุดและกอนที่จะเรียนวิชาใดๆ ถาใหนักศึกษาไดพบ
เห็ นของจริ งและมีขอคิด จะทําให การเรีย นเปนการ
เรี ย นเพื่ อ รู ไม ใ ช เ รี ย นเพื่ อ จํ า ไปสอบ เช นวิ ช า
Thermodynamic ให ไปดูงานในสถานประกอบการ
จริง อาจเปนหองทดสอบ Heat balance ของสถาน
ประกอบ การเครื่ อ งป รั บ อากาศ ยิ่ ง วิ ช า Heat
transfer และ Air conditioning แล ว หากได เ ห็ น
(ถ าได ป ฏิ บั ติ บ างได ก็ ยิ่ งดี ) ก อ นที่ จ ะเรียน จะทํ าให
ขณะเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น หรือ คําถามระหวางดูงาน
หรือไดลองปฏิบัติงานเขาใจไดจะสามารถเขาถึงทฤษฎี
โดยการนําจากปฏิบัติได
อาจารยที่ส อนแตล ะวิช า ควรเขาไปอยูสถาน
ประกอบการวิ ช านั้ น ๆ 1-2 อาทิ ต ย เพื่ อ ลงมื อ
ปฏิบัติการ จะไดรูถึงสถานประกอบการตองการอะไร
จากวิชาที่สอน เปนการเรียนรูทั้ง 2 ฝาย โดยมากแลว
สถานประกอบการที่ ไ ด ม าตรฐานจะมี เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งวั ด ห อ งทดสอบที่ เป น มาตรฐานและอาชี พ
มากกวามหาวิทยาลั ยอยูแล ว อาจทําให การเขาไปดู
งาน มี หั ว ขอ ใหม ที่ นํ ามาทํ างานวิจัย ได เพิ่ ม ขึ้น และ
งานวิจัยนั้น ๆ นาจะมีผลทางเชิงพานิชและปฏิบัติได
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 2
นายวิภู พิวัฒน(กฟผ.)
ภาพรวมของหลักสูตรคอนขางสมบูรณ โดยมี
สวนเฉพาะที่สงสัยหรือไมชัดเจนเล็กนอยดังนี้
1. หนา 41 รหัสวิชา 215 – 403 เครื่องมือวัด

การดําเนินการ
เห็นดวยแตไม ปรับแก เนื่องจากที่ผานมาภาควิชาฯ ได
จัดกิจ กรรมทัศนศึกษาในสถานประกอบการตางๆ ซึ่ง
ดําเนินการตอ เนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษาโดยทําเปน
กิ จ ก รรม เส ริ ม ห ลั ก สู ต รป ก ารศึ ก ษ าล ะ 3 ค รั้ ง
ประกอบดวย
- การดูงานในจังหวัดสงขลาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
- การดูงานในภาคใตสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ
การดูงานในภาคกลางและภาคอื่น ๆ สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4
และหลั กสู ต รปรับ ปรุ งนี้ จะจัด การเรียนการสอนที่
เนน Active Learning โดยในบางวิชาจะมีการเยี่ยมชม
สถานประกอบการจริ ง เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถ
เชื่อมโยงระหวางเนื้อหาที่เรียนกับของจริงมากขึ้น

เห็นดวยแตไมปรับแกเนื่องจากรายวิชานี้เปดสอนใหแก
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มคอ.2
ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
Instrument รายวิช าบั งคับ เรียนผ านมากอน : ไม มี
ความเห็นควรผานการเรียนรายวิชากลศาสตรของไหล
1 และวิชาหลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
2. หน า 61 แผนที่ แ สดงการกระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบ ฯ (Curriculum Mapping) ความเห็ น
หั ว ข อ 3. ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ข อ 5 “สามารถ
ประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมจากภาคธุ ร กิ จ ฯ” ไม พ บว า มี
รายวิชามารองรับ ทั้งความรับผิดชอบหลัก และความ
รับผิดชอบรอง
3. หนา 4 หัวขอ 11 สถานการณที่จําเปนตอง
นํ ามาวางแผนหลั ก สู ต ร ข อ 11.2 สถานการณ ท าง
สั ง คมและวั ฒ นธรรม ข อ เท็ จ จริ ง ในข อ 11.2 ให
ความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตรจะคํานึงถึงความ
จํ า เป น ในการใช เ ทคโนโลยี อ ย า งมื อ อาชี พ ให
ความสําคัญ ดานคุณ ธรรมจริยธรรม หรือเปน การใช
เทคโนโลยีสื่อสารอยางมีจริยธรรม แตเมื่อดูรายวิชา
ตาม Curriculum Mapping (หั วขอ 5 ขอยอย 4) มี
เพียง 2 รายวิช าที่รับผิดชอบหลัก และ 2 รายวิชาที่
รับผิดชอบรองความเห็นรายวิชาที่รับผิดชอบหลักนอย
เกิน ไป สําหรับ เหตุผ ลหลั กในการปรับปรุงหลักสู ตร
รายวิช ารับ ผิ ดชอบรอง เป น วิช าเคมีและปฏิ บั ติการ
เคมี ซึ่งดูแลวไมสมเหตุสมผล
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 3
นายวรยุทธ ธรรมเลอศักดิ์
1. หลักสูตรไมเหมาะสม ใครขอเสนอแนะดังนี้
สัดสวนหมวดวิชา เดิมที่แบงไว
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต (21%)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หนวยกิต (75%)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต (4%)
รวม 145 หนวยกิต(100%)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมกับหมวดวิชาเลือก
เสรี มี ม ากเกิ น ไป (25%) ซึ่ ง 2 หมวดนี้ ไ ม ไ ด ทํ า ให
นักศึกษามีความสามารถเพิ่มขึ้นแตกลับนอยลงเพราะ
สวนใหญนั กศึกษาใชเป น ตัวชวยให สําเร็จการศึกษา
จนทําใหสนใจหมวดวิชาเฉพาะนอยลง
2. การสอนหมวดวิชาเฉพาะ แบงออกไดเปน 2
สวน

การดําเนินการ
หลักสูตรอื่นดวย จึงไมไดกําหนดวิชาบังคับเรียนกอน
เห็นดวยแตไมปรับแกเนื่องจากมาตรฐานผลการเรียนรู
ถูกกําหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย
7 ภาควิชา และมีหลักสูตรเปนจํานวนมาก ทั้งในระดับ
ปริญ ญาตรี โท และเอก จึงทําใหบ างหัวขออาจไมมีใน
หลักสูตร
เห็นดวยแตไมปรับแก เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสื่อสาร
อยางมีจริยธรรม สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ในหัวขอ 1 เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ดวย
เห็ น ด ว ยแต ไม ป รั บ แก เนื่ องจากสถาน การณ ที่
จําเปนตองนํามาวางแผนหลักสูตรไมไดมีแตสถานการณ
ทางสังคมและวัฒ นธรรมเทานั้ น ยังมีสถานการณ ทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให ทั น สมั ย ซึ่ ง
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูในหัวขออื่นๆ ดวย

เห็น ดวยแตไมป รับแก เนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ถูกกําหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร

เห็นดวย
ที่ผ านมาภาควิช าฯ ได จั ดกิจกรรมทั ศนศึ กษาใน
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มคอ.2
ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ก. ภาคทฤษฎี
ข. ภาคประยุกต
ภาคทฤษฎีควรจัดใหมี professional ชวยสอน
20% ภาคประยุ ก ต ค วรจั ด ให มี professional ช ว ย
สอน 40% เหตุผลที่เสนอแนะคือ
2.1 นั กศึกษาจะเขาใจไดลึกซึ้งมากขึ้นจากมือ
โปรที่มีประสบการณจริง
2.2 Professional มีสวนทําให นักศึกษาสนใจ
ในวิชาชีพ จนถือเปนบุคคล Idol
2.3 ดานบุคลากรอาจารย อาจารยผูสอนที่เกง
และจบการศึ ก ษาดี เป น ประโยชน อ ย า งมากต อ
การศึ ก ษาด านทฤษฎี แต ไม มี ป ระสบการณ ในทาง
ประยุกตหรือปฏิบัติจริงในสายงานอาชีพ ถาไดผนวก
การสอนของผูทรงคุณวุฒิหรือ Professional เฉพาะ
ทางยิ่ ง จะช ว ยส งเสริม การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาให มี
ความรูความเขาใจลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในดานประยุกต
ทฤษฎีกับงานจริง โดยมีอุปกรณการเรียนการสอนที่มี
มากกว า ของฝ า ย Professional ที่ มี ใช ง านอยู แ ล ว
ประกอบการเรียนการสอน ผลดีก็คือ นักศึกษาสําเร็จ
การศึ ก ษาไปอย า งมี คุ ณ ภาพและนํ า ไปใช ป ระกอบ
วิช าชีพ ต อ ไป ประกอบกั บ การสอนรว มกั น ระหวาง
อาจารย ป ระจํา และ Professional นั้ น จะมีผ ลดีต อ
การพัฒนาบุคลากรผุสอนขององคกร
2.4 ดานงบประมาณบุคลากรอาจารย สามารถ
ใช ศิ ษ ย เก า ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในวิ ช าชี พ หรื อ
ผู ทรงคุณ วุฒิ ที่ มีความเชี่ย วชาญ (Professional) มา
ชวยสอน โดยทางมหาวิทยาลัยเสียคาใชจายเล็กนอย
หรือไมตองเสียเลย
2.5 ผู เสนอขอ คิ ดเห็ น นี้ มี ความยิ น ดี ที่ จะเข า
รว มประชุ ม ปรึก ษาหารื อกั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
โดยทางภาควิชาฯ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพียงทํา
หนังสือเชิญเขารวมประชุม ทั้งนี้เพื่อทางภาควิชาฯ จะ
ประสบความสําเร็จที่ไดผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู
ตลาด และประเทศไทยจะไดพัฒนางานดานวิศวกรรม
แขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลวได

การดําเนินการ
สถานประกอบการต า งๆ ต อ เนื่ อ งตลอดหลั ก สู ต ร
การศึกษาโดยทําเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรปการศึกษา
ละ 3 ครั้ง ประกอบดวย
- การดูงานในจังหวัดสงขลาสําหรับนักศึกษาชั้นป
ที่ 2
- การดู ง านในภาคใต สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3
และการดู ง านในภาคกลางและภาคอื่ น ๆ สํ า ห รั บ
นักศึกษาชั้นปที่ 4
และหลักสูตรปรับปรุงนี้ จะจัดการเรียนการสอนที่
เนน Active Learning โดยในบางวิชาจะมีการเยี่ยมชม
สถานประกอบการจริ ง เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถ
เชื่อมโยงระหวางเนื้อหาที่เรียนกับของจริงมากขึ้น
ส ว นการเชิ ญ บุ ค คลภายนอก หรื อ ศิ ษ ย เก า มา
บรรยายพิ เ ศษนอกและในเวลาเรี ย น ภาควิ ช าฯ ได
ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง และยิ น ดี ดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะ
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มคอ.2
ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 4
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ภาพรวม หลั ก สู ต รมี ม าตรฐานและมี ค วาม
ทันสมัย ตรงตามขอกําหนดของสภาวิศวกร และเปน
พื้ น ฐานที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะนํ าองค ค วามรู ที่ ได ไป
ป ระ ก อ บ วิ ช าชี พ อ ย างไร ก็ ต าม ผู ป ระ เมิ น มี
ขอเสนอแนะเพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้นดังนี้
ในแผนการศึกษา
- วิชากลศาสตรของไหล 1 ควรสลับที่กับวิชา
การเขียนแบบวิศวกรรม 2 เพราะกลศาสตรของไหล
ควรเรียนหลั งจากวิชา Thermodynamics และวิช า
กลศาสตรของไหล 1 ก็ควรเรียนตอเนื่องกับรายวิชา
กลศาสตรของไหล 2 และการถายเทความรอนในชั้นป
ที่ 3เชนกันวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม 2 ควรไดเรียน
ในชวงเวลาที่ไมเวนนานเกินไป กับวิชาการเขียนแบบ
วิศวกรรม 1
* ความตอเนื่องมีผ ลตอการเขาใจของนักศึกษาเป น
อยางมาก
- วิชาการถายเทความรอนควรยายไปอยูเทอม
1 ชั้นปที่ 3 เพื่อจะไดเรียนตอเนื่องกับวิชากลศาสตร
ของไหล และเทอรโมไดนามิกส (โดยสลับรายวิชาชั้นป
3 เทอม 1 มาอยู เทอม 2 แทน)
- วิ ช า แนะนํ า ระเบี ย บวิ ธี Finite Element
ควรยายไปเรียนในชั้น ปที่ 3 เพื่อเพิ่มมุมมองการใช
ประโยชน ใ นวิ ช าอื่ น ๆ ในทางขนานได เ พิ่ ม ขึ้ น
(ปจจุบันเรียน Late ไป)

การดําเนินการ

เห็นดวย แตไมปรับแก
เนื่ องจากรายวิช ากลศาสตรของไหล 1 ตามแผนการ
ศึกษาไดเป ดสอนให ห ลั กสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิ กส
เรียนรวมดวย

เห็นดวยแตไมปรับแก
เพื่อใหรายวิชาถายเทความรอนเรียนหลังจากวิชาเทอร
โมไดนามิ ก ส 2 ที่ เ ป ด สอนในป 3 เทอม 1 ดั ง นั้ น
วิชาการถายเทความรอนจึงอยูในป 3 เทอม 2
เห็นดวยแตไมปรับแก
เพราะวิ ช า แนะนํ า ระเบี ย บวิ ธี Finite Element มี
รายวิช าบั งคับ เรี ยนผ านกอน คือวิช าการถายเทความ
รอน ซึ่งเปดสอนในป 3 เทอม 2วิชาแนะนําระเบียบวิธี
Finite Element จึงอยูในป 4 เทอม 1
- คําอธิบายรายวิชาตาง ๆ ควรเขียนแปลคํา ปรับแกตามขอเสนอแนะ
ไทยที่เขาใจงาย อาทิเชน ในวิชา 215-475 หนา 47 “วิ ธี ก ารเหวดเตดเรซซิ ด วล” แก ไ ขเป น “วิ ธี ถ ว ง
“วิธีการเหวดเตดเรซซิดวล” นอกจากนี้ยังมีจุดอื่น ๆ น้ําหนักเศษตกคาง”
อีกดวย ขอใหมีการทบทวนอีกครั้ง
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มคอ.2
ภาคผนวก ค เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม
ภาคผนวก ค-1 เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิ มกับหลักสูตรปรับ ปรุงใหมกับเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.2 กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
2.3 กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาการฝกงานและทัศนศึกษา
รวม

เกณฑขั้นต่ํา
ของ สกอ.
(หนวยกิต)
≥ 30

หลักสูตรเดิม 2553
(หนวยกิต)

≥ 72

≥6
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30
12
12
6
112
21
46
45
39
6
6
0
148

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม 2559
(หนวยกิต)
30
12
12
6
109
21
43
45
37
8
6
0
145
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มคอ.2
ภาคผนวก ค–2 เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตร พ.ศ. 2553
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับ
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
215-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
xxx-xxx พลศึกษา

640-101 สุขภาวะกายและจิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

(3)
(3)
(3)
(3)

(1)
(1)

(3)

895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต

(3)

215-002 เศรษฐศาสตรทั่วไป
xxx-xxx พลศึกษา

(3)
(1)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

(3)

340-326 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

(3)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
322-102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2
322-201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟสิกสทั่วไป 1
332-104 ฟสิกสทั่วไป 2
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับ
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาบังคับ
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
xxx-xxx พลศึกษา
วิชาบังคับเลือก จากวิชาตอไปนี้
001-101 อาเซียนศึกษา
001-131 สุขภาวะกายและจิต
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
วิชาเลือก
216-002 เศรษฐศาสตรทั่วไป
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
วิชาบังคับ
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิชาบังคับเลือก จากวิชาตอไปนี้
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
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(3)
(3)
(3)
(3)

(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
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มคอ.2
หลักสูตร พ.ศ. 2553
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
กลุมวิชาแกน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-102 กลศาสตรวิศวกรรม 1
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
215-201 เทคโนโลยียานยนต 1
215-202 เทคโนโลยียานยนต 2
215-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2
215-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
215-222 กลศาสตรวสั ดุ 1
215-231อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
215-241 กลศาสตรของไหล 1
215-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
215-303 เครื่องมือวัด
227-251 สถิติวิศวกรรม 1
229-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
235-230 วัสดุวิศวกรรม
กลุมวิชาชีพ
วิชาบังคับ
215-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-313 กระบวนการผลิต
215-314 การออกแบบเครื่องกล 1
215-223 กลศาสตรวสั ดุ 2
215-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล
215-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
215-333 การถายเทความรอน
215-342 กลศาสตรของไหล 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)

(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

215-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(3)

215-406
215-407
215-408
215-433
227-354

(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
การทําความเย็นและการปรับอากาศ1
การจัดการการผลิตและการดําเนินการ

332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1

(1)

211-211
211-221
210-202
215-201

(3)
(3)
(1)
(3)

(1)
(3)
(3)

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
เทคโนโลยียานยนต 1

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
216-222 กลศาสตรวสั ดุ
216-231อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
216-241 กลศาสตรของไหล 1
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล

(3)
(2)
(3)

225-251 สถิติวิศวกรรม 1
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
238-230 วัสดุวิศวกรรม
กลุมวิชาชีพ
วิชาบังคับ
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-313 กระบวนการผลิต
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
216-324
216-425
216-332
216-333
216-342
216-343
216-352
216-400
216-406
216-407
216-408
216-437
217-312

(1)
(3)
(3)

กลศาสตรเครื่องจักรกล
การสั่นสะเทือนเชิงกล
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
การถายเทความรอน
กลศาสตรของไหล 2
กําลังของไหลและพีแอลซี
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
สหกิจศึกษา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

(3)
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วิชาเลือก
212-391 หลักการและการประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอร
212-423 ระบบขับเคลื่อนดวยเครื่องจักรกลไฟฟา

215-343
215-411
215-415
215-425
215-428
215-429
215-434
215-435
215-436
215-437
215-444
215-461
215-462
215-463
215-465

กําลังของไหล
การประยุกตซอฟตแวรสําหรับวิศวกร
การออกแบบเครื่องกล 2
กลศาสตรการแตกหัก
การจําลองแบบและสถานการณเชิงตัวเลข
วิศวกรรมตอเรือ
วิศวกรรมโรงจักร
เครื่องยนตสันดาปภายใน
ทฤษฎีกังหันกาซ
การทําความเย็นและการปรับอากาศ2
กลศาสตรของไหล 3
การเปลีย่ นแปลงพลังงานโดยตรง
พลังงานหมุนเวียน
การประหยัดพลังงาน
การเผาไหม

215-481
215-482
215-483
215-484
215-485
215-486
215-487

เทคโนโลยีการขนสงอัจฉริยะ
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5

215-512
219-462
219-431
227-331
227-467
237-350
237-405
237-460

แนะนําระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท
แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
องคประกอบระบบทางกลและไฟฟา
การควบคุมคุณภาพ
การเปนผูประกอบการ
วิศวกรรมพอลิเมอร
การเลือกวัสดุและกระบวนการ
วิศวกรรมวัสดุผสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาเลือก
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
216-403 เครื่องมือวัด
(3)
(3)
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2
216-426 กลศาสตรการแตกหัก
(3)
(3)
(3)

216-434 วิศวกรรมโรงจักร
216-435 เครือ่ งยนตสันดาปภายใน
216-436 กังหันกาซและการขับเคลื่อนอากาศยาน

216-462
216-463
216-465
216-476
216-477

216-481
216-482
216-483
216-484
216-485
216-486
217-461
216-475
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

พลังงานหมุนเวียน
การประหยัดพลังงาน
การเผาไหม
วิศวกรรมยาง
วิศวกรรมระบบลอเลื่อนรถไฟ

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
แนะนําระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
ใหนักศึกษาเลือกเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิตทั้งนี้รายวิชา
ใดที่ไมใชรายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนับเปน
รายวิชาในหมวดนีไ้ ด
ง. ฝกงาน (0)
215-305 การฝกงาน
(ไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือ 320 ชั่วโมง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
ใหนักศึกษาเลือกเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิตทั้งนี้รายวิชาใด
ที่ไมใชรายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนับเปนรายวิชา
ในหมวดนี้ได
ง. ฝกงาน (0)
216-305 การฝกงาน
(ไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือ 320 ชั่วโมง)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ภาคผนวก ค-3 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หลักสูตรเดิม 2553
กลุมวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 3(2-2-5)
340-326 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเฉพาะ
322-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
322-102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
322-201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 3(3-0-6)
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
1(0-3-0)
221-102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6)
227-251 สถิติวิศวกรรม 1 3(3-0-6)
229-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
235-230 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-4)
215-201 เทคโนโลยียานยนต1 2(1-3-2)
215-222 กลศาสตรวสั ดุ 1 3(3-0-6)
215-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง

ลักษณะ/เหตุผล

001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต 3(2-2-5)

-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม

240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 3(2-2-5)

-ปรับรหัสรายวิชา

-เพิ่มรายวิชาใหม

-ตัดออก
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทาง
ปญญา 3(3-0-6)
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต 3(30-6)
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(30-6)

-เพิ่มรายวิชาใหม

322-101 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
3(3-0-6)
322-102 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
3(3-0-6)
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
3(3-0-6)

-ปรับชื่อรายวิชา

210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
1(0-3-0)
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6)
225-251 สถิติวิศวกรรม 1 3(3-0-6)

-ปรับรหัสรายวิชา

-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม

-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับรหัสและชื่อรายวิชา

-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสและคําอธิบาย
รายวิชา
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน 2(1-3-2) -ปรับรหัสและคําอธิบาย
รายวิชา
238-230 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
-ปรับรหัสรายวิชา
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-4)
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
216-201 เทคโนโลยียานยนต1 3(2-3-4)
-ปรับจํานวนชั่วโมง
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
216-222 กลศาสตรวสั ดุ 3(3-0-6)
-ปรับชื่อและคําอธิบาย
รายวิชา
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6)
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215-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)
กลุมวิชาชีพ
215-303 เครื่องมือวัด 2(1-3-2)

หลักสูตรปรับปรุง
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)

ลักษณะ/เหตุผล
-ปรับรายวิชาเรียนผาน
กอน

216-403 เครื่องมือวัด 3(2-3-4)

215-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
1(0-3-0)

216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
1(0-3-0)

215-314 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6)
215-323 กลศาสตรวสั ดุ 2 3(3-0-3)
215-333 การถายเทความรอน 3(3-0-6)
215-342 กลศาสตรของไหล 2 3(3-0-6)
215-343 กําลังของไหล 3(3-0-6)

216-314 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6)

-ปรับรหัสและคําอธิบาย
รายวิชา
-ปรับจํานวนชั่วโมง
-ปรับรายวิชาเรียนผาน
กอน
-เปลี่ยนกลุม วิชา
-ปรับรายวิชาเรียนผาน
กอน
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ตัดออก
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับชื่อและคําอธิบาย
รายวิชา
-เพิ่มรายวิชาใหม
-ปรับจํานวนชั่วโมงและ
หมวดวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับรายวิชาเรียนผาน
กอน
-ปรับรายวิชาเรียนผาน
กอน
-ปรับคําอธิบายรายวิชา

215-202 เทคโนโลยียานยนต2 2(1-3-2)

215-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
1(0-3-0)
215-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล1
2(0-6-0)
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-0)
215-411 การประยุกตซอฟตแวรสําหรับวิศวกร
3(2-3-4)
215-425 กลศาสตรการแตกหัก 3(3-0-6)
215-428 การจําลองแบบและสถานการณเชิง
ตัวเลข3(2-3-4)
215-429 วิศวกรรมตอเรือ 3(3-0-6)
215-433 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
1 3(3-0-6)
215-434 วิศวกรรมโรงจักร 3(3-0-6)
215-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3(3-0-6)
215-436 ทฤษฎีกังหันกาซ 3(3-0-6)

216-333 การถายเทความรอน 3(3-0-6)
216-342 กลศาสตรของไหล 2 3(3-0-6)
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี 3(3-0-6)
216-400สหกิจศึกษา 8(0-40-0)
216-402 เทคโนโลยียานยนต2 3(2-3-4)

216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
1(0-3-0)
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล1
2(0-6-0)
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-0)

-ตัดออก
216-426 กลศาสตรการแตกหัก 3(3-0-6)

216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
3(3-0-6)
216-434 วิศวกรรมโรงจักร3(3-0-6)
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3(3-0-6)
216-436 กังหันกาซและการขับเคลื่อนอากาศ
ยาน 3(3-0-6)

215-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
2 3(3-0-6)
215-444 กลศาสตรของไหล 3 3 (3-0-6)
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-ปรับรหัสรายวิชา
-ตัดออก
-ตัดออก
-ปรับชื่อวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับชื่อวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ตัดออก
-ตัดออก
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215-461 การเปลี่ยนแปลงพลังงานโดยตรง
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง

216-476 วิศวกรรมยาง 3(3-0-6)
216-477 วิศวกรรมระบบลอเลื่อนรถไฟ
3(3-0-6)
216-475 แนะนําระเบียบวิธไี ฟไนทเอลลิเมนท
3(2-3-4)
215-481 เทคโนโลยีการขนสงอัจฉริยะ
3(3-0-6)
215-482 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)

-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม
-ตัดออก

216-486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
1-3 (x-y-z)
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับงาน
วิศวกรรม 3(2-3-4)
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
3(3-0-6)
215-512 แนะนําระเบียบวิธีไฟไนทเอลลิเมนท
3(3-0-6)
219-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต3(3-0-6)
219-431 องคประกอบระบบทางกลและไฟฟา
3(3-0-6)
227-331 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
227-467 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)
237-350 วิศวกรรมพอลิเมอร 3(3-0-6)
237-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
3(3-0-6)
237-460 วิศวกรรมวัสดุผสม 3(3-0-6)
ฝกงาน
215-305 การฝกงาน 0(0-40-0)

ลักษณะ/เหตุผล
-ตัดออก

-ตัดออก
-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม
-เพิ่มรายวิชาใหม
-ตัดออก
-ตัดออก
-ตัดออก
-ตัดออก
-ตัดออก
-ตัดออก
-ตัดออก
-ตัดออก

216-305 การฝกงาน 0(0-40-0)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

-ปรับรายวิชาเรียนผาน
กอน
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มคอ.2
ภาคผนวก ง ตารางแสดงความสอดคลองของวัตถุประสงคกับรายวิชาที่รองรับ
รายวิชา
วัตถุประสงคของหลักสูตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู จั ก 001-131 สุขภาวะกายและจิต
กาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ 874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
ต อ ตนเอง วิ ชาชี พ และต อ สั งคมและปฏิ บั ติ ต น
ภายใต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย 315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทาง
ปญญา
สุจริต และเสียสละ
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
2. มี ค วามรูในศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ งทั้ งภาคทฤษฎี 322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
และปฏิ บัติ สามารถประยุกต ใชศาสตรดังกลาว 322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ ของตน 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟสิกสสาํ หรับวิศวกร 1
332-104 ฟสิกสสาํ หรับวิศวกร 2
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกล
ไฟฟา
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
216-201 เทคโนโลยียานยนต
216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
216-222 กลศาสตรวสั ดุ
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
216-241 กลศาสตรของไหล 1
215-274 ระเบียบวิธีคาํ นวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
238-230 วัสดุวิศวกรรม
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-313 กระบวนการผลิต
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวย
กิต
3
3

คําอธิบาย
เพิ่มเติม

3
1
3
3
3
3
1
3
3
1
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
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มคอ.2
รายวิชา
วัตถุประสงคของหลักสูตร

รหัสวิชา

216-332
216-333
216-342
216-434
216-437
3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ 216-407
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา 216-408
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 216-400
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
216-305
315-201
216-314
217-312
4. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละมี ค วามสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปน
หมู ค ณะ สามารถบริ ห ารจั ด การการทํ า งานได
อย า งเหมาะสม และเป น ผู มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการ
ทํางาน

895-135
895-171
216-001
216-400
216-305
216-407
216-408
216-304
216-406
5. มี ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร และใช 001-101
ภาษาไทย ภาษาต า งประเทศ และศั พ ท ท าง 216-001
เทคนิ ค ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช 890-101
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
890-102

ชื่อวิชา
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
การถายเทความรอน
กลศาสตรของไหล 2
วิศวกรรมโรงจักร
การทําความเย็นและการปรับอากาศ

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
สหกิจศึกษา
การฝกงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

การออกแบบเครื่องกล 1
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
วิศวกรรม
สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สหกิจศึกษา
การฝกงาน
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
อาเซียนศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอานและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวย
กิต
3
3
3
3
3
2
2
8
0
3
3
3

คําอธิบาย
เพิ่มเติม

3
3
1
8
2
2
1
1
3
1
3
3
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50
40

25
0
50
40
40
50
25
40
50
40

45
40
เปนรายวิชาภาคปฏิบัติการ
เปนรายวิชาภาคปฏิบัติการ
45
50

45
45

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

15
45
45
45
45
45
45
45
45
45

3(2-2-5)
1(0-3-0)
1(0-0-3)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

001-131 สุขภาวะกายและจิต
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบือ้ งตน
215-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
216-222 กลศาสตรวัสดุ
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
216-241 กลศาสตรของไหล 1
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
216-291 เขียนแบบวิศวกรรม
216-292 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
เบื้องตน
216-293 สถิตยศาสตรและกลศาสตรวสั ดุ
216-294 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

30

-

10

10
20

75
70
10
10

-

10
10

10
10
10
10
15
10
10
10

20

20

20
20

10
20
30
20
20
30
30
20
20

20

-

20
-

10
20
30
20
20
30
20
20
20

-

-

-

ปฏิบัติการ
-

-

-

-

100
-

110

100

100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
จัดการเรียนรู
ปญหาเปน กระบวนการคิด
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

ภาคผนวก จ แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning

มคอ.2

45
45
45

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

216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
216-436 กังหันกาซและการขับเคลื่อน
อากาศยาน
216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 1
40

50

50

50

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

45

3(3-0-6)

216-434 วิศวกรรมโรงจักร

45
50
45
40
45
50
45
50
45
40
45
50
45
50
เปนรายวิชาภาคปฏิบัติการ
45
40
45
30
เปนรายวิชาภาคปฏิบัติการ
0
0
45
-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)

216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
216-333 การถายเทความรอน
216-342 กลศาสตรของไหล 2
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล
216-392 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
216-403 เครื่องมือวัด
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

100
100
30

10

10

10

10

-

-

-

-

-

10

5

-

10
10
10
10
10
10
10

20

20

20

20

30

20
30

10
30
20
20
30
20
20

20

20

20

20

30

20
30

20
20
20
20
20
20
20

มีการเยี่ยมชม

-

มีการเยี่ยมชม
โรงไฟฟา
-

ถาม-ตอบ
-

วิทยากร
-

10

-

-

5

-

20
-

10
-

111

100

100

100

100

100
100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
จัดการเรียนรู
ปญหาเปน กระบวนการคิด
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

3(2-2-5)

240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

50

50

50
50

40
50
50

40

50
50
50
50
50

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

30

15

2(1-3-2)

45
45
45

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
45
45

45

3(3-0-6)

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

45
45
45
45
45

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

225-251 สถิติวิศวกรรม 1
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการ
เปนผูประกอบการ
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน

216-462 พลังงานหมุนเวียน
216-463 การประหยัดพลังงาน
216-465 การเผาไหม
216-476 วิศวกรรมยาง
216-477 วิศวกรรมระบบลอเลื่อนรถไฟ
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
วิศวกรรม
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
223-462 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

-

-

10
10

10
5
5

-

10
10
10
10
10
-

-

-

10

10
5
10

-

-

-

-

15
10

20
10
10

30

20
20
20
20
20

-

-

15
-

20
10
20

30

20
20
20
20
20

ปฏิบัติการ

ทําแบบฝกหัด
กิจกรรมกลุม/จัด
เสวนา
ทําแบบฝกหัด
กิจกรรมกลุม
ปฏิบัติงานจริง
ปฏิบัติงานจริง

-

ระบบปรับ
อากาศใน
หางสรรพสินคา
มีสาธิตการขึ้นรูป
-

50

50

10
20

20
5

-

20
-

112

100

100

100
100

100
100
100

100

100
100
100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
จัดการเรียนรู
ปญหาเปน กระบวนการคิด
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

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

3(2-2-5)

325-103 ปฏิบัตกิ ารเคมีทั่วไป

345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต

345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม

332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

332-114 ปฏิบัติการฟสกิ สสําหรับวิศวกร 2

890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

30

-

-

45

45

30

30

-

45

30

-

-

70

70

30

40

-

70

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3(3-0-6)

324-103 เคมีทั่วไป

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

15

-

-

10

10

-

5

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

10

10

5

-

-

15

-

-

-

10

10

10

5

-

10

100

55

1. การเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share) 15%
2. การเรียนรูแบบ
รวมมือ
(Collaborative
learning group)
15%
3. การเรียนรูแบบ

100

-

-

50

50

100

-

LAB

LAB

-

-

LAB 30

LAB 30

Lab 100

-

113

100

100

100

100

100

100

100

100

100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
จัดการเรียนรู
ปญหาเปน กระบวนการคิด
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

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

45
30
30

50
50
50

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

15
20
20

15
-

5
10

35
10
20

ใชเกมส
(Games)5%
4. การเรียนรูแบบ
ทบทวนโดยผูเรียน
(Student-led
review
sessions)5%
5. Guided
practice 15%
-

-

114

100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
จัดการเรียนรู
ปญหาเปน กระบวนการคิด
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

มคอ.2
ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

115

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

116

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

117

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

118

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

119

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

120

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

121

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

122

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

123

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

124

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

125

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

126

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

127

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

128

มคอ.2
ภาคผนวก ช คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

129

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

130

มคอ.2
ภาคผนวก ซ ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร วาดวยเกณฑการสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

131

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

132

มคอ.2
ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

133

