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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25500081106811 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 

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

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร 4 ป ี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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5.3  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                            

เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 วิศวกรเครื่องกล วิศวกรระบบการผลิต วิศวกรระบบพลังงาน 
8.2 นักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอน 

 
9.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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10.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 10.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 

10.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

10.1.2 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 รายวิชา 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  

 

10.1.3 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการและการจัดการ จ านวน 1 รายวิชา 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing)           

 

10.1.4 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 1 รายวิชา 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)      

 

10.1.5 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 1 รายวิชา 

620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)        
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 เพ่ือสร้างและพัฒนาวิศวกรเครื่องกล ให้เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิด
สร้างสรรค ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น าผสานศาสตร์และศิลป์ 
สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 
 1.2  ความส าคัญ 
 จากการพัฒนาประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ือท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการใช้ทรัพยากรน้อยลงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยลง ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อันประกอบด้วยระบบการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และระบบ
การผลิตรวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ อันเกิดจากความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งความรู้เหล่านี้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทางภาควิชาฯ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 
 ในยุคสมัยปัจจุบัน การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้
เป็นแต้มต่อในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ และเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ และ
รองรับการเปิดการแข่งขันของคู่แข่งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุ่งมั่งที่จ ะพัฒนาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีความสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางด้านอุสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังเป็นวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเองและต่อ
ประเทศชาติ 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภาวิศวกร
ก าหนด อย่างมีจรรยาบรรณวิศวกร  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือท างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ได้ 

3)  เพ่ือผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการพลังงานและการ
อนุรักษ์พลังงาน  
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า
ของศิลปะและการสร้างสรรค์
ได้ 

 ✓       

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้  

 ✓       

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

 ✓       

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

  ✓       

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

  ✓      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

  ✓     ✓ 

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 

  ✓     ✓ 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้ 

  ✓      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม
ได้ 

   ✓     

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ปลอดภัยในการท างานและ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
วิศวกรจากสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ทางวิศวกรรมได้ 

  ✓     ✓ 

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมได้ 

  ✓      

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้ 

  ✓      
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO13 ประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทาง

วิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภา
วิศวกรก าหนด เครื่องมือ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้ 

  ✓      

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทาง
วิศวกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 

   ✓   ✓ ✓ 

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได้    ✓   ✓  
PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมได้ 

   ✓    ✓ 

PLO17 ค านวนผลประหยัดของการ
อนุรักษ์พลังงานได้ 

   ✓    

หมายเหตุ : ระบุสญัลักษณ์ ✓ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 

Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์  “R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”   
Applying แทนด้วยสญัลักษณ์ “Ap”   Analyzing   แทนด้วยสญัลักษณ์ “An”   
Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”   Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  
ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”   
Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”     
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ตามที่สภาวิศวกร
ก าหนด อย่างมี
จรรยาบรรณวิศวกร 

✓ ✓ ✓ ✓     

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เพ่ือท างานใน
อุตสาหกรรมการผลิต
สมัยใหม่ได้ 

    ✓ ✓   

3. เพ่ือผลิตวิศวกร
เครื่องกลที่มีความรู้
ความสามารถด้านการ
จัดการพลังงานและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

      ✓ ✓ 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์   ✓ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 
 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

 ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
                2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
        2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ  
                2.3.2  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1 ก่อนการเปิดเทอมการศึกษาในเทอมแรก ทางภาควิชา มีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก่อน โดยมีคณาจารย์และรุ่นพ่ี มาช่วยให้ค าแนะน า 

 2.4.2 มีระบบ speexx ให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 2.4.3 หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ค าแนะน าในการ

ปรับตัวเพ่ือเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงมีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาแรกเข้า 
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2.5  ระบบการศึกษา 

               [   ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  

หมายเหตุ : อาจมีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอินเตอร์เน็ตในบางรายวิชา 
 
 2.6  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ) 
                        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  จ านวน   24  หน่วยกิต 
วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

     หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน   42  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน   50  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

     หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 
                       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  จ านวน   24  หน่วยกิต 
วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน   42  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน   59  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 
      3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1   รหัสวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  

 หมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 

 เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
 

                         600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 

การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                          
   615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

620   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
1    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1 
2    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1 และ 2 
3    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  3  
4,5  = ระดบัการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  4 

 

                   เลขตัวที่สอง  หมายถึง กลุ่มของรายวิชา อันได้แก่ 
0  =   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
1  =   กลุ่มวิชากลศาสตร์ ระบบพลศาสตร์ เครื่องจักรกล และการออกแบบเชิงกล 
2  =   กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ ของไหล พลังงาน 
3  =   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า และการควบคุมอัตโนมัติ 
4  =   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต 
5  =   กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
6  =   กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
7  =   กลุ่มวิชาสัมมนาและงานโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หลักสุดท้ายของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา    
3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 

 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหาร
ด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
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 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

  เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 
 3.1.3.3  รายวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร   3(3-0-6) 

 (Silpakorn Arts)  
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn)  
 

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era)  
SU202* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

 (English for International Communication)  
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills)  
 
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม  

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen)  

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 
ขึ้นไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวทิยาลัย ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วย
กิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 
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กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Innovation and Design)  
2) วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Man and Creativity)  
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 

 (Home)  
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 

 (Happiness)  
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6) 

 (Asking Questions and Methods)  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology)  
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 

 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

 (Architecture and Art in South East Asia)  
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 (Thai Studies)  
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)  
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 

 (Applied Meditation)  
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society)  

SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs)  

SU125 มนุษย์กับการคิด 3(3-0-6) 
 (Man and Thinking)  

SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community)  

SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)  

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts)  

SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills)  

SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development)  

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management)  

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management)  

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร  
 (Computer, Information Technology and   
 Communication Literacy)  

SU135   ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Art of Living)  

SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Communication Technology and Human) 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life)  

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development)  

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology)  

SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving)  

SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music)  

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Listening)  

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life)  

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture)  

SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects)  

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound)  

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society)  

SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care)  

SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation)  

SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization)  

SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity)  

SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
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SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts)  

SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art)  

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture)  

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life)  

SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life)  

   
กลุ่มวิชาภาษา   

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN)  

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (French for Cultural Communication)  

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development)  

SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers)  

SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays)  

SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism)  

SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English)  

SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology)  
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กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century)  
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6) 

 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation)  
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 

 (Bird Conservation)  
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 

 (Natural Environmental and Art Work Conservation)  
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 

 (Microbial World)  
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 

 (White Internet)  
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy)  
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (World of Innovations)  
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 

 (Pet Care)  
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Public Mind)  
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)     
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 

 (World Regions)  
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กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management)  
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Mushroom Farming and Business Extension)  
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry)  
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)  
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Business)  
 
หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน 42 หน่วยกิต  

ประกอบด้วย 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

 (Engineering Drawing)           
615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 

 (Engineering Fundamentals I)        
615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 

 (Engineering Fundamentals II)  
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)        
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics II)  
615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 

 (Mechanics of Solid I)  
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 (Mechanical Engineering Thermodynamics)   
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615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I)    

615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   3(2-3-4) 
 (Electrical and Electronic Engineering)  

615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล  3(2-3-4) 
 (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)    

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science)  

615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
 (Project Management and Safety for Engineers)  

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)      

620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)          

 
(2) กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ) จ านวน 50 หน่วยกิต ประกอบด้วย                 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  

615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)   

615 212   การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration)    

615 222 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)    

615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน  3(2-3-4) 
 (Measurement for Production Engineering and Energy   
 Management)   

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)   

615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)   
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615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)  

615 251      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล    3(3-0-6) 
 (Computer Programming for Mechanical Engineering)  

615 311     การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 (Machine Design)  

615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
 (Internal  Combustion Engines and Gas Turbine)       

615 322     วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)   

615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
 (Refrigeration)  

615 324 การปรับอากาศ  3(3-0-6) 
 (Air Conditioning)   

615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems and Energy Management)  

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Industrial Robot in Manufacturing Processes)  

615 332     การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)   

615 341     คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing)  

615 342   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Engineering)  

615 371 เตรียมฝึกงาน                                                                          1*(0-3-0) 
 (Preparation for Practical Training)  

615 373 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Practical Training)  

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science)  

615 471     โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1*(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Project I)   

615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0) 
 (Mechanical Engineering Project II)  

 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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(3) กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จ านวน 59 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 (Mechanics of Machinery)   
615 212   การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration)    
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 (Heat Transfer)    
615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน  3(2-3-4) 

 (Measurement for Production Engineering and Energy  
 Management)  

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล   1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)   

615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)   

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2  1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)   

615 251      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                          3(3-0-6) 
 (Computer Programming for Mechanical Engineering)  

615 311     การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 (Machine Design)  

615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ  3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines and Gas Turbine)       

615 322     วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)   

615 323 การท าความเย็น  3(3-0-6) 
 (Refrigeration)   

615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 (Air Conditioning)   



   23 

615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems and Energy Management)  

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Industrial Robot in Manufacturing Processes)  

615 332     การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)   

615 341     คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing)   

615 342   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Engineering)   

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science)  

615 372 เตรียมสหกิจศึกษา  1*(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education)   

615 373 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Practical Training)  

615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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(4) กลุ่มวิชาเลือก 
                              (ปกติ) จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  (สหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Finite Element Methods for Engineers)   

615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineering Analysis)  

615 511     กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid II)   

615 521     กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics II)  

615 522 วิศวกรรมไอน้ า 3(3-0-6) 
 (Steam Engineering)   

615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Application Software in Energy Engineering)   

615 524     วิศวกรรมท่อความร้อน  3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Engineering)   

615 525    วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์  3(3-0-6) 
 (Solar Energy Engineering)  

615 526    ระบบก าลังของไหล  3(3-0-6) 
 (Fluid Power Systems)  

615 527   แหล่งพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources)  

615 528   การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน   3(3-0-6) 
 (Passive Building Design)   

615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Microcontroller for Mechanical Engineers)   

615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Mechatronics Engineering)   

615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  3(3-0-6) 
 (Pneumatic and Hydraulic Systems)  

615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 (Application Software in Mechatronics Engineering)   
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615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion and Emission Control)  

615 562    การดูดความชื้นส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
 (Dehumidification for Buildings)   

615 563 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6) 
 (Biomass Fuel and Its Conversion)   

615 564 เทคโนโลยียานยนต์  3(3-0-6) 
 (Automotive Technology)  

615 565 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering I)   

615 566 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering II)   

615 567 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering III)   

615 568 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)   

615 571 สัมมนา  3(3-0-6) 
 (Seminar)  

 
หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา  จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
บังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้        
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5) 

615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
600 201 ความคดิสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
615 212 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4) 
615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4) 
615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
615 371 เตรียมฝึกงาน 1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 17 
 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
615 373 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
 

 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1*(0-3-0) 

…................ วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 
รวมจ านวน 12 

 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0-9-0) 
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

…................ วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจ านวน 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5) 

615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
615 212 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4) 
615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4) 
615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 17 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 373 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 

 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 473 สหกิจศึกษา 12(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
…................ วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 
…................ วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจ านวน 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   34 

    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts)  
 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

 Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 
foreign countries and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn)  
 การบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามท่ีดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การ
ปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ใน
ประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง 

 Integration of project-based learning focusing on creative activities;  
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling 
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest under 
the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Man and Creativity)  
 วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม

และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิต
ของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each 
period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 

 (Home)  
 แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็น

พ้ืนที่ เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิ
วัตน์ ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

 Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the 
word ‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in 
context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 
presentation of nationality. 

 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 

 (Happiness)  
 ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  

กลยุทธ์เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
 Meaning, science and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 
mindfulness practice. 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6) 

 (Asking Questions and Methods)  
 การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและ

แสวงหาความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์  
 Asking questions in various forms according to science and subjects; asking 

to create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions 
by integrating science and arts. 

  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology)  
 ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่

ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Overview of the dynamic process of technological innovation; importance 
of technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 
chain; other related technologies. 

 
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Food for Health)  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ

ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; 
food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 
nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives 
and packaging; food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
 เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

 Contents, genres and movements of modern and contemporary art in 
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art 
works and creative concepts of key artists. 

 
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 

 (Art and Visual Culture)  
 ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจาก

ปัจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
 Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 
global society. 

 
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

 (Architecture and Art in South East Asia)  
 การตั้งถ่ินฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ

ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

 Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 
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SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
 วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม 

คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
 

SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies)  
 ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
มีทัศนศึกษานอกสถานที่  

 Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 
religions and beliefs, customs, music, performing arts and costumes. 

Fieldwork required. 
 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)  
 ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน 

เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
 Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 
  

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Meditation)  
 การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนศึกษานอกสถานที่  

 Learning theory and meditation practice through self-development 
activities in terms of morality, ethics and creativity. 

Fieldwork required. 
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Ways of Life in Multicultural Society)  
 ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและ

การด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และการอยู่ร่วมกัน 

 Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations and ways of life of people in multicultural society 
for peaceful co-existence. 

 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 (Contemporary World Affairs)  
 การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคม
โลก 

 Analysis of historical, political and socio-economic root and natural 
phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the global 
community. 

  
SU125 มนุษย์กับการคิด 3(3-0-6) 

 (Man and Thinking)  
 ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบ
สร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 

 Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 
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SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 

 (Contemporary Applied Arts and Media for Community)  
 การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย

ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียน
ในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 Area-based study; development and process of contemporary applied arts 
and media in the Eastern and Western world for community development as a 
model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 
seeking. 

 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)  
 ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละ

วัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

 Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various 
contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Arts)  
 ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ใน

ความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; 
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical 
consciousness; social and personal responsibility. 
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SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 

 (Information and Media Literacy Skills)  
 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ

คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

 Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 
borderless society. 

  
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 

 (Thinking Development)  
 ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการ

คิด ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
มีกิจกรรมนอกสถานที่ 

 Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 
thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking 
for life and social development. 

Fieldwork required. 
   

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management)  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล 

การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล  การท ารายงานและการน าเสนอ 
กรณีศึกษา 

 Basic concepts of information management; data collection, preparation, 
analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
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SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 

 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 

 Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 
life; phenomena and events in the third millennium. 

 
SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 

 (Household Environmental Management)  
 การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ า

ใช้ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การ
จัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

 Natural lighting for household energy conservation; water conservation 
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 
solid waste composting; household hazardous waste management. 

 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Computer, Information Technology and Communication 
Literacy) 

 

 บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา ความมั่นคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 Roles and significance of computers, information technology and 
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 
applications; maintenance of securities, laws and ethics related to computer and 
information. 
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SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Art of Living)  
 การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม  บทบาทและความ

รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้าง
ความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการท างานและการ
ด ารงชีวิต 

 Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 
working and living. 

 
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Technology of Appliances in Daily Life)  
 ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ

เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 
    

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Communication Technology and Human)  
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความ
ปลอดภัย 

 Evolution of communication technology; current and future trends of 
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 
threats and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Electricity and Everyday Life)  
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ  

การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมิน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

 Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, 
wind, oil and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of 
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical 
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices and 
factories; sustainable electricity production and usage. 

 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 

 (Leadership Development)  
 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนา

ภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษย
สัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการ
จัดการความเครียด 

 Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 

 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Technology)  
 ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่ง
พลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro and biomass energy; case studies of renewable 
energy resources; selection and management of renewable energy. 
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SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Problem Solving)  
 ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน การ

แก้ไขปัญหา  ขั้นตอนวิธีการคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤต
และแนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล 
หลักฐาน ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

 Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types 
of problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; 
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; 
sources of information; understanding the sources of information, evidence and 
facts; validity and reliability. 

 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Music)  
 ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลัก

ของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์
ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 Music in the ASEAN community; history and development of mainstream 
ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs 
and key ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music 
and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6) 

 (Aesthetics of Listening)  
 การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ การ

พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
 Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for 

the development of music learning and music criticism. 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Meditation in Daily Life)  
 การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ 

ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด 
ความส าคัญของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 
benefits of meditation in daily life, study and work; meditation and stress 
management; importance of morality in meditation practice and daily life. 

 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture)  
 ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา

จากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย 
รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง  ๆที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

 Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures 
from the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes 
of Thai society and conditions and problems that affect current population’s way of life; 
multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 

  

SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects)  
 ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการ

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และ
วิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to 

royal initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects 
related to soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy 
philosophy; New Theory; application guidelines for the development of self, 
communities, society and the nation. 

Field trips required. 
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SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Imaging and Sound)  
 โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล 

วิธีการสร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
 Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
 

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society)  
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

 Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society. 

 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Health Care)  
 แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพ้ืนฐาน 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
 Guidelines for self- care on common diseases and illnesses, general 

principles on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and 
misuses, and drug addiction. 
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SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 

 (Film Appreciation)  
 องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความ

เป็นมาประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะ
ผู้ชม 

 Basic elements of selected films:  structure, history, genre, and styles of 
presentation; development of audiences’  knowledge and understanding of the 
films. 

 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 

 (Understanding  Ancient World Civilization)  
 ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ 

ความเหมอืนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
 The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations which 
still have an impact on today’s society. 

 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Thai Wisdom and Creativity)  
 ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง 

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
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SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Basic Aesthetics)  
 ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดและความเข้าใจใน
ด้านความงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่า
ความงามท้ังในด้านสุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

 Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 
beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 
benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and 
daily life. 

 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 

 (Design and Creation in Oriental Arts)  
 กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ต่าง 

ๆ การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะ
เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

 Process and context of Eastern creativity in different time and space; 
integration of concept and methods engendering development of form and identity 
for creation guideline and application to sciences. 

 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Understanding Bangkok through Its Art)  
 งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
 The art of Bangkok and the development of the city since the past until the 

present days. 
 

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture)  
 งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
 Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

present days. 
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SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Culture in Everyday Life)  
 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
 Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including 

cultural diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary 
societies. 

 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Exercise for the Quality of Life)  
 ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและ

ทฤษฎีการออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการออก
ก าลังกายกับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 
exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 
together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of 
life. 

 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era)  
 เงื่อนไข: นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล  

 Developing English listening, speaking, reading and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ   3(2-2-5) 

 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  
 เงื่อนไข:นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย   

 Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 

   
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills)  
 หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

 Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative 
and effective communication skills in various fields; cross-cultural communication; 
social media communication; digital literacy. 

 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 

 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ  วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล 

 Thai language skills for communication; study resources; online information 
and database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
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SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN)  
 ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  

ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้
ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

 General characteristics of language; origins of language; differences between 
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 
language in social contexts; language change; relationship among language, society, 
culture and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 
characteristics of ASEAN languages and cultures. 

   
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (French for Cultural Communication)  
 ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวน

และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
 Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 
 

SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development)  
 การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การ

พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation 

of ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
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SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Chinese for Careers)  
 หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 

จากค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
 Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 

and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 
alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

  
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 

 (Folktales and Folk Plays)  
 ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน ปริศนา ค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

 Types, characteristics and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs and local beliefs; analysis of relationships between folk 
tales and folk plays and society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 3(3-0-6) 

 (English Reading for Criticism)  
 การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบท

บันเทิงคดีทั้งที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์
เบื้องต้น 

 Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing 
meaning and value of selected fictional texts originally written in English and 
translated into English; basic practical criticism. 
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SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Creative Pitching and Presentation in English)  
 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือการน าเสนอ        

เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
น าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
สื่อสารและการน าเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

 Developing English speaking skills through analytical thinking for creative 
pitching and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation 
techniques; English presentation skills for creative pitching in public; practice in using 
English as a tool for communication and presentation in diverse professional 
contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 (English for Science and Technology)  
 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท า

ความเข้าใจประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพท์เทคนิค การ
เสริมสร้างทักษะการน าเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Developing essential English language skills in the field of science and 
technology; understanding current issues in science and technology; expanding 
technical vocabulary; enhancing presentation and writing skills in science and 
technology contexts. 

 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

 (Active Citizen)  
 ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม

ออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิต
สาธารณะ 

 Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 
society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
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SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้  มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

 Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 
vernacular architectures and communities; archeological and historic site; museums 
and galleries; guidelines for cultural heritage management in contemporary context; 
cultural tourism and interpretation. 

 
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century)  
 ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน

ศตวรรษท่ี 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองตื่น
รู้ 

 History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 
projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, leading 
to being an active citizen. 

 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6) 
 (Gender and Sexuality)  
 แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 

ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิด
เรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศ
สภาพ เพศวิถีในปัจจุบัน 

 Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts 
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; 
concepts of bodily rights and other related social movements to claim the rights; 
current situations of gender and sexuality. 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation)  
 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณค่าและความงาม

ของธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
 

SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation)  
 การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
 Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
 

SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation)  
 ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การ
ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

 Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 
ecosystem services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural 
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation of 
natural environment and art works; world heritage. 
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SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 

 (Microbial World)  
 ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

 Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 
and environmental safety. 

 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 

 (White Internet)  
 บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบ

ต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งาน
เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย 

 Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 
threats; laws related to information technology and communication; online 
etiquette; tools for improving security. 

 
SU318 ส่ิงแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy)  
 ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
 Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy 

and its impact on global climate. 
 
 
 
 
 



   58 

 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Science and Technology for Sustainable Development)  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

 Science and technology for creative and sustainable development of the 
country with regards to society, economy, education, public health and 
environment; learning science and technology from community learning centers; 
public communication and creation of media to demonstrate the impact of science 
and technology on the community. 

 
SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (World of Innovations)  
 ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา 

การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

 Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 
future; development, application and management; roles and effects of 
technological and innovative development on life, economy and society. 

   
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Materials and Environmental Impacts)  
 การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน 

การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ 
 General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 
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SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 

 (Pet Care)  
 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และ
การป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

 General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible 
pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 
prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Public Mind)  
 ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี จิต

สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เก่ียวข้อง
กับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

 Background, meaning and importance of public mind; composition of public 
mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 
contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 

 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)     
 ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, metal, 
and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 
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SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 

 (World Regions)  
 แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลาย
ทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

 Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 
social, and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing 
the diversity of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
 ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 

 Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, 
managerial, creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and 
running a new venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Innovation and Design)  
 แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท า

ความเข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่าง
สร้างสรรค ์

 Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 
process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management)  
 นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน  ฐานข้อมูล 

ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสาร
เพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
ในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 Definition, meaning and significance of records in relation to working 
efficiency; database; good governance and accountability of organisations; system, 
standard and tools for systematic record keeping; concepts, theories and principles 
of archival selection, acquisition and appraisal for permanent storage in archives; 
processes of managing, providing access and preserving archives as informational 
sources, knowledge base and historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Mushroom Farming and Business Extension)  
 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การ
ท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 

 Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   62 

 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry)  
 นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และ

ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบ
หลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการ
บริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญ
ในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ ถ่ายทอดเกม 
การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

 Definition and types of e- sport; gamification and educational benefits; 
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA) ; first-
person shooting ( FPS)  game; civility and acceptable practice; communication 
technology in e- sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-
management; playing styles; player communication and collaboration; e- sport 
essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-caster 
income; game practice and competition with case studies from interesting 
competitions. 

   
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Amazing Biotechnology Products)  
 ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ า
เสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การ
ทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 

 Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 
from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 
wastewater treatment and pharmaceuticals; conducting research on selected 
biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products; 
preliminary experiments for creating biotechnology products. 
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SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
 การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวนการ

หมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

 Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 
milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; 
modern  manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)  
 ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การ
พยากรณท์างการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 
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SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Business)  
 หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท า

ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การ
ท าธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการ
ด้านธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 

 Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction 
management system; digital marketing; social media. 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                        1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  
 อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษา

และกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 
 Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 

University. Case studies and activities for idea generation in technology and 
engineering using basic thinking tools. 

 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2        1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
 กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้

กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด
สร้างสรรค ์

 Case studies and activities for problem solving in technology and engineering 
using systematic processes. Future work skills for creative technologists and 
engineers. 
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614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing)           
 การเขียนตัวอักษร  การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก  การร่างแบบด้วยมือเปล่า  การเขียนภาพ

ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียน
แผ่นคลี่  การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้ขนาดและความ
คลาดเคลื่อน  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. 
Pictorial drawing. Auxiliary views. Development. Detail and assembly drawings. 
Dimensioning and tolerancing. Computer-aided drawing. 

 
615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
 (Engineering Fundamentals I)        
 การแนะน าอาชีพวิศวกร  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สภา

วิศวกรแห่งประเทศไทย การแนะน าหลักการออกแบบทางวิศวกรรม การสื่อสารทางวิศวกรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  ขนาดและหน่วยพื้นฐาน การค านวณตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความ
ยาว เวลา มวล แรง อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า พลังงาน และก าลังในงานวิศวกรรม ปริมาณสัมพันธ์  
โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมี ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Introduction to engineering profession. Guidelines and qualifications of 
engineering professionals. Council of engineers Thailand. Introduction to engineering 
design. Engineering communication. Engineering ethics. Fundamental dimensions 
and units. Calculation of parameters related with length, time, mass, force, 
temperature, electric current, energy and power in engineering.  Stoichiometry. 
Atomic structures and properties of the elements in the periodic table. Properties of 
gases, liquids, solids and solutions. Chemical equilibrium. Laboratory activities related 
to the course. 
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615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 
 (Engineering Fundamentals II)        
 โปรแกรมค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ ในงานวิศวกรรม การ

แก้ปัญหาเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเชิงตัวเลข ความ
เป็นไปได้และสถิติในงานวิศวกรรม พ้ืนฐานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา 

 Computational software to solve engineering problems. Mathematics in 
engineering. Numerical solutions in engineering. Computer programing for numerical 
engineering. Probability and statistics in engineering. Fundamental of engineering 
economics. Laboratory activities related to the course. 

 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics)        
 ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็น

ทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา 

 Force  systems.  Resultants.  Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. Fluid 
statics. Centroid  and  moment  of  inertia. Kinetics and kinematics of  particles  and  
rigid  bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 
Laboratory activities related to the course. 

 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics II)  
 จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 

งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
 Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies. Newton’s second law of 

motion. Work and energy. Impulse and momentum. Laboratory activities related to 
the course. 
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615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid I)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม  
 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน 

แผนภูมิแรงเฉือน และโมเมนต์การดัด การแอ่นตัวของคาน การทดลองการแอ่นตัวของคาน การบิด
ของเพลา การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์ของความเค้นและความเครียด เกณฑ์การเสียหายของ
วัสดุ คานชนิดที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์ การวิเคราะห์ความเค้นและ
ความเครียดโดยวิธีพลังงาน ทฤษฎีบทคาสติเกลียโน ความเค้นในคานโค้ง ปฏิบัติการในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Forces and stresses. Stress-strain relationship. Stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams. Deflection of beams. Experiments in beam 
deflection. Torsion of shafts. Buckling of columns. Mohr’s circle of stress and strain. 
Failure criterion.  Statically indeterminate beams. Stress-strain analysis by energy 
methods. Castigliano’s theorem. Stresses in curved beams. Laboratory activities 
related to the course. 

 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Engineering Thermodynamics)  
 กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน เอ็นโทรปี 

พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ความสัมพันธ์ของสมบัติทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ อุณหพลศาสตร์ของของผสมในสถานะก๊าช อุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและ
กระบวนการเผาไหม้ ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 First and second laws of thermodynamics and Carnot cycle. Energy. Entropy. 
Basics of heat transfer and energy conversion. Thermodynamic property relations. 
Thermodynamics of gas mixtures. Thermodynamics of chemical reactions and 
combustion processes. Laboratory activities related to the course. 
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615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 113  กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
 กลไกพ้ืนฐาน ชิ้นส่วน และข้อต่อ การวิเคราะห์จลนศาสตร์ ต าแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง 

การวิเคราะห์แรงทางพลศาสตร์ของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟืองและชุดเฟืองทด ระบบเชิงกล 
การสมดุลชิ้นส่วนกลไกที่เคลื่อนที่แบบหมุนและแบบไปกลับ การทดลองการสมดุล ระบบพลศาสตร์ 
และไจโรสโคปิก ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Basic mechanisms, linkages and joints. Kinematics, position, velocity  and 
acceleration analysis. Dynamic force analysis of mechanical devices. Cams and 
followers. Gears and gear trains. Mechanical systems. Balancing of rotating and 
reciprocating mechanisms. Experiments in balancing, dynamic and gyroscopic 
systems. Laboratory activities related to the course. 

 
615 212   การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration)    
 ระบบที่มีองศาเสรีเดียว การสั่นสะเทือนจากการบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบ

ถูกบังคับวิธีระบบเสมือน ระบบที่มีองศาเสรีมากกว่าหนึ่ง วิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Systems with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and forced 
vibration. Methods of equivalent systems. Systems with several degrees of freedom. 
Methods and techniques to reduce and control vibration.  Laboratory activities 
related to the course. 
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615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I)    
 วิชาบังคับก่อน :  615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล  สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการ

ความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหลอัดตัวไม่ได้ในสภาวะ
คงตัว เครื่องจักรกลของไหล การทดลองด้านการสูญเสียพลังงานของของไหลในท่อ พัดลมและ
เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าแบบอนุกรมและแบบขนาน กังหันเพลตัน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา 

 Fluid properties.  Fluid statics. Momentum and energy equations. Continuity 
equation and motion. Similitude and dimensional analysis. Steady incompressible 
flow. Turbo machinery. Experiments in friction loss in pipes, fans and pumps, series 
and parallel pumps, pelton turbine. Laboratory activities related to the course. 

 
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)    
 วิชาบังคับก่อน: 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 พ้ืนฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน ค่าการน าความร้อน สมการพ้ืนฐานของการน า

ความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การน าความร้อนในภาวะ
แปรเปลี่ยน หลักพ้ืนฐานของการพาความร้อนและการวิเคราะห์การพาความร้อน ความสัมพันธ์
ระหว่างการถ่ายเทความร้อนและการไหลในรูปแบบต่าง ๆ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการกลั่นตัว การประยุกต์
ทางการถ่ายเทความร้อน การทดลองด้านการน าความร้อน  การพาความร้อนแบบอิสระและแบบ
บังคับ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อความร้อน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Introduction and modes of heat transfer. Thermal conductivity. Basic 
equations of heat conduction. One and two dimensional steady-state heat 
conduction. Transient conduction. Basic concepts and analysis of heat convection. 
Relations between heat transfer and different types of fluid flow. Radiation heat 
transfer. Heat exchangers and heat transfer enhancement. Boiling and condensation. 
Applications of heat transfer. Experiments in heat conduction. Free and forced heat 
convection. Heat radiation. Tubular heat exchanger. Heat pipe heat exchanger. 
Laboratory activities related to the course. 
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615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
 (Electrical and Electronic Engineering)  
 วัสดุสารกึ่งตัวน า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส วงจรสามเฟส หลักการเบื้องต้น
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลง 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ การถอดและประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า การต่อพ่วงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งก าลังไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของวงจรควบคุม
และวงจรก าลัง การอ่านแบบไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังและการออกแบบระบบแสงสว่าง 
การป้องกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัดไฟฟ้า 

 Semiconductor devices. DC power supply. Electric power distribution system. 
Direct current circuit. Single phase and three phases alternating current circuit . 
Three-phase circuit. Basic principles, efficiency and connection of electrical 
transformers. Transformer testing. Electrical machines. Motor controlling circuits. 
Motor assembly and disassembly. Motor controlling. Generators. Electrical generator 
coupling. Transmission line system. Relations between controlling circuits and 
power circuits. Reading of electrical drawings. Design of electric power and 
illuminating systems. Prevention short circuit of power system failure. Electrical 
instruments. Electrical measurements. 
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615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4) 
 (Measurement for Production Engineering and   
 Energy Management)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  
 615 221 กลศาสตร์ของไหล 1  
 พ้ืนฐานของเครื่องมือวัดและการวัด การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การออกแบบการ

ทดลอง การวัดอุณหภูมิ ฟลักซ์ความร้อน สัมประสิทธิ์การถ่ายความร้อน ความดัน อัตราเร็วของของ
ไหล อัตราการไหลเชิงปริมาตร อุณหภูมิสแตกเนชันและอุณหภูมิเฉลี่ย การวัดสมบัติความจุความ
ร้อน ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ความหนืดของของไหล สมบัติการแผ่รังสีของผิว องค์ประกอบของ
ก๊าซ แรง ความเร่ง แรงบิด และก าลัง การทดสอบวัสดุแบบท าลายของวัสดุวิศวกรรม เครื่องมือและ
เทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การจัดการข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด การเชื่อมต่อ
ข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 Fundamentals of instruments and measurements. Error analysis. Design of 
experiments. Measurements of temperature, heat flux, heat transfer coefficient, 
pressure, fluid velocity, volume flow rate, stagnation temperature and mean bulk 
temperature. Measurement of heat capacity, calorific value of fuels, viscosity of 
fluids, radiation properties of surfaces, gas concentration, force, acceleration, torque 
and power. Destructive testing of engineering materials. Energy measurement tools 
and techniques. Data manipulation. Calibration. Data connection by using Internet 
of Thing. 
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615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับก่อน : 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  
 การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น การเขียนแบบด้วยออโตแคด เรขาบรรยาย การก าหนด

ความหยาบละเอียดของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การก าหนดขนาดและ
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอ่านแบบทาง
วิศวกรรม การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลประกอบด้วย เฟือง น็อต สกรู หมุดย้ า ลิ่ม และสปริง 
การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบงานท่อ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบและแบบ
แยกชิ้นส่วน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

 Basic engineering drawing. Drawing by AutoCAD. Descriptive geometry. Surface 
finishing. Fitting and tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering 
drawing standards and symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of 
mechanical parts including gears, nuts, screws, rivets, wedges and springs. Welding 
drawing. Piping drawing. Working drawing. Assembly and disassembly drawings. 
Building information modeling. 
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615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)  
 วิชาบังคับก่อน : *615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  
  *อาจเรียนพร้อมกันได้  
 การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับชิ้นส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 241 การ

ใช้เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ และคอมมานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพ่ือเขียนและแก้ไขวัตถุ การใช้เมาส์
แบบสามปุ่มและคีย์บอร์ด การใช้ค าสั่งออปชั่นเพ่ือปรับหน้าจอ การปรับสีหน้าจอ ขนาดครอสแฮร์ 
ความหนาเส้น การคลิกขวาของเมาส์ และขนาดของสแน็ป การใช้กลุ่มค าสั่งกริดและสแน็ป ออร์โธ 
โพล่าร์ ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คกิ้ง การก าหนดขนาดพ้ืนที่เขียนแบบ การก าหนด
พิกัดคาร์ทีเซียนและโพล่าร์และการวัดมุม การใช้เลย์เอาท์เพ่ือแสดงและพิมพ์งานทางเครื่องพล็อต
เตอร์ การใช้บล็อกเพ่ือเพ่ิมวัตถุในแบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาดซึ่งรวมถึงการบอก
ขนาดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนและแก้ไขภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยกลุ่มค าสั่งพริมิ
ทีพและกลุ่มค าสั่งฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิติสู่แบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ การใช้
บูลีนและการแก้ไขของแข็ง การใช้ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพ่ือปรับมุมมองและสร้างรูป
สามมิต ิ

 Two-dimensional and three-dimensional drawings for mechanical components 
related to the course 615 241. Use of pull-down menus, toolbars and command lines 
in AutoCAD to draw and modify objects. Use of three-button mouse and keyboard. 
Use of option commands to modify displays of color, crosshair size, line thickness, 
right-click mouse and snap size. Use of grids and snaps, orthos, polars, object snaps 
and object snap trackings. Determination of drawing limits. Cartesian and polar 
coordinates and angle measurement. Use of layouts to view and print drawings 
through a plotter. Use of blocks to insert objects. Use of text and dimension 
commands to insert dimensions and notes including geometric tolerance. Basic 
three-dimentional modeling and correcting by using primitive command groups and 
featuring command groups. Extrude, revolve, sweep and loft. Boolean operation and 
solid editing. Use of UCS and WCS coordinate systems to view and construct three-
dimensional models. 
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615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4) 
 (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)    
 ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ประกอบด้วย การหล่อ การใช้งานเครื่องจักร การ

ขึ้นรูปและการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต พ้ืนฐานของการคิดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต กระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ การจัดท าแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียม
จิกซ์และฟิกเจอร์ส าหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเชื่อมในสนาม การตรวจสอบแนว
เชื่อม การทดลองพ้ืนฐานของการกลึง ประกอบด้วย การกลึงปาดหน้า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึง
เกลยีว กลึงคว้านรู และกลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้าและ
การกัดร่อง 

 Theories and principles of manufacturing processes including casting, 
machining, forming and welding. Material and manufacturing process relationships. 
Fundamentals of manufacturing cost calculation. Various types of welding process. 
Production planning. Cutting plans. Jigs and fixtures for fabrication work. Shop 
welding. Fields welding. Welding inspection. Basic experiments of turning including 
facing turning, round turning, tapering, threading, boring and countering. Shaping. 
Milling using partial face milling and end milling. 
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615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  
 การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับชิ้นส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 241   

โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางหรือระดับสูง การใช้โมดูลเขียนแบบสองมิติเพ่ือเขียนและ
แก้ไขแบบสองมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพ่ือเขียนแบบและแก้ไขโมเดลสามมิติ การใช้โมดูล
แอสเซ็มบลีเพ่ือประกอบชิ้นส่วนที่สร้างด้วยโมดูลสร้างโมเดลสามมิติและการจ าลองการเคลื่อนไหว
ในโมดูลแอสเซ็มบลี การสร้างแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติ
ประกอบด้วยการสร้างโมเดลทั้งแบบเนื้อตันและแบบพ้ืนผิว การใส่ความสัมพันธ์และเงื่อนไขของ
วัตถุในภาพสองมิติ การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติและสามมิติ 
การใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบและการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือทวนสอบการออกแบบโมเดล การ
ใส่ความสัมพันธ์ของการประกอบในภาพประกอบ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน การ
แลกเปลี่ยนไฟล์งานระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์กลาง 

 Two-dimensional and three-dimensional drawings for mechanical components 
related to the course 615 241 by using drawing programs in mid-range or high-range 
levels. Use of two-dimensional drawing modules to draw and modify two-
dimensional drawing. Use of part modules to draw and modify three-dimensional 
models. Use of assembly modules to assemble components created by part module 
and to simulate the motions of parts. Creation of two-dimensional models from 
three-dimensional models. Three-dimensional modeling including solid and surface 
modeling. Use of geometric relations and constraints for two-dimensional sketches. 
Specifying dimensions and dimension parameters for two-dimensional and three-
dimensional models. Use of model evaluation functions and finite element 
simulations to verify models. Use of mating conditions in assembly modeling. 
Exploding drawing in assembly. Use of neutral files for exchanging CAD data between 
CAD systems. 
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615 251      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                          3(3-0-6) 
 (Computer Programming for Mechanical Engineering)  
 แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ หลักการทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบตัวเลขและรหัส การโต้ตอบกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
เชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หลักการ
ของการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะส าหรับการ
ประยุกต์ ใช้ ในทางวิศวกรรมเครื่ องกล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับใช้แก้ ปัญหาในทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 Concepts of computers. Principles of computer hardware and software. 
Computer components. Numerical system and coding. Hardware and software 
interaction. Interfacing to computer and peripheral devices. Program design and 
development methodology. Principles of high -level computer language 
programming. Selected computer programming languages for mechanical 
engineering applications. Application software for solving mechanical engineering 
problems. Artificial Intelligence. Internet of Things. 

 
615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

 (Technical English for Applied Science)  
 การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนส าหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความ

และสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง 
การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 

 Speaking, listening, reading and writing for technical applications.  Reading of 
scientific and technological articles and publications.  Explanation of procedures, 
chart, graph, and table.  Abstract and article writing. 
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615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Project Management and Safety for Engineers)   
 หลักการพ้ืนฐานวิศวกรรมความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการและขั้นตอน

การป้องกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลและ
เครื่องช่วยเพ่ิมความปลอดภัย การควบคุมและการป้องกันวัสดุมีพิษ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การ
ป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการระเบิดของวัตถุไวไฟ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
จรรยาบรรณในงานวิศวกรรมความปลอดภัย ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 
ไฟฟ้า หม้อไอน้ า การก่อสร้างและเครื่องมือกล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิศวกรรม 
ความจ าเป็นในการจัดการโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์  การวางแผน การด าเนินการ การ
ประเมินและการควบคุม การปรับแผนโครงการด้านวิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี การ
พัฒนา โครงการในระยะต่าง ๆ การท าโครงสร้างรายละเอียดของงาน ก าลังคน และค่าใช้จ่าย 
กรณีศึกษาการจัดการโครงการ 

 Basic principles of safety engineering. Causes of accidents. Princi ples and 
procedures of accident prevention. Accident analysis and investigation. Personal 
protection equipment and safety equipment. Hazardous material control and 
protection. Flammable material storage. Fire prevention. Explosion prevention of 
flammable materials. Safety laws. Prescribing of standard for administration and 
management of occupational safety, health and environment. Ethics in safety 
engineering. Safety of workers working with  machinery, electricity, steam boilers, 
construction and machine tools. Feasibility study of engineering projects. Necessity 
of project management. Objective determination. Planning. Implementation. 
Evaluation and control. Adjustment of engineering projects. Technology selection 
process. Project development in different phases. Preparation of work breakdown 
structure (WBS), organizational breakdown structure (OBS) and cost breakdown 
structure (CBS). Case studies of project management. 
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615 311     การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Machine Design)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 114   กลศาสตร์ของแข็ง 1  
 พ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การ

ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ประกอบด้วย หมุดยึด งานเชื่อม สกรูและสลักเกลียว สกรู
ส่งก าลัง สลักและร่องสลัก เพลา สปริง ข้อต่อเพลา เฟือง แบริ่ง เบรก คลัช สายพานและโซ่ ล้อตุน
ก าลัง การหล่อลื่น การออกแบบชิ้นส่วนทางกลที่อ่อนตัวได้ โครงการออกแบบ ปฏิบัติการในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Fundamentals of mechanical machine design. Properties of materials. 
Theories of failure. Design of simple machine elements including rivets, welding 
works, screw fasteners, power screws, keys and pins, shafts, springs, couplings, gears, 
bearings, brakes, clutches, belts and chains, flywheels. Lubrication. Design of flexible 
machine elements. Design projects. Laboratory activities related to the course. 

 
615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines and Gas Turbine)       
 พ้ืนฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน สมรรถนะของเครื่องยนต์และการทดสอบ พ้ืนฐานทาง

เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศในอุดมคติ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุด
ระเบิดบ อุปกรณ์เพ่ิมความดันไอดีและอุปกรณ์ขจัดไอเสียและมลพิษ เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟและชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด การหล่อลื่น ทฤษฎีและหลักการของวัฏจักรก๊าชต้นก าลัง 
การแลกเปลี่ยนพลังงานและการออกแบบกังหันในมุมมองทางกล เครื่องอัดลมแบบใช้แรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลางและแบบที่ลมไหลตามแนวแกน  รีเจนเนอเรเตอร์ การประยุกต์ใช้กังหันก๊าซในโรงงาน  
ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Fundamentals of internal combustion engine. Performance and testing of 
engines. Thermodynamics for ideal air-fuel cycles. Fuels and combustion. Ignition 
systems. Supercharging and scavenging equipment. Spark-ignition and compression-
ignition engines. Lubrication. Theories and operating principles of gas turbine engines. 
Energy interchanges and mechanical aspects of turbine design. Centrifugal 
compressor and axial flow compressors. Regenerator. Applications of gas turbine 
engines in industry. Laboratory activities related to the course. 
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615 322     วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
 วัฏจักรไอน้ าต้นก าลัง วัฏจักรก๊าซต้นก าลัง ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดของ

ความเอ้ือของระบบ การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การหาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิง 
ส่วนประกอบของโรงจักรต้นก าลังไอน้ า โรงต้นก าลังกังหันก๊าช และโรงต้นก าลังเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน ระบบผลิตพลังงานร่วมและระบบพลังความร้อนร่วม โรงต้นก าลังพลังงานน้ า โรงต้นก าลัง
พลังงานนิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นก าลังและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Steam power cycle. Gas power cycle. Energy conversion theory and 
availability concept. Fuel and combustion analysis. Fuel flash point evaluation. 
Components of steam, gas turbine, and internal combustion engine power  plants. 
Combined cycle and cogeneration. Hydropower plants. Nuclear power plants. 
Measuring instrument and control. Power plant economics and environmental 
impacts. Laboratory activities related to the course. 

 

615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
 (Refrigeration)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
 วัฏจักรการท าความเย็นและปั๊มความร้อน ทบทวนสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและไซโครเมติ

กของอากาศ แนะน าการท าความเย็น กระบวนการการท าความเย็นทางทฤษฎีและกระบวนการจริง 
กระบวนการการท าความเย็นแบบหลายความดัน สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อลื่ น การค านวณ
ภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวปเปอเรเตอร์ อุปกรณ์ลดความดันและ
อุปกรณ์วัดพร้อมควบคุมระดับน้ ายา การควบคุมระบบการท าความเย็น อุปกรณ์วาล์ว ระบบควบคุม
และระบบตรวจสอบทางไฟฟ้า การออกแบบท่อและภาชนะแรงดันในระบบท าความเย็น ระบบ
ความปลอดภัย ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Refrigeration and heat pump cycles. Review of thermodynamics and 
psychrometric properties of air. Introduction to refrigeration. Theoretical and actual 
refrigeration processes. Multi-pressure refrigeration processes. Refrigerants and 
lubricating oils. Refrigeration load calculations. Compressors, condensers, 
evaporators, expansion devices and refrigerant level measurement and control 
devices. Refrigeration system control. Valves. Electrical control and monitoring 
system. Refrigeration piping and vessel design. Safety systems.  Laboratory activities 
related to the course. 
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615 324 การปรับอากาศ 3(3–0–6) 
 (Air Conditioning)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 222 การถ่ายเทความร้อน  
 สมบัติของอากาศชื้น สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑ์การปรับ

อากาศ การประเมินภาระการท าความเย็น อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิด    
ต่าง ๆ การออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  การออกแบบการกระจายอากาศ
และระบบท่ออากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ สารท าความเย็นและการเลือกใช้สารท า
ความเย็น การออกแบบระบบท่อสารท าความเย็น ระบบควบคุมการปรับอากาศ การควบคุมเสียง
และการสั่นสะเทือน ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้
น ำ้ คุณภาพอากาศภายใน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ การทดลองระบบปรับ
อากาศ ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Properties of moist air. Psychometric properties and processes of air. Air 
conditioning criteria. Cooling load estimation. Air conditioning equipment. Various 
types of air conditioning systems.  Design of air condition and ventilation systems. 
Air distribution and duct system design. Ventilation systems design. Refrigerants and 
refrigerant selection. Refrigerant piping design. Air conditioning control system. Noise 
and vibration control. Fire safety in air conditioning systems. Water –based fire 
protection systems. Indoor air quality. Energy efficiency in air conditioning systems. 
Experiments in air conditioning systems. Laboratory activities related to the course. 
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615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems and Energy Management)  
 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได้ การเลือกอุปกรณ์ที่

เหมาะสมส าหรับระบบความร้อน การปรับสมการ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการ
จ าลองกระบวนการทางความร้อน เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดส าหรับระบบทางความร้อน 
ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน การประหยัดพลังงานด้วยระบบการ
จัดการพลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการออกแบบ
ระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Engineering design procedures. Design of workable systems. Appropriate 
equipment selection for thermal systems. Equation fitting. Mathematical modeling 
and simulation of thermal processes. Optimization techniques for thermal systems. 
Energy conservation potential in electrical and thermal systems. Energy saving by 
energy management system. Energy audits. Economic analysis for thermal system 
design and energy management. Laboratory activities related to the course. 

 
615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Industrial Robot in Manufacturing Processes)  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ กลไกการเคลื่อนที่ของแขนกล อุปกรณ์ขับและ

เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โปรแกรมจ าลองการเคลื่อนที่ของแขนกล การ
ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการเขียนโปรแกรมด้วยแป้นควบคุม การออกแบบ
และจ าลองระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับการใช้งานในกระบวนการผลิต  ปัญญาประดิษฐ์ใน
กระบวนการผลิต 

 Laboratory activities related to the following topics. Mechanical arm 
movement mechanism. Actuators and sensors. Control system in industrial robots. 
Motion simulation program of a mechanical arm. Industrial robot operations and 
programming with teach pendant. Design and simulation of industrial robot systems 
for manufacturing process applications. Artificial intelligence in manufacturing 
processes. 
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615 332     การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบพลวัต หลักการควบคุมอัตโนมัติ ระบบพลศาสตร์ทางกลและ

ไฟฟ้า ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบพลศาสตร์ การแทนระบบควบคุมด้วยภาพบล๊อกไดอะแกรม กราฟ
การไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบในโดเมน
เวลา เส้นทางเดินราก การตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 Basic principle of dynamic system. Automatic control principles. Mechanical 
and electrical dynamic system.  Transfer function of dynamic system. Block diagram 
representation of control system. Signal flow graphs. Stability of l inear feedback 
systems. Time domain analysis and design. Root locus analysis. Frequency response. 
Design and compensation of controlling systems in mechanical engineering.  
Laboratory activities related to the course. 

 
615 341     คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing)  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และการผลิต เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีซีเอนซี การใช้งาน และควบคุมการท างานของเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียน
โปรแกรมโดยตรงและรหัสส าหรับการเขียนโปรแกรมเอนซี การออกแบบชิ้นส่วนโดยใช้โปรแกรม
จ าลองโซลิดแคม การฝึกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลซีเอนซี 

 Laboratory activities related to the following topics. Use of computer software 
for product designing and manufacturing. Techniques for creating product with 3D-
CAD software. Introduction to CNC technology. Operation and control of CNC 
machines. Manual part programming, codes for writing NC program. Parts design using 
simulation program solid cam. Practical training on the real machine. 
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615 342   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
 (Computer Aided Engineering)  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับการออกแบบและวิเคราะห์

ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองทางกายภาพและ
การจ าลองปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล การวิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของแข็ง การวิเคราะห์ปัญหา
ทางความร้อน และการวิเคราะห์ปัญหาพลศาสตร์ของไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนซิส 

 Laboratory activities related to the following topics. Co m p u t e r  a i d e d 
engineering for design and analysis of mechanical engineering problems in statics 
and dynamics.  Physical modeling and simulations of mechanical engineering 
problems.  Solid and structural analysis, thermal analysis , and fluid dynamics 
analysis with computer software ANSYS. 

 
615 371 เตรียมฝึกงาน                                                                          1(0-3-0) 
 (Preparation for Practical Training)  
 เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาในด้านระเบียบข้อบังคับ บุคลิกภาพ และการสื่อสารในการท างาน 
 Preparation for practical training in an industrial sector or an institute approved 

by the Department of Mechanical Engineering regarding rules and regulations, 
personality, and communication in workplace. 

 
615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education)  
 เงื่อนไข:รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เตรียมความพร้อมเพ่ือสหกิจศึกษาในด้านหลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ บุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนองาน และการเขียนรายงาน 
 Preparation for the co-operative study regarding principle, concepts  and 

processes of co-opeartive education, rules and regulations, personality, presentation 
techniques, and report writing. 
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615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง) 
 (Practical Training)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 371 เตรียมฝึกงาน ส าหรับแผนการศึกษาปกติ 

 615 372 เตรียมสหกิจศึกษา ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
 

 เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
 Practical training of at least 240 working hours in an industrial sector or an 

institute approved by the Department of Mechanical Engineering. 
 

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science)  
 การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความส าคัญ การตีความหมายของส านวน การเขียน

รายงานการเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร 
การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะน าตัว การสัมภาษณ์งาน การน าเสนอด้วยวาจา การ
อธิบายความ 

 Reading article and writing summary.  Interpretation of idioms,  Report writing.  
Writing of corresponding letter and memorandum.  Curriculum vitae writing.  
Communication.  English for job application.  Self-introduction.  Job interview.  Oral 
presentation.  Explanation. 
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615 471     โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Project I)  
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 การจัดท ารายงานทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลของ

นักศึกษา คัดเลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดท าข้อเสนอโครงงานที่
ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี การ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน และแผนงาน น าเสนอโครงงานโดยการ
เสนอรายงานและสอบปากเปล่า 

 Preparing a literature review report on the topic related to students ’ 
mechanical engineering project. Selecting a project topic and a project advisor. 
Preparing a project proposal including rationale and importance of the problem, 
objectives, scope, theoretical framework, literature review, project methodological 
procedures and schedules. Reporting and presenting the research project orally. 

 
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0) 
 (Mechanical Engineering Project II)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 471   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 ด าเนินงานวิจัยหรือออกแบบทางวิศวกรรมในหัวข้อการวิจัยที่เสนอไว้แล้วในโครงงาน

วิศวกรรม เครื่องกล 1 วิเคราะห์ผลและสรุปผล น าเสนองานวิจัยโดยการเสนอรายงานและสอบปาก
เปล่า 

 Conducting research or producing engineering design focusing on the topic 
presented earlier in Mechanical Engineering Project I . Analysing and concluding. 
Reporting and presenting the research project orally. 
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615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 372 เตรียมสหกิจศึกษา  
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 ปฏิบัติงานในบริษัทหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

640 ชั่วโมง อบรมเตรียมความพร้อม เลือกหัวข้อและท าการศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุงงานและติดตามผล เขียนรายงานและน าเสนอผลการ
ปรับปรุงต่อบริษัทหรือสถาบันและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Working in a company or an institute approved by the Department of 
Mechanical Engineering at least 640 working hours. Preparation training. Selecting a 
topic and studying industrial problems related to mechanical engineering. Improving 
and monitoring. Writing a report and presenting the improvement results to the 
company or the institute and advisors. 

 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Finite Element Methods for Engineers)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2      
 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณ

ภายในเอลิเมนต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของแข็งและโครงสร้าง ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อน ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาพลศาสตร์ของไหล การท าไฟไนต์เอลิเมนตด์้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 Introduction to finite element method.  Development of finite element 
equation.   Element interpolation functions. Finite element method for solid and 
structural analysis. Finite element method for heat transfer analysis.  Finite element 
method for fluid dynamics.  Finite element method with computer program. 
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615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineering Analysis)  
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 

ค่าคาดหมายและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่ม
ตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพ่ือ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหา 

 Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distributions. Expected value and moment generating function. Application of 
probability theory. Sampling distribution. Parameter estimation. Statistical inference. 
Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. Use of 
statistical methods as tools to solve mechanical engineering problems and 
application of   computers to solve problems. 

 
615 511     กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid II)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  
 การไหลของแรงเฉือนและจุดศูนย์กลางการเฉือน ความเค้นเฉือนในวัสดุผนังบาง ความเค้น

ในภาชนะเปลือกบางรับแรงดัน ความเค้นในภาชนะทรงกระบอกที่มีผนังหนา และความเค้นในจาน
หมุน ความเค้นในรอยเชื่อม หมุดย้ า และรอยต่อยึดด้วยเกลียว 

 Shear flow and center. Shear stress in thin-walled materials. Stress in thin-
walled pressure vessels, thick-walled cylinders and rotating disks. Stresses in welding 
joins, riveting and bolted joins. 
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615 521     กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics II)  
 วิชาบังคับก่อน:  615 221  กลศาสตร์ของไหล 1  
 สนามการไหล การไหลศักย์ สมการเนเวียร์-สโตกส์ ทฤษฎีชั้นขอบเขต การไหลแบบอัดตัวได้ 

การวัดการไหล เครื่องจักรกลของไหล ปั๊มและพัดลม 
 Flow field. Potential flow. Navier–Stokes equation. Boundary layers theory. 

Compressible flow.  Fluid measurement. Turbo machinery. Pumps and fans. 
 

615 522 วิศวกรรมไอน้ า 3(3-0-6) 
 (Steam Engineering)  
 ไอน้ า ไอร้อนยิ่งยวด คุณภาพไอน้ า การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

วิธีการหาปริมาณการใช้งานไอน้ า วิธีการวัดค่าการใช้งานไอน้ า การใช้ไอน้ าส าหรับถังน้ าร้อนชนิด
ต่าง ๆ การท าความร้อนโดยคอยล์และแจคเกต การให้ความร้อนกับถังน้ าร้อนโดยหัวฉีดไอน้ า 
ปริมาณความต้องการไอน้ าในท่อและเครื่องอุ่นอากาศปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน 

 Steam. Superheated steam. Steam quality. Heat transfer in heat exchangers. 
Methods of estimating steam consumption. Measurement of steam consumption. 
Steam consumption of tanks. Heating with coils and jackets. Hot water tank heating 
by steam injectors. Steam consumption of pipes and air heaters. Steam 
consumption of heat exchangers. Steam consumption of plant items. 

 
615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Application Software in Energy Engineering)  
 การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ ในงานวิศวกรรมพลังงาน ซอฟต์แวร์อีอีเอส ซอฟต์แวร์

บีอีซี ซอฟต์แวร์เอ็นเนอร์จีพลัส ซอฟต์แวร์ทรานซิส ซอฟต์แวร์ซีเอฟดี  
 Implementation of application software in energy engineering.  EES software. 

BEC software. EnergyPlus software. TRNSYS software. CFD software. 
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615 524     วิศวกรรมท่อความร้อน 3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน:  615 222 การถ่ายเทความร้อน      
 โครงสร้างและหลักการท างานของท่อความร้อน สารท างานและการเลือกสารท างาน ความ

เข้ากันได้ของสารท างานและตัวท่อ การออกแบบท่อความร้อน การสร้างและทดสอบท่อความร้อน 
การประยุกต์ใช้งานท่อความร้อน 

 Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of 
working fluids. Compatibility of working fluids and pipes. Heat pipe design. Heat 
pipe fabrication and testing. Heat pipe applications. 

 
615 525    วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
 (Solar Energy Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน:  615 222  การถ่ายเทความร้อน  
 ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีอาทิตย์ กระบวนการถ่ายเท

ความร้อนและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมถึง การท าความร้อน การอบแห้ง การท า
ความเย็นแบบดูดซึม การกลั่นน้ า และเครื่องยนต์ความร้อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า 

 Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. Heat 
transfer process and solar energy equipment including heating, drying, absorption 
refrigeration, water distillation  and heat engine using solar thermal energy. 
Conversion of solar energy to electricity. 

 
615 526    ระบบก าลังของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Power Systems)  
 แนวคิดพ้ืนฐานของระบบก าลังของไหล คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมของไหล 

วงจรควบคุมเบื้องต้นและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรก าลังของไหล ผลของ
การสูญเสียความร้อนที่มีต่อระบบก าลังของไหล การประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม โครงงาน
ออกแบบ 

 Basic concepts of fluid power systems. Characteristics and functions of fluid 
control devices. Basic control circuits and symbols. Analysis and design of fluid 
power circuits. Effects of heat dissipation on fluid power systems. Industrial 
applications. Design project. 
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615 527   แหล่งพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources)  
 ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ

ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่ง
พลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal and 
electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case 
studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable 
energy. 

 
615 528   การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6)          
 (Passive Building Design)  
 กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนส าหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร อุปกรณ์

บังแดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบายเชิง
ความร้อน ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การประยุกต์งานส าหรับ
บ้านเรือนไทย การประยุกต์ใช้ม่านปรับแสงอัตโนมัติ 

 Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in 
buildings. Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal 
comforts. Visual comforts. Heat transfer through building envelopes. Applications 
for Thai-style buildings. Applications of automated blinds. 

 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Microcontroller for Mechanical Engineers)  
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเดี่ยว การโปรแกรมด้วย

ภาษาแอสเซมบลี การเปลี่ยนสัญญาณแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปลี่ยนสัญญาณแบบดิจิตอล
เป็นสัญญาณอนาลอก การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการการออกแบบ
ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 Structures and architecture of single-chip microcomputers. Assembly 
language programing. Analog to digital conversion. Digital to analog conversion. 
Industrial control device interfacing. System design project.  Artificial Intelligence. 
Internet of Things. 
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615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Mechatronics Engineering)  
 ที่มาของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แนวคิดพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี

ทางเมคคาทรอนิกส์ การประยุกต์ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

 History of mechatronics engineering. Basic concepts in mechatronics 
engineering. Mechatronics technology. Applications of mechatronics engineering. 
Research and development topics in mechatronics engineering.    

 
615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(3-0-6) 
 (Pneumatic and Hydraulic Systems)  
 หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ในผังวงจร การ

ควบคุมการผลิตและการจ่ายก าลังลมอัด อุปกรณ์นิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้านิวแมติกส์ 
อุปกรณ์คุมแบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์พีแอลซี  

 Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit 
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices. 
Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC 
devices. 

 
615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (Application Software in Mechatronics Engineering)  
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม การใช้โปรแกรมแมตแล็บ ส าหรับงานวิศวกรรม 

การจ าลองระบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรมซิมูลิ้งค์ การใช้โปรแกรมแล็บวิว ส าหรับงานวิศวกรรม 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม 

 Application software in engineering. Use of MATLAB program in engineering. 
Simulation of engineering systems by Simulink program. Use of LABVIEW program in 
engineering. Other application softwares in engineering. 
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615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion and Emission Control)  
 ชนิดของเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม้ คุณสมบัติเชื้อเพลิง กระบวนการเผาไหม้ ปริมาณ

อากาศตามทฤษฎี เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับการเผาไหม้ เคมีการเผาไหม้เบื้องต้น การควบคุมมลพิษ
ในหม้อไอน้ าและเตาเผาโดยเน้นไปที่ออกไซด์ของคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ และฝุ่นละออง ปริมาณการเกิดไนตริกออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นละออง
ที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อน้ า อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ กฎหมายและข้อก าหนดในการ
ควบคุมมลพิษ 

 Types of fuel. Combustion systems. Properties of fuels. Combustion 
processes. Stoichiometry of combustion. Thermodynamics for combustion. 
Introduction to combustion chemistry. Emission control in boilers and furnaces 
emphasizing oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur and particulate 
matter.  Generated amount of nitric oxide, sulfur dioxide and particulate matter 
from firing coal in boilers.  Emission control equipment. Laws and regulations for 
emission control. 

 
615 562    การดูดความชื้นส าหรับอาคาร 3(3-0-6)          
 (Dehumidification for Buildings)  
 ความต้องการการท าความเย็นและการดูดความชื้นในอาคาร ทางเลือกในการดูดความชื้น 

หลักการท างานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความชื้น ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูด
ความชื้นชนิดของแข็ง ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะ
ของระบบดูดความชื้น การประยุกต์ใช้งานระบบดูดความชื้น การใช้ระบบดูดความชื้นร่วมกับระบบ
ปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา 

 Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification 
options. Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants 
dehumidification systems. Liquid desiccant dehumidification systems. Performance     
evaluation of dehumidification systems. Applications of dehumidification systems. 
Hybrid use of dehumidification and air conditioning systems  and energy saving 
potentials. Case studies. 
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615 563 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6)          
 (Biomass Fuel and Its Conversion)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดยการ

อัดแน่น การคั่ว การท าถ่าน การแปลงสภาพชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็น
เชื้อเพลิงก๊าซ 

 General information about biomass. Advantages and drawbacks of biomass 
fuel. Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction 
and gasification. 

 
615 564 เทคโนโลยียานยนต์ 3(3-0-6) 

 (Automotive Technology)  
 บทน าของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขนาดและน้ าหนัก สถิตศาสตร์ของยานยนต์ ระบบส่ง

ก าลังระบบเบรก พลศาสตร์ของยานยนต์ขณะเร่งและเบรก ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับ
แรงสั่นสะเทือน แรงต้านการเคลื่อนที่ สมรรถนะของยานยนต์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล การ
ถอดและประกอบเครื่องยนต์ 

 Introduction to internal combustion engines. Dimensions and weight.  Statics 
of automotive vehicles. Power transmission system. Brake system. Dynamics of 
vehicles while accelerating and braking. Steering and suspension systems.  
Resistance force.  Performance of automotive vehicles. Laboratory tools and 
devices. Operation safety. Components of gasoline and diesel  engines. Engine 
disassembly and assembly. 

 
615 565 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Mechanical Engineering I)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 
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615 566 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering II)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 567 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering III)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 568 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 
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615 571 สัมมนา 3(3-0-6)          
 (Seminar)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 เตรียมบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอรายงานต่อภาควิชา

ในเวลาที่ก าหนดและต้องเข้าร่วมฟังการสัมมนา 
 Preparing articles of interesting topics in the field of mechanical engineering. 

Submitting a report to the department within the deadline and attending the 
seminar. 

 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)      
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดัน

กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น  การแปลงรูปพลังงาน
ไฟฟ้าเชิงกล เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์และการน าไปใช้งาน  แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส  วิธีการ
ส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

 Basic direct current (DC) and alternating current (AC) circuit analysis. Voltage, 
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. 
Electromechanical energy conversion, generators, motors and their uses. Concepts 
of three-phase systems. Method of power transmission. Introduction to some basic 
electrical instruments. Basic electronic circuits. 

 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Materials)          
 เงือ่นไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ

วิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of the main groups of engineering materials: metals, polymers, ceramics 
and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical 
properties and materials degradation. 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
การฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล เช่น  การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสร้างและติดตั้ง
เครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมกระบวนการผลิต การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน งานซ่อม
บ ารุงและวางแผนซ่อมบ ารุง และลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
และสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง การด าเนินงานของนักศึกษาในแผนสหกิจศึกษาก าหนดให้ใช้
วิธีวิจัยในการฝึกทักษะในการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอ
ผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
2. บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
 

4.2  ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 
1. กรณีฝึกงาน                    ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
2. กรณีสหกิจศึกษา              ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
615 373 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
615 473 สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัย ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัย  ที่สามารถท า
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และ

เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
5.3  ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย   

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

       (1)   มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม 
       (2)   มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
       (3)   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
       (1)   คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
       (2)   อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 

 (3)   มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนด
รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 

 (4)   อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
 (5)   อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา 
 (6)   นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่

มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ดังนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถประมวลความรู้และ
น าไปใช้ประยุกต์งานได้จริงมีความ
พร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพได้ 

ให้นักศึกษาฝึกท าวิจัย ออกแบบ และปฏิบัติ ผ่านรายวิชา  
615 373 การฝึกงาน  
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 474 สหกิจศึกษา 

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบของการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมรู้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และจัดกิจกรรมที่ เสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษามีความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาการในแขนง
ต่าง ๆ มาผสมผสานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์
โครงการต่าง ๆ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1  อธิบายความหมายและคุณค่าของ
ศิลปะและ  การสร้างสรรค์ได ้

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ 
การศึกษาผลงานแนวคิด และ
กระบวนการคิดสรา้งสรรค์ 
เพื่อให้สามารถ เข้าใจคุณค่าและ
ความงามของธรรมชาติ ศิลปะ 
และการสร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน  
ระบบออนไลน์/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริง
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การตอบค าถาม การน าเสนอ
ผลงาน โดยให้นักศึกษา
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิดสรา้งสรรค์ใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ คุณคา่และ
ความงามของธรรมชาติ 
ศิลปะและการสร้างสรรค์ 
และประเมินจากความถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมาย  ของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได ้

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การบรรยาย กรณีศึกษา การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง   
และสถานการณ์จริง การเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ 
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
พัฒนาความรู้และความตระหนกั
ด้านวฒันธรรมและความ
หลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปราย
เก่ียวกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย  เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะ
ภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรม เช่น ให้
นักศึกษาอภิปรายวฒันธรรม
ของชนชาติและภาษาต่าง ๆ 
และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่สง่ผลต่อ การ
สื่อสารและการปฏิสัมพนัธ์ 
เช่น การเลือกใช้ภาษา การ
แสดงสีหนา้ท่าทาง การแต่ง
กาย มารยาททางสังคม เปน็
ต้น และประเมินจาก ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐาน ที่จ าเปน็
ต่อการเป็นผู้ประกอบการได ้

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเนน้
สมรรถนะ (Competency 
Based) โดยเน้นการบูรณาการ
ความรู้ การอภิปรายแนวคิดทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ 
การอธิบายทักษะความเปน็
ผู้ประกอบการ การเรียนรู้จาก
ปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดู
งานสถานประกอบการ 
กรณีศึกษาสถานประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 

การประเมินตามสภาพจริง
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม 
การแก้ไขปัญหา การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน   
การประเมินกระบวนการ 
รายงานการทัศนศึกษาดูงาน  

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา  และสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท การสื่อสารที่  
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนด้วยวธิีการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration 
Method) การสอนแบบใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริง
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะ
ภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า     
การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินจากกิจกรรม       

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
ประเมิน และบูรณาการข้อมูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อยา่งมี
วิจารณญาณและสรา้งสรรค ์

การประเมินตามสภาพจริง
ในขณะ ท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง     
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียนหรือกลุ่มงาน การสอบ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และ
การประเมิน ผลงาน โดย
ประเมินความสามารถในการ
ระบุความต้องการใชส้ื่อได้
ถูกต้อง เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตรงตามการใช้
งานอย่างปลอดภัย ถูก
กฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา ตนเองและการ
ด าเนินชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed Learning) เพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทาง  
กาย จิต ปัญญา และสังคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ออกแบบและวางแผนการ
เรียน ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู ้การประเมินตนเอง 
การประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างภาคเรียน และการ
ประเมินท้ายภาคเรียนด้วย
การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
แฟ้มสะสมงาน หรือรายงาน
ผลการน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนนิ
ชีวิต 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างานรว่มกับผู้อื่น
ได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
ท างานเปนทีม เช่น การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
(Project-based Learning) หรือ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
(Problem-based Learning)   
เพื่อส่งเสริม  การแสดงบทบาท 
ของการเปนผนู าและผตูาม ความ
รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหา
ในหลากหลายสถานการณท์ั้งใน
และนอกห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม     
การประเมินผลจาก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตัิ
ของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม
การเรียนรู้ และพิจารณา จาก
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็
ฐาน (Project-based Learning) 
เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
การสร้างสรรค์ผลงานและพฒันา 
ให้เกิดความคิดใหม่ การสร้าง
ผลผลติและนวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุน้ให้
ผู้เรียนใช้ความคิดสรา้งสรรค์ใน
การออกแบบผลงาน กิจกรรม
หรือโครงการในชั้นเรียน เน้นการ
คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความหมาย 
และสะท้อนความคิดดา้นการ
สร้างสรรค์และสุนทรียภาพ ทั้งนี้ 
การสร้างผลงานและการด าเนนิ
โครงการสามารถท าไดท้ั้งในและ
นอกห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการ
จัดท าผลงาน กิจกรรมหรือ
โครงการ ตั้งแต่การก าหนด
หัวข้อ วางแผน ปฏบิัติ 
ทบทวน และน าเสนอ      
การสังเกตพฤติกรรม การ
ท างานเปน็ กลุ่ม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
การประเมินผลงาน โดย
ประเมินจากความใหม่ของ
แนวคิด/แนวทาง ประโยชน์ 
คุณค่าทางสุนทรียะ เป็นตน้ 
 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผนอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อ แก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรม
ได ้

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางโดยใชป้ัญหาเปน็ฐาน 
(Problem-based) ฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมนิ
โดยเพื่อนร่วม  ชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ เชน่ การ
วางแผนงาน การออกแบบ
เพื่อการแก้ปัญหา   หรือการ
ออกแบบนวัตกรรม การ
วิเคราะห์และแก้ไขโจทย์
ปัญหาด้วยการวางแผนหรือใช้
นวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ปลอดภัยในการท างานและถูกตอ้งตาม
จรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมได้ 

1) บรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณ
วิศวกร 
2) ให้นักศึกษาเขียนระบุ
จรรยาบรรณวิศวกร 
3) ให้นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับ
ความส าคัญของจรรยาบรรณ
วิศวกรต่อสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 
4) ให้นักศึกษาบอกเล่าหรือ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ เร่ืองราวที่
เก่ียวข้องกับความส าคัญของการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิศวกร
ที่ส่งผลต่อสังคมและอาชีพ 
5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทาง
วิศวกรรมให้นักศึกษาตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏบิัติที่ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณวิศวกร 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิศวกร 
2) ประเมินจากความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบายความส าคัญและการ
เชื่อมโยงจรรยาบรรณวิศวกร
กับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 
3) ประเมินจากแนวทาง
ปฏิบัติทีน่ักศึกษาเลือกจาก 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมให้
ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
วิศวกร 
4) ประเมินจากการสงัเกต
พฤติกรรมในการท าโครงงาน
และการฝึกงาน 

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ได ้

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้
นักศึกษาประยุกต์ใชท้ฤษฎี หรือ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรม 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายให้ท าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมที่
ก าหนด โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี หรือหลักการพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร ์
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้ท าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง

วิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกลได้ 

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้
พื้นฐานทางวิศวกรรมที่ใช้ส าหรบั
การแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้
นักศึกษาประยุกต์ใชท้ฤษฎี หรือ
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมใน
การแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายให้ท าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4) ก าหนดโจทยป์ัญหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎี 
หรือหลักการพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้ท าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO13 ประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลตามที่สภาวศิวกรก าหนด 
เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้เฉพาะ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้
ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาแล้วให้
นักศึกษาประยุกต์ใชท้ฤษฎี หรือ
หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกล
ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายให้ท าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4) ก าหนดโจทยป์ัญหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้
ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

1) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้ท าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
 

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิง่แวดล้อมได้ 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือ
มอบหมายงานกลุ่มและงาน
รายบุคคล ให้ท าการออกแบบ
ชิ้นงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
พร้อมให้ค าปรึกษา 
3) ก าหนดโจทยป์ัญหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการออกแบบชิ้นงาน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

1) ประเมินจากรายงานการ
ออกแบบชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลการออกแบบชิน้งานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบ
ชิ้นงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ที่ก าหนด 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได้ 1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือ
มอบหมายงานกลุ่มและงาน
รายบุคคล ให้ท าการผลิตชิน้งาน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมให้
ค าปรึกษา 
3) ก าหนดโจทยป์ัญหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการผลิตชิน้งานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1) ประเมินจากชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ผลิตได ้
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลการผลติชิน้งานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพื่อผลิตชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 

PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได ้

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ก าหนดโจทยป์ัญหาหรือ
มอบหมายงานกลุ่มและงาน
รายบุคคล ให้ท าการออกแบบ
ระบบพลังงาน พร้อมให้
ค าปรึกษา 

1) ประเมินจากรายงานการ
ออกแบบระบบพลงังาน 
2) ประเมินจากการน าเสนอ

ผลการออกแบบระบบ

พลังงาน 

 
PLO17 ค านวณผลประหยัดของการอนุรักษ์

พลังงานได ้

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาแล้วให้
นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจาก
รายงานการตรวจวัดพลงังาน 
และค านวนผลประหยัดของการ
อนุรักษ์พลังงานจากข้อมูลทีไ่ด้รบั 
3) ให้นักศึกษาเยี่ยมชมอาคาร
หรือโรงงานแล้วให้นักศึกษา
ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงาน 

1) ประเมินจากรายงานการ
ท าการทดลองเพื่อตรวจวัด
และวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ของระบบหรืออุปกรณ์ 
2) ประเมินจากการทดสอบ
การวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ของระบบหรืออุปกรณ์จาก
โจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่
ก าหนด 
3) ประเมินจากรายงานผล
การเยี่ยมชมอาคารหรือ
โรงงาน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

          ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs)                   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการ

สร้างสรรค์ได ้
                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มี ทั กษะกา ร ใช้ ภ าษา และสื่ อ ส า ร ได้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
          ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs)                   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบยีบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                      

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือเพือ่ออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

หมายเหต ุ:  ระบุสัญลกัษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs) สัมพันธก์ับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

 
 
 
 
 
 
 



   109 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

                        ผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
                        มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์
ได ้

                       

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้  
                       

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้                       

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
บริบทการสื่อสารที่หลากหลาย                        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ                        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต                        

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                       

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้                        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรอื
เพื่อออกแบบนวัตกรรมได้                        

PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยในการท างาน
และถูกต้องตามจรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมได้ 
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                        ผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
                        มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 

                         

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 

                         

PLO13 ประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวศิวกรรมเครื่องกลตามที่
สภาวิศวกรก าหนด เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 

                         

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 

                         

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได้                         
PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมได้ 

                   
  

    

PLO17 ค านวณผลประหยัดของการอนุรักษ์พลังงานได้                         
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตยสุจริต 
       1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม 
  1.3 มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง ตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
  1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม  
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
2. ด้านความรู้ 
                2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  
  2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา ของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม  
  2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
  2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ ที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน  
  2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
  3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
  3.3 สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล 
ประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ 
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค  
  3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาตาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม  
  4.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ สวนรวม 
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ ชวยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ  
  4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ ทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และ
งานกลมุ สามารถปรับตัวและท างานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูน าและผูตามไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
  4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอม       
ตอสังคม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรส าหรับการท างานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี  
  5.2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแก
ปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค  
  5.3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ  
  5.4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ  
  5.5. สามารถใชเครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
วิศวกรรมที่เก่ียวของได้ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU101  ศิลปะศิลปากร ⚫                 
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫          
SU110  มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ⚫                 
SU111  บ้าน  ⚫     ⚫           
SU112  ความสุข      ⚫            
SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ      ⚫            
SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก     ⚫             
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ      ⚫            
SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศ

ไทย 
⚫        

        

SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น ⚫ ⚫                
SU118  สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
⚫ ⚫       

        

SU119  การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา   
คุณภาพชีวิต 

   ⚫  ⚫   
        

SU120  ไทยศึกษา  ⚫                
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน  ⚫                
SU122  สมาธิเชิงประยุกต ์      ⚫            
SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  ⚫                
SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบนั      ⚫            
SU125  มนุษย์กับการคิด      ⚫   ⚫         
SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน ⚫     ⚫            
SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ใน

ศตวรรษที่ 21 
 ⚫    ⚫   

        

SU128  การตีความศิลปะ ⚫ ⚫                
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     ⚫  ⚫           
SU130  การพัฒนาการคิด      ⚫            
SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น     ⚫             
SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3      ⚫            
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      ⚫ ⚫           
SU134  ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
    ⚫    

        

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต      ⚫ ⚫           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

     ⚫   
        

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์     ⚫             
SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวนั      ⚫  ⚫⚫         
SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า      ⚫ ⚫           
SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      ⚫            
SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์         ⚫         
SU142  ดนตรีอาเซียน ⚫ ⚫                
SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง ⚫     ⚫            
SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวนั       ⚫           
SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย  ⚫                
SU146  โครงการพระราชด าร ิ      ⚫            
SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล     ⚫   ⚫          
SU148  พลวัตสังคมไทย  ⚫    ⚫            
SU149  การดูแลสุขภาพ      ⚫            
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์ ⚫ ⚫                
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ  ⚫                
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ ⚫ ⚫    ⚫            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น ⚫ ⚫                
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะ

ตะวันออก 
⚫ ⚫    ⚫   

        

SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ ⚫ ⚫                
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย ⚫ ⚫                
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน  ⚫                
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต      ⚫            
SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล    ⚫ ⚫ ⚫            
SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ  ⚫  ⚫              
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์  ⚫  ⚫ ⚫             
SU210  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ

สืบค้น 
   ⚫ ⚫    

        

SU211  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษา
ในอาเซียน 

 ⚫  ⚫     
        

SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้าน
วัฒนธรรม 

 ⚫  ⚫     
        

SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชวีิต    ⚫  ⚫            
SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ    ⚫              
SU215  นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน  ⚫  ⚫              
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์    ⚫              
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วย

ภาษาอังกฤษ 
   ⚫     

        

SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

   ⚫     
        

SU301  พลเมืองตื่นรู้  ⚫    ⚫ ⚫           
SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรม 
 ⚫     ⚫  

        

SU311  งานสร้างสรรค์และนวตักรรมใน       
ศตวรรษที่ 21 

⚫      ⚫  
        

SU312  เพศสภาพและเพศวิถี       ⚫           
SU313  ธรรมชาติวิจักษ์       ⚫           
SU314  รักษ์นก       ⚫           
SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 
      ⚫  

        

SU316  โลกของจุลินทรีย์       ⚫  ⚫         
SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว     ⚫  ⚫           
SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน       ⚫           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

    ⚫ ⚫ ⚫  
        

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม     ⚫ ⚫   ⚫         
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       ⚫  ⚫         
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง   ⚫               
SU323  จิตสาธารณะ       ⚫           
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      ⚫ ⚫  ⚫         
SU325 ภูมิภาคโลก  ⚫                
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 
  ⚫  ⚫    

        

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ   ⚫     ⚫⚫         
SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ     ⚫    ⚫         
SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ   ⚫      ⚫         
SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรม        

อีสปอร์ต 
  ⚫  ⚫  ⚫  

        

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ   ⚫      ⚫         
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต   ⚫               
SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
  ⚫      
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU416  ธุรกิจดิจิทัล   ⚫  ⚫             
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี

และวิศวกรรม 1  
      

           

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี
และวิศวกรรม 2  

      
           

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม             
      

615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1                   

615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2            
       

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม             
      

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2             
      

615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1             
      

615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวศิวกรรมเครื่องกล             
      

615 211 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล              
  

   

615 212 การสั่นสะเทือนทางกล              
     

615 221 กลศาสตร์ของไหล 1             
      

615 222 การถ่ายเทความร้อน              
   

  

615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร                  

615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลอิูดส์                  

615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการ
จัดการพลังงาน  

           
      

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล                   

615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรมเครื่องกล 1                  

615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกร
เครื่องกล  

                 

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรมเครื่องกล 2                  

615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

           
      

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์           
ประยุกต ์

   
              

615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัย
ส าหรับวิศวกร 

         
  

      

615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล                   

615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ                   

615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                   

615 323 การท าความเย็น                 
  

615 324 การปรับอากาศ                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการ
จัดการพลังงาน  

               
  

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการ
ผลิต 

                 

615 332 การควบคุมอัตโนมัตทิางวิศวกรรมเครื่องกล                   

615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต                
   

615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม                   

615 371 เตรียมฝึกงาน     
      

        

615 372 เตรียมสหกิจศึกษา     
      

        

615 373 การฝึกงาน     
  

   
         

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

                 

615 471 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1     
     

         

615 472 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 2     
   

           

615 473 สหกิจศึกษา     
  

   
         

615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลเิมนท์ส าหรับ
วิศวกร    

            
     

615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม                  

615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 521 กลศาสตร์ของไหล 2               
     

615 522 วิศวกรรมไอน้ า                  
 

615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พลังงาน  

                 

615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน                 
  

615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์                   
615 526 ระบบก าลังของไหล                 

    

615 527 แหล่งพลังงานทดแทน                   

615 528 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน                  
 

615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกร
เครื่องกล  

             
    

615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น               
    

615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์                
    

615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม      
เมคคาทรอนิกส์  

             
    

615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ                  
 

615 562 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร                   
615 563 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ                 

  

615 564 เทคโนโลยียานยนต์                                                                                    
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 565 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1              
     

615 566 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2              
     

615 567 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3                
     

615 568 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4                
     

615 571 สัมมนา    
         

     

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน             
      

620 101 วัสดุวิศวกรรม            
      

 หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผูเ้รียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

แผนการศึกษาปกติ 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีที่ 1                              
SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) U 

              
  

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) U 
   

Ap 
 

Ap, 
At 

Ap 
       

  

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล  3(2-2-5) 
   

Ap Ap Ap, 
At 

         
  

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 

3(2-2-5) 
 

U 
 

Ap 
           

  

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
           

Ap 
   

  
615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 

         
R,At Ap 

    
  

615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2  3(2-3-4) 
          

Ap 
    

  
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 

           
Ap 

   
  

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
           

U 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  3(3-0-6) 
           

Ap 
   

  
615 121 อุณหพลศาสตร์ทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1  
3(3-0-6) 

           
U 

   
  

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
           

Ap 
   

  
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

           
Ap 

   
  

ชั้นปีที่ 2                     
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
3(3-0-6) 

  
U 

 
Ap 

          
  

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  

1(0-3-0) U      At Ap          

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  

1(0-3-0)       At Ap An         

615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6)             Ap  U   
615 212 การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6)             Ap     
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1  3(3-0-6)            Ap      
615 222 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)             Ap   U  
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
3(2-3-4)            Ap      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการพลังงาน  

3(2-3-4)            Ap     Ap 

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1(1-0-2)              Ap    
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบ

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
1(0-3-0)              Ap,S    

615 243 กระบวนการผลิตส าหรับ
วิศวกรเครื่องกล  

3(2-3-4)               Ap,S   

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

1(0-3-0)              Ap,S    

615 251 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)            Ap      

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap              

615 262 การบริหารโครงการและความ
ปลอดภัยส าหรับวิศวกร 

3(3-0-6)          At  Ap Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีที่ 3                    
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค ์ 
3(3-0-6)  

 
U 

 
Ap Ap 

          
  

SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 
 

U 
   

Ap, 
At 

Ap, 
At 

        
  

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)  
  

U 
    

Ap An 
      

  
615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

            
Ap Ap 

 
  

615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
และกังหันก๊าซ  

3(3-0-6)             Ap     

615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3(3-0-6)             Ap   Ap  
615 323 การท าความเย็น  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 324 การปรับอากาศ  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 325 การออกแบบระบบความ

ร้อนและการจัดการพลังงาน  
3(3-0-6)             Ap   An,At An 

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิต 

1(0-3-0)             Ap Ap    

615 332 การควบคุมอัตโนมัติทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)             Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0)             Ap  Ap   
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรม 
1(0-3-0)             Ap An,At An   

615 371 เตรียมฝึกงาน  1(0-3-0)    U   U   U,At        
615 373 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 

240 ชั่วโมง) 
   Ap  Ap Ap  Ap Ap,At        

ชั้นปีที่ 4  3                   
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
3(3-0-6)    Ap              

615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1*(0-3-0)    Ap Ap Ap Ap  Ap Ap,At   Ap     
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0-9-0)    Ap   Ap Ap An Ap,At   Ap     

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs  
Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”    Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”     Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”   

Analyzing        แทนด้วยสญัลักษณ์ “An”  Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”      Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  

ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีที่ 1                              
SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) U 

              
  

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) U 
   

Ap 
 

Ap, 
At 

Ap 
       

  

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล  3(2-2-5) 
   

Ap Ap Ap, 
At 

         
  

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 

3(2-2-5) 
 

U 
 

Ap 
           

  

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
           

Ap 
   

  
615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 

         
R,At Ap 

    
  

615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2  3(2-3-4) 
          

Ap 
    

  
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 

           
Ap 

   
  

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
           

U 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  3(3-0-6) 
           

Ap 
   

  
615 121 อุณหพลศาสตร์ทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1  
3(3-0-6) 

           
U 

   
  

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
           

Ap 
   

  
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

           
Ap 

   
  

ชั้นปีที่ 2                     
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
3(3-0-6) 

  
U 

 
Ap 

          
  

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  

1(0-3-0) U      At Ap          

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  

1(0-3-0)       At Ap An         

615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6)             Ap  U   
615 212 การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6)             Ap     
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1  3(3-0-6)            Ap      
615 222 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)             Ap   U  
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
3(2-3-4)            Ap      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการพลังงาน  

3(2-3-4)            Ap     Ap 

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1(1-0-2)              Ap    
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบ

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
1(0-3-0)              Ap,S    

615 243 กระบวนการผลิตส าหรับ
วิศวกรเครื่องกล  

3(2-3-4)               Ap,S   

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

1(0-3-0)              Ap,S    

615 251 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)            Ap      

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6)    Ap              

615 262 การบริหารโครงการและความ
ปลอดภัยส าหรับวิศวกร 

3(3-0-6)          At  Ap Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีที่ 3                    
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค ์ 
3(3-0-6)  

 
U 

 
Ap Ap 

          
  

SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 
 

U 
   

Ap, 
At 

Ap, 
At 

        
  

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)  
  

U 
    

Ap An 
      

  
615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

            
Ap Ap 

 
  

615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
และกังหันก๊าซ  

3(3-0-6)             Ap     

615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3(3-0-6)             Ap   Ap  
615 323 การท าความเย็น  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 324 การปรับอากาศ  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 325 การออกแบบระบบความ

ร้อนและการจัดการพลังงาน  
3(3-0-6)             Ap   An,At An 

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิต 

1(0-3-0)             Ap Ap    

615 332 การควบคุมอัตโนมัติทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)             Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0)             Ap  Ap   
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรม   
1(0-3-0)             Ap An,At An   

615 372 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0)    U   U   U,At        
615 373 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 

240 ชั่วโมง) 
   Ap  Ap Ap  Ap Ap,At        

ชั้นปีที่ 4  3                   
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
3(3-0-6)    Ap              

615 473 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 
640 ชั่วโมง) 

   Ap  Ap Ap  Ap Ap,At   Ap     

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs  

Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”    Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”     Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”   

Analyzing        แทนด้วยสญัลักษณ์ “An”  Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”      Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  

ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนดว้ยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สามารถอธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
และประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ได ้

 

2 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่  2 สามารถแสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ประยุกต์ใช้ความรู้องค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้ 

 

3 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 3 สามารถอภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต  ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการ  คิดวิเคราะห์ 
วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม ออกแบบ
และผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรม รวมถึงออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม และค านวนผลประหยัดของการอนุรักษ์
พลังงานได ้

 

4 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 4 สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ปลอดภัยในการท างานและถูกต้องตามจรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม และประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภาวิศวกรก าหนด เครื่องมือ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
 

2. การประเมินผลนักศึกษา 
การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลการ

เรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1   การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสิ้นสุด
การเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการประเมินร่วมกัน เช่น 
การท ารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรม การสอบ การถอด
บทเรียน อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ การตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์นักศึกษา หรือผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เป็นต้น 

2.2   การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การ
วัดผลรายวิชาให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก 

2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 และ 615 472 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 เป็นต้น 

2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนน
เก็บ คะแนนสอบกลางภาค กรณีรายวิชาที่มีการน าเสนองานหน้าชั้นเรียนให้สะท้อนผลการประเมินให้นักศึกษา
ทราบภายในระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถน าไปปรับปรุงการเรียนของตนเองในภาคการศึกษานั้น 

2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถยื่นผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 4.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้องสอบได้
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ
และกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2.00 
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ภาคผนวก 
 

(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ช) ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก  ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 



ne.rulnlmlrAnrlt

tlauqnu81ソ 1っ摯0■ooRa」lni

う■群■8n■,anun.8ntJ銹叫型ηlj鋼翁ロ

■.■_Ldb。

υ譴鋼働

lo8,tiunl,attn3■

"iJO憔
″むNソ nうM81群OaaJ.niづ1商 8nη ianυ■18。υ」号鉗鉗n

oη n8づnlJl■ 9■劉n■■測luttn口、1し b ttn働 ■■bご ■19ヽη bζ Ltag■■9、η bb lt研ヾ
Ⅵ

:彰
う1lUQ～n・Ml・η

raun]ょ!li::11::〔::祠
1裔8an」ηn、1.nηilJ■81■n:0'G′しゎ 。

倫 。 偽憮前1月 80づη“偽係詢劉v朽Ⅵ8■詢aa」lniづ 1晟 un3ぅanuη■8前僑則側.

ll創71例 別.■ bdbo'

tloじ イOJく だuil颯イJoバυttuttnttnun,8″ も」3～
～
ηも、輌nttι Jη inυ■″O tL研

nloo■、anun91.lnη、日Rul bゎ。ιl■群Jl」

偽 m lu偽憮前i

“■ν■OⅥOnaU"И
"η

8n■■■■1■MlっM81oona」 nnヽ

“n籠8"lヂИll■ 8n■ 0■ ,■脚i゛ d■■。■■

'月

8。 1。。」■。6.,iin.彫し輌uutl■ n鋼彰
鼈゙轟Иttη研嘲nn■ sti3■ol,aOun38

“nttgnsittn3ぅ」、8嶺 nttg"lttИ■■Onllll,3■うOnttgniぅ■olぅ uttMnぅなっnJヾηu
Ⅵι1801ooolヾ 6.,150.8もη8υιИln翻彰■o■ν■lMミanlit,3unni3o■910

“ininυη"n4■η8n■ 1劇う■蘭il″1■M8:G8■ 68u=381ta3■」oOooι]ub
」■8LnM l斉 Lバ

⑥ 飾再nりanれ l乱バ
(0。 )κぎnt号■nη、イnul,vttυ」ぅv18nガ50脚属nuη nOu」a18則 oon,8Ⅵ■っく

言nせ■sn■ ぅ И号Oζl″,υ 」 3ヽann■ oJni6■

'NM.ら

M8■ ざuuO■
=uう

ηι調8uζ MlιtaVl″ギu
nlぅ商 ぶonthin■ 19■■νttn鋼晰描 ИηぅⅥO■詢 繭 И■9帰 o口η劉

'商

Иunliuソ論 a例、

bb)紹η

`■

nl,anu■霊砲。ls型刊ηИ弓0」 ,vnη n働8前 5ら■ηl‖偽■ヾ
И,o」、8o■ nitJ口、う■lo■ 1愉

1ヾ
ソ101j｀多n■niUJ口■6■輌NMηうⅥ81涌Oooコ ,uづ■1調 8uι,■ ttagl″洵

n■,論ι10ntinanせηn..И ttι n創斬ι局3っ詢 nn,t倫再nせntuソ論冤口`J0110面■MηうⅥ81詢 1lM● n
病001■,商 M■91■■Mttnan,

(Om)ζぎ・tS・ nη ,イ nυη,8″υ」
=qυ～

■0写っηnttИηうη81aJ И弓0■ olυ u

Q9.anttduデ an■■ν■うⅥ81論洵 50。 Lavlttunn,論 6ant倫 高nせηO■脚ソ論 ιn鋼晰,脚ソηうM8■詢

商Иun絹omn田

'商

v■,1■■Иttan,

(。 こ)コ脚Иηうηol前 0、輸1デLイlanunl斉記un,dimυι職0■0洵弱刊剣1

AdviceKPS
Highlight

AdviceKPS
Highlight

AdviceKPS
Sticky Note
Unmarked set by AdviceKPS

AdviceKPS
Typewritten Text
164

AdviceKPS
Sticky Note
Marked set by AdviceKPS



b

G)伽日nunimu l血 1輌■ИηうⅥ01論ol飾vttinυ ll晟lun罰飛nu
l,3inl・

・
翡Va゛翻■鋼 旬0洵翡則剣n嬌0炉ぬくnη,anu面 o]d。.MJ■ 8う nl」漁301伽 19■anuη

ηttuaヾn9                                   -

ぎlИぅ■1劉attUn]o(lη 18Ltlntl■ inttnせ lntnu lデ lin」llJ口 1■ 18ι ]ulJ剣 Oo

おⅥ■3η 81a」

“0111ljttljin胡う■ηnl,"朝■loO■■■づl ol■1lJ」 58帝魏Jttnηぅ■歯群Q198
nttu尻綱01ヂザ■И嘔1輌 n■υηttLLugJnttagl嘴 nl編 nυl斉lun■■60■Lagnl■5u n MLら o■イoヾ詢n■ 5緒 81J

]etuninuntunttg

“Ⅵ」■8in"14■η8n■ o■づl Иl■ 8`ηソ
=も

うn」R■ηan■ぅ高nunnl■ anυ翻8o■■■oく

tL91a8118っ■■

“nl,aヾⅥ8:G8uう■150■ "И■■0000■づ■nη ,輌inanunt″Lanくn■■llinuヾ ]o

n」 u、loo■191を

]Gla11::』]III]]nI彙‖‖(1lIIl↓III]眠lili軋罵ll.lnt{‖II16。

nlνun3unη ttnJanunllanせη¶o■ソloMt110038」 ,8olnlデⅥ,luιl■ 1■ 01 LlutLn■ ■loM18旬 Oq

nll悦仙nl■バlMun視 1■偽憮詢iniく詢仙Иun,1■olヽ1ザioten愉備nηぅ商l」面■豹■9佑 8

tlo d lデ oSnl,u尻測Иηうη81裔uaa」ηn,ふnυlnl,ol■t10UOnU■

hni温,itΨnぶ00詢 nη,品n■n3弼。mttm割 9■耐甜o詢 1デ総n■測尻
“
絹γ8η論

an」ln張命unぅn■仙漁nηぢl″ twin輌脳愉帰0直O洵0071118僑0偽ふ前1耐倫鵠n■、■尻■Иttη O■詢

aa」lnittua■ 0■,101■taublttan■ ■341うη8■ atlaa」ηn、ぅ1■轟し1″

hnid輌itMl閃 a■avooo■ふ面■0」 113く anl■MηうⅥ8η ttanllnlol■ i田31糸成ぼ

Rleu゛ n■■ηヾИ■9朝号oυlodっ n」l″

ソ84■Oo

nl,■9oo,anυη

■Ob ttИ nうⅥO■ a8oη 3■ 8ou測う1ソ閃ant,■ ol,日nせ■乱 」30りQn.■lla■剣ηう、lИdo剣oo

■ⅥηうⅥ81ざ811■M ttt]uuti■ Jnanせ nal∬qt喘 01nυ lィu」号則
～

11■ 6nan■■146ヾl斉 デ。ilデ
n創 8oillun■■」ぅ彰i■n鋼じ■oヾ∩釧8'ふれ 」,va゛

`¶

8thanu.1.員面 u■0■1デざuL倫属nせ31o■仙 L‐J9

nl∩ n3innυl■■ 1

1デn側彫n,1■ 01,」 i彰奇ηn鉗81¶ 8=bЧ nnan■■■

'in'ldヾ
『 J3anu.別。1■ 0■ 7ヽ■nう創■ιM811

iloら■■ttagunJ186ロデ蘭膏11酪nせηlイ■論 ‖偽 測偽 バlMun面 011則 n15anu毬 ag・1■o■MJっυう口

'■

v品。

anunluan旬 1う■■

'剣

Oιhan、1

31■■■M■9800■ Oqin30%ηηtη 8ulOu■ 890ol」畜0000■ 3■■■■Mll■ 80n■ 0く、■3つ■lⅥ

nnⅥ1411uvananぅ

tlo d n3、■on3ぅ inunttJttИηうηJηざol済ιモul」 nη ttι n創晰脚η口ぅ。■■Manan、■8nυ

」号剣
～
η例号Ltuっηlヾ n3,tjiVηうtn剣晰劇■ol,3■Manq,,18nυ Q9測言nせ10uu飢ぼ憮″uluJ■lJu tta彫

ぬn3Jtlonη朝■11■14ananぅ                                                 0・
                                                                           11,lF:7テ

′

AdviceKPS
Typewritten Text
165



Cn

nll19n15anull..Mlう M81ざ81颯イぅ8υ uⅥうnln lnutt」 。1■ annl,anuηl.ltdag

lnl,anun30nLl■ ■00n1000ぅ言nul」n6月O nlnnl,anuη nuttagnlnn■ぅinun」 a18 1oO■dav
nlnnll■ nul」 nn■,888nanan・unh者00oOnauttηttnlM

■Иlう●ol前 olo18価nl渭 nυln101ιttulQttudO■ 10■10ollanun」 。185nИ僣ヾ
nη Fl乱イln31,888nanan.1」 ぅ8■1側ttJn詢 91晰      

‐

n、■

■00■lni llMlう ■01atlolη Qnn■ 5肩nuntul」ttulJtolnJttUUИうoM号01」ttuutta劉 関■1■

(o)nηぅanu、8uuMlana tiunl,論 nl,an胡lnal橘彰uuηηinal■■6utⅥ oゞ面ロ
bぅ備1晰 うηЧn,81η 8翻8o lu、 udj ltagt扇 ol10ιⅥhlJlag●1,■.M輌 ,.■熱nl,anuooula百

G)nl,anu■■..19ぅ■η(MOdule system)記 un■55nn35月 811nηiaouttun,3■ 1
n,■3ag5■ El■■lИ,OMa18118つ■1

(m)n31高nせntuu■ηun■13:lunl,lnnl,anuη 198n31■ 1ゞ■ lo■ oく anl■属nせ1

1unηo」ぅvιⅥ輌И,3ボ3■νan19、■0ヾ‖VlつⅥ8ηa81inη 5。。nl:luanu佃8Иan195■1■ 1■■9

(a nlぅ焔nηttnu18前翡
～
剣η扇則u論っИふ dunηi愉 0■捐nunlnul伽論ani

rjnfi fi rinaaua-tjud'rlfi:oliu6'nunrnm.r{in:ruarur:ofi rnu
(L) nr:o'qnr:finu'luulJU:olin.r: riunr:dnnr:fi nurlnanaruRraniarurrirs .1

n3938nu

(b)nlう Onnη、πnunMananin3ui.    ,vnu僑剣剣1口号aoo16則側n tiunll属nuηMan191
、8o■nJ号旬Q■ 9,■ 0。Manqm、 1■M“し、811nnυ l■ ,ONn■ 198閃■1し、■n■innυ■381'ヽ」号旬q■ギo30。

Mananぅ

(d)nη 10nn15高 nu19η劇lnぅ onη、6olldっ (11者η tlunl,■ 901,anu.lntjィ ιinゞ 1・

lnぅonl,an■1,oolM8蠅 8■68utu,1崎■168u11ヾνtt ttag面01lunη 5愉閃anl■ιn創晰

'■

ソηぅⅥuη論
商νttnti■ g■1■linJl,18う■■lLコη面8u面■Ml10311■ Manlo'う彰nuSttQη覇餌輌飢″

(“)nl15nnη ,anυ■ltnJ.6■ ]

齋。ilデt]ulljnl■

'v話

n■ ,ぅ 、8tu8U Иう0」 8ヽnη n■v■うⅥ8■oo01И■91イ ■ヽ脚デ。tilulJ
nηコιn鋼朝コ■9■,1■ Manq口 ,,89unJ号 型則lnぅ 」58nη nnぅ彩Ⅵlっくnnせ15ol,vltn3■ tloo ttagttu■M■く

nniu、Иl,tn創 91Nη口,Sn■Manlol18奇bq9■inuη QせЪ薇 者憮 う11■もQ30範

偽
` nη

、伽 na■nniinu lデ伽瞼Ⅵ■8nannl渭 n胡」n31n鉗彰副nf■ oηぅ■0■ 198

閃n■ν■9

ЪJiん,■■nan'膏nanull斉詢01飢Йatthn15属 nuηn■測nle ob(。 )Jo ob lbpィ0。bぃぅttavRlo ob ldl

anMぅυn■ 1■ tjιっannlinnu■■oヾ nη ■ヽOo■ ,nnuntuこ」tLuudu n lデ■Иlつη01alUti31J

偽 ぺ 1倫n刑■Oan旬 。ヾ、1崎■ηlSuulun■ nnη,an』」nan..Ⅵ論n斜晰糸J
(o)ヽ loう■Onlnηη哺 凩 イnanuぅ1010儒 00う」1■OJttИntittJnづη Od留う1‖ o

don■ nn35打 nぜ1」 na ttegttn15日 nun■oonan耐 o■5ntii00nづ nm。 |ぬbヾdanη nn■,anu■」n31デ働

^η0110υ o И■■o091

(し),loう■On■ n」£J昴 11イtっanln1410Mna3ヾlJザ00nづ■m。

n■ o ol,抒 nせ■una Lagtゴ 。,1■詢n3,日 nせ■■00na168■ (論1)L論 lJ偽 8nづ■ごζ
nann■、anせ1」na tデ11.twinttb。 ソ1っ 8691

AdviceKPS
Typewritten Text
166



ご

(m)n31lnヾη■lnnan翻 1■ Й弓OavA■anul飢ィL3attntiJ000づ nごζ ttLヾ
酬on■000■anununa l喘111面ηうも。34山8in

(cう nl,Mhinぅ oll■И号0ら101,■ nl138■6■ o ,1.91バ
=む

■OuИ■00,1=しっ。1
v11ln,く 。■■И,onOn、,■ull]lli者 oOn■1《α lhhヾ oOnnfln15anun」 nn lザ111翻ηnu o ИIJっυnn

聯Mun橘乳]:』溜1:i慇駆報ぶ織ll稔鼎鰍璃鵞器淵
υ乱1

偽 。。 lデLdagn創彰商 MunИttan,tagttuっ u朝 J■ 0うo'■8酪188u198■8酪 蒟ヾ ■3

anunvIら1」1襲Иllv181o80■ソuntuunavИ an10'

¶o。し1デLdagnttvan■1■ 0■■ヾ,8面 unJta群 ,■塊 OИ ttntn創帆unη ,ι8on■agn31■0
t」88uan]1う■ηう、lLOn ttagИ ,oう■■111″

偽 Om n■ぅ89■■崎■lddlデ面ηィnua゛η8面8哺簡愕8u ttag商Ⅷnnan。lM8■8u W
雨ulunη‖1田νttη 8η詢商M■9

1ザn創8■1■0,loO■ lη38tin■ oututnagnlnn■ ,■ nvil轟田Ml■η81a8Ⅲ o」ぅ彰nl■ oo■

筑Jo(Ⅵ8則u■■■11,o■u晰00n31d..

n18ИtthaヾηtttC8■う■η3o■ L論 Mlnn創 81110■品。t]n■ 0■,18う■ntMit薇■ta■

●lobinn30■ 5。。ぅ.a19薇″L嶺li融

"dlnunl、

H ud群0ヾuLn■ 0こ が.慟」Ldヴun9n.nnη、高nu
R10oこ n■ 翻ヽ8u、ηl18挽 1■oく曹nttnul l掘 010■ln15月 nυllLin輌慟nanυll..8ιG8■

面■備高nun向■橘1,Ⅵ憔向■湯讀」8oιれnag病うsnl,面 8u】 1■8乱1面.。」1。
julデ面ulJ口■■

ιn翻瓢■oヾna8乱

t10 oζ ann■unanせ■ttuヾ。001″糸1

(。)膏nanuη ttu.ldu l″ Lバ ザnttnull働
"anl188udttag■

Oul″11,彩″uιQら8

aga劉漁Ld mも。]ul」

(b)飾属ny」n31血バ飾高nul13oul酪■1彰ぴ洵tQlo38a■品■db_。。1観」

(6n)Йnanせ■1。in¶ l″.1晰η各nυη,aoul斉11,vibtQ容 8■8●■jlnづ1し 。。

nl,loullnanη■■oanu■ 18n,彰拗lιttOaun10nl,onu■ 」nntL91agnan ton4tLmunanuη

,品anunttunlo01,anu■ in38n.備面0為n.nnη、イnuη

'■

0、前■d轟田ι倫高nul Lagttanυ l,

″nulniu口 ηtt14ananittattin創
・・

13ol■00■fiO■ ,■し1奇ぅutttQ則■■彰niVVIn面 oaunlnnl,anu■ un昴

帰3aun.nnl,anせ 11旧せ00発■19佑UI飾inuaヾⅥ8面o■月8■

■o ob nη ,anⅥ nnlinnul unanuη o■3811n35ooRlaa■ ■nn■ ,FInuloontuuntloonttv

デ齢 anυη熱、nlttunittnn罰捕。熱JOl」J
(。)QnLn斜晰ν号0,89脚‖adrl詢、1.oη ,ηソ■,Ooヾ」,V■ηn■ ,

(b)1群ダυηunl,anせ..vづ .ヾ」、8tη nM号 ol■ dutn dttИ lぅⅥ8■詢ιttun■ ,

auuaull

(m)ιttu」 98群00輛n輛nυη″〕面unanunun■■バnttИttanっη
"1栃

u、 otJt10ヾtLHη

`198飢U洵 ,oヾ酬η昴弓olunっη脚面■酬Ⅵ」■ηnl,。■8■υ■a据 o■ o■■ⅥO■Una病測И■ぅⅥ8η詢8o■洵

(a働団RふιO.1崎論詢nっi″洵n■、■■■1創うlデal焔 nnianttl斉

(a inっ n■ふιo■d■■商 1■n,d]齢lanu.酪 ι゙nuaヾη8面
u召。。nづ.。 n.00■ ,肩nul」na Lavl“ 11,vttblQら 3■8●コu`η nづ.し .。。

ν¨
″

一
¨
¨

Ｖ

８ａ崎■■
一
■ｕ０

AdviceKPS
Typewritten Text
167



ど

lun,湿テininul■001憫ηn151nun10■ aく鍋g面 8■う■■88uゴnahuη薇。ヾ3■バηイ0(dO
nttυ 9n鉗8Mnuaヾ nn381く■ln181■ m。 ■■■■■ln■ ■ι]nnlnn15輛 nun ttag■ 8noヾ tatn■ 5■、震ι■Olu

面oinu■01unlmlltO■飾肩nunti Иηnふinu旬001焔 nl渭nulИ論■ηn報商くⅥ8ιG8■う■■慶8■

■論伽石nul崎。]u商偽anu蒔OM10漁i酪くバOu和■in則0(nl、30u」a18nlnanittnυ■伽 ■0彰
■8,01■■うgИia■ (511)lヂ fd号3aulou寄1■ 8iaMs]。 anWnnl,anunltt 14η ntJ」昴備 91脚■彰liiaⅥ3

an焔 o15属nuntunlnnllanυ l乱 ζttLJQ■群洵 01齢■100創Vnヽ■n■刊 秘inn創彰雨un罰nmせ

面onagn,瓢 nl,」 ,v■■omじιttuづ litMRぎ lκttta8■1雨■

'っ

i11ヂ膏nanυηガ伽 uOη Qj.バη詭 ■ヾ00■■n

n.,anuntnil紬 91■バlИ■o                                          ‐

偽 。dlデnttuttn創多材ぜnin■1漁ド001f局 1デaninn■ lanu.1高nttavlJしら.
bn■ nn■ 5高nt颯」nう 論inanuη ttinっ■■inttu'■彰酪 旬ヾ3an‖ anl,日 nundal」 6n ll海 uf轟偽q■ o

olⅥ nnl■澪nthivinl■うSnlぅ熱ndl■

R10oに unanUl乱晰乱。■飢 デanttnnl,anせ■ソ1。ηQnatlデ脅nnl,anuη 面3金 nざu

tRlninunly3i■ 彫高Oo8■ 11イ0。 ■Oo♂υttlnanundonttυ ttn創彰輌ntJ群。バn10■
=ut]an■

nnl,anせ 1

福 喘b8nづ 10ご 愉 tat■ 8者oヾ ■anくИttin■品 8づ■

`需

■,vlη ttυlanl■ h■■飾 日nυntu嗜ら、魏 ″洵

0111;1喘 01Ⅵ nnl、 高nu■Mlo1loきミデ、γnn15anuη ソ.nlliUo備n.渕.811laMsaqⅥ彰Lu8■ら■3月011■

nη nol、高nM伽 百uLJ■■ 斉itJ01節 ■100創 8niぅ劇nη
=」

ぅ彰i■n鉗8面 uniditnυ ttOnttgni■■oη ,

」、8ふn鉗8Juう■1団 Ran∩鉗taginttu'ザηlザ面、高nuη酪 餞110o■ju帝
偽 硼 On詢 高 lanunt斉づ穐 口n■

nnn4un

■o。パuninυl■6洵nll別 du■ oul10■Иηうηuη abl飢」anunlua。 luuq9■lnu15u

づ穐luホ8田 n■ag虜■o」ぅ8Mn,1飢 nぅ oo■ in3η脚わ 測lotunη、側angm輌9ゎ.れ 据 dnぅon■,ttantJバ 8■

Ⅵηく■■■Oηうlデ60■■8。 nヾ Naolun■■ιl■unanu■ Rloo■ n41つ ηOnaunoo9,388tつ 0■

'anu■

08η

anlt■Oo■onuη o■■lJ

o■ぅ1」 inυη口η■1,inヽ 11ヾ unanulooく ■ηヽgn15ぅ、■『■0■ t10nく anl■o15JilJIInanuη

n18

vlounanυ niИial19 1 ntjttylうη8■oO■nanせ.。。ヾ嗜η,8Ъχtaξ■auバ。u寄o■3iaηs

l斉洵nη in3■、創1.lnttИ■うM81oUl猟Janunttlan3JuQnttanu151Jttlutjぅ 8tⅥ倒ta彰虜■ヾ」5vιηa n■■

lniヾ n■inl■脚ぢ■劉lolun■ 5閃anGttmゎ 劇詢 帰 dnlヾ nlぅLan側が8uM■ ぅヾ■ηn3,r施疇d■■ 群詢 。u齢

3oooSnη ill,M■ 0閃η0501ヽU6測 OυИ■18tl■うη8n l」

偽 b。 輸anunη.偽 。パ面o■8n詢品 anu研0.8ぬ ]ヾu商詭 則゙on詢血再nudo
nalJan創 8輌 n■群oヽn10uJut]nnlool,属 nuntJ畜000づη。こ1■ ttattQ彰 群oottanlMansη uin3(1■

閃ann、高nu門1■1っく,1'デun■ 1コ面ll%ou3η n■M■うη8η詳し1'た」属nunluan■ J■ooNanundu偽 奇98И■n

福」0面 nη■■鋼 働aMSaoⅥ彰面8哺■18odunlnn■lanutt ι和耐¶■κ洵0鶴節■ηnnttn騎製n■ 1

」、8inn剣8tヨun、働ntnυ tiOn創 8nil■ olう」,彰 i■n鉗 8ι

'■

11lιИηイ■バ鉗■avintiulザnlデザnttnυl

閃■113iOnQ」鋼パη
=。

o■Onauttlnanせ 1樹。l″轟un■■ドηИun                          w

AdviceKPS
Typewritten Text
168



b

Qle bO n釧 彰189oo■ ■0118■ OunanulⅥ l″
=un■

1■ L v lJ■ oul喘乱」高nulllJ

3olnJ■ oollttnu■ 6■憚olu」 ,gtⅥ nttagdη (」ぅ彫tηn口η■lniヾ n■in■ 1■ 3ゞ測働ollJnl■ ■anJ鋼ぅ.ゞ..膏u_
活dn5(ol,■ ant」ら8■η■1ぅ宅ηnηぅИ号説耐u01飢デan輛lnl,高 nυη ИttaQnF観デ晰nnl、高nul■08

,■810ふ高nuan詢品再nud。 濡0デn詢面高n面lM飢伽ИηうⅥ3η詢Ⅵllunl飢 u。ご愉偽ud伽
tiJOnnnnll論じ1

R10 bb■On31ool飼 61J輌ドlⅥ■91机 uギ8」Qがuう ■MlうⅥ81群8■30o■SOinanu■。。。
ηηnη彰面8■督nanuntuni融 9nittИ 嘔゙糸虜al」1

(。)l酪 ■,v向瞼バuaga劉 J.nづ1。 α。 面 Oinη調 ηtunan■■ふ anun.劇
■Ooこ

(b)l酪1,v前ιQバ 8ava出品nづ■6.だ。a01nlnnnianun,inη 、前Lunanη‖
慟nanυnd。面3ヾ論

(m) lκlQぅ彰″bιQ10aga.析 lnづ 1し .。 c) inη nnl,alむ 1,inl、 in■unan■‖
善1再nυndO面 0く r瓶

(a aOul醜Jniun■■И論191■ 0。耐avn鉗彫帰Ol酪■■8商 LQバ8aga飢Jぶ゛
b.。O n181ui38yt3anじ 面1■oonannηぅ厨nulnl■Manani

(a uan.11。ぶonう■ηtOn_L(論 1)n101u18uttnanttη ttvtttn籠釧デLdag
nagn■ν■diuvanan,

(b) Qnイ。晰nnηぅlnu■ 1■■Outら■しnloO■,anullJn晨

(酎) 」ヽ多‖nattnぅ 180」 1ヾζηutLう tヾtattlドギunη ,■ Ql,創ηlMむl14Ⅵuanη‖
nlinnυ■

(α) ]loo■ ,ingio″uttν■うM8■ざ8ti■ しnlool,anuη」na ttagt″デυ
n■■■面■■0■■■nnm8'ふ inuη漁裔nlザoo■10ふanu。。n31oM彫 面8■ふanuη

(沢) Jnanul■。。0。。nttag■ソnうⅥ8■o80■耐デaloo0

(oo)nη 8

偽しmふ高nu'偽 anl■ n■1面ulininu■■論И■nn詢田3anu■掘.8」■ソ1■86ロ

agaNL6■■11奢」5Лu■山 nl、anunttИ 15ハ飢斉8nttn罰 91■偽 mζ 器0偽 bζ に)

■81つnb

nη,■■mttttlo■ 雨 n3■01nvl跳 38n■,aヾⅥ8LtJ8■■■■n」 tt

則oしごn■5]uⅥ彰tu8uti■unnnuη νttη 800 nlう lκ飢寄前」nlinntaonvlo■ 就斉予u

ol飾面unittntndデ tイ1日nu l酪■nunl、91■ИttLn翻晰ttavうSnnittuⅥ影面8.面uふanu Ⅵね田糸

嶺πn.商 5,ぅ .ti3■ dlヾ ]nη測

'劉

ソnうⅥJ■論」ivnl輌南Иun

偽 しご1御扇al..10乱η8面。.前.飾日nu■ 9■■豹1商ソ.成″¶v詭 Щヾ熱圏働怖偽く
1佑,■うη81論崎lutiJuoη 8論υJttu,nn81■ 0こ れ伽耐れ希 lИ■91ィ ね彰乱■3i。づnaavamS

l■n■ 5高ltl■曹nttnun

lun,湿乱斉tt(aデコソ■ぅη。1ざ8η■■υtinJ018ざnせ話ざnυぅtt討2■彰働0ヾllnl■Ⅵじ面81J■■

飾 anun萌。9.LO゛ unnunidl■ MηぅⅥol論 n■1、鋼ηttuづ■1翻9前記 uttИantd8ヾ飢 斉 01旬3■側111デ

商■Mu■■1■Ⅵ乱G8■■■■漁1群0ヾ商tttunη■デ6Ju詭 8nl」lu。ごっu uυ■ばれnnnannl,an二。

W

AdviceKPS
Typewritten Text
169



■0くllnanせ■

nηN18tu」 u

d

偽bbl佑翻彰5nlデ面nanui。 1.ηぅ翻fnulぅ■lol,嶺■■■。n■ 1朝ふ1熱i
(。)1ヂバηu霞几:1漏詢 ハ亀nηぅ

`側

001inttnυ ll郵|■ボ nul M8晨。n割
"anlぅ

β測

6)1デn■■■面■■OtJlun■,aヾM8面 8■う、16o■

(m)1■鋪覇Mml■面ud∽編 硝01dN]■討論anun ttgtttiJunギ MQnttN

■0 1DJl晰inl,aoM8tuo■■■■t,811Manη nnl,an■lttagnl,aoⅥgtuo■ o■ 1も、8■VInn熟

■89otl斉洵n■■■t栃■■ou¶ηn31■■,j嘱」gnυηう■001,   
・

偽 b“ 流肩nun■8酪 aヾヾηじ甫0■う■η38uⅥお■糸嶺581.5,瓢面8■賄じソ偽uJ.。 1

(ざηl)1デ三弓8υイ00911■うSnl■|■ 14■うM81群8ドl14un寄 (■ 860づηnl,atⅥ vLn」 8■う■1喬o■乱 a■15J ttag~
lunanun■■群執J518(1■ 閃anηぅanu3Шoaunηnn■ 1輛 nuntu,lo■■11乱斉aoM8tt8■■■lnUJlイ

hn罰|ふ日nuiM備観9η 詢創Mnぅη8■論 ■8品覇ηぅ11デ賂,1乱バ0■稿.8iaⅥ3

atM8Lu8■■■■1,OulunlnnniFIn■ 10nt」 ltt ιっlltLn■ 81″デu01lη ,■ n35nl,tJnMlo閃 Ⅵo50151J9
■OUM■lo厠u,10η l」

」o btt linttnせ 1硼劇dηnunl,a・Ⅵ彰雨8■う■■6oun381u。こう続斑in¶ 0ヾn■ nn■ ,各nu■

」naИtton131■ d  がuLin■ oonηnnlllnυηlしnu0910u llU■ |デunnnlonl,anせ1■811lavls

aヾⅥ彫面Juう■168ulunnnl,イ nun働はJutJ■■″洵01■9面uni温lιnu■■nn創彰n"■o15」18価 nttg

,ふ属nun漁筋面0品ぅ1lMlイηttLagh面■

'■

8備lデ」nanul輌饉101・繭nunl,aくη彰面uu偽
例ηNnlИunttag18Jv、 10■

'デ

un■Mun■ 1■lllJtn■っunou■ultin旬 oonl,■ otJ」an8nη nnl,■ oυ■仇
デ。ilnu賀lunll田ιИ■■OIJ¶■000■nijガ30utta8ol■ 1,uⅥ編 nul■■■o■ 5tta2 1un,0日

'膏

nanunt″学む

ol』繊 デaヾη8面8uttun、温ntnυ面.1論 nanお 8■前 ■Oo仙aヾⅥg面8ui嘲8o01旧う。も 8a彰

“

o旬 o゛

nannηぅ言nu■偽 胤掘amsthaoul■ぅ■0う■1薇酪 lη彰面8■品8■虜糸ぼ硫 anせ1.8酪覇nanS3■

uttun.1,。 808“ o則 0ヾnan'Mao

unanulMl″ダu011翁lザaヾηgtu8.,1■ o■lflИ dヾ n3ヾ %η 58n15'ヽlltuo■ιl"nl測覇
商M■91utt mb`h8

lo mOtunlnnl,anu」 n融デ面η高nuη aヾⅥ8tG8νう■188観晟JJ00nづ1。しⅥJ■ 8n例

蜘8utnu bb ИJっ8in dっ ulunlnnηぅ属ntantnせ qQttul偽 Ⅵ゙彰面u面■■80111tttiuま ИJ■ o6働

繭И洵ふ 再nunmuoη 3aoη 8面 o■う■η68u晰 Oonづ1'ドηИunli■■,inMaヾ晟″糸ぼ

911■013■『Иut10utlo(ol■ 1161債 nuη■■00ηぅ

偽 m。 齢ηイnu'」π■11■ 8aoM8tG8■う%160■■OnMiollJ■ln'商Иu威0■utt m。

品 d″詢 n■■■、備 、Ous■ ooη Q■,J'編 nunら、■n■、Lavdu商 ;0。面 u。■8論u轟論 u、 JOnttυ ana8,

unanulィくnntlo■00116Ll■ 0,鉗Ⅵ ιnせ 8ntっ■1■ o,鉗 vlunlnせ lt明らoin■■■И■98nn'轟00

aヾη8面 o■う■o68unη■鍋論195偽 8nづ■

'商

Иunl机utt m。 1偽 Ⅵヾ8tlo哺∬η漏8観歳nulliぬ ¶ヾ0
01筋

“
d■8品d″洵nっη

“
品調aυ■ηn。■■■,」デ編nu嬌、ηn■、バOu

偽mb ttanul'aqⅥ VtG8■ら■■月8■朝漁■ln伽デバ1朝■91デ6。 ,1■ looⅥじ:G8■
■■■titlu■ ■ttattη 8noヾ筍■,gnη5,,■ t■ oコ t‖■9■■on,lMttИ ■っη8■aun■Иun

W

AdviceKPS
Typewritten Text
170



“

■O mcn lnttnulllJaoⅥ gtCu積う■lιttJulun■ nnl,anせ 1」 nanlnИ dヾ n.ntnl
■Иlうηo■詢 配 n商 nll■ 0■■0彰Ы 酪 1焔 nηianunnndttoul■」,彰4■・

偽 oblデn創81飾 高nu3
議論輛■o■Иlうηol論ιttooo■10飾anunκttu00n■ loM8面 0■飾 anu.・ Laiデ晰uan■■0■ 5面u
unanul嘴1輌

t10mご nうlulu旬 O bd■ obだ tloしパt18 6nO]0 00 Rlo mb ltag■ o mm,1颯」憔詢
詢苗lanu魏″洵n■1■断■■OtJl乱」再nuηl■■01u■ QO■inuSuttluu18tvln■a覇 1ミ」,vLVIn nl劇

in,ヾ nlinll■義■lolun■ ,閃anjttnゞ0.詢 添ボn、くnll■ant」バ8■■16■ηnl,M8漁 noanuoJlu
■ontJ■o9■inuldu洵 lndl喘501■ nηiaヾηg田 8■1■ltiUlllu■ oηjЪqn■anu16uth■unl,aヾηgttu
■■11■8unl■И■■ni

偽 mζ ぶヽ覇哺uttИun b l洵Ld仙

'劇

ИlぅⅥo■論oO■10飾anun。。R■lnM8面8u

鵬鰍胤鷺鳳∬蜘l蝙躍脚珊輛錮漱腫蝋
nannlぅ層nuttu熱11デJl痢186n38attn■■lmunl,何nunttИ J`。l」

1■ nぅ轟ιl■1ザnttnulQ8群0ヾι
=61η

5,1■ι18■ La10■ιttuttan■ 00o,anuη l..、イo
115ぅぅ‖面8■6■ η覇論捕η18(論1)商8

偽 mb nl,■ Oι薇■,18ぅ■itttni彰ザ■1崩ndu。ご和■,n■01nloolぅ anu」 nぅ 嬌。
d3uLin]oく n■ nnη 5高nunlMυ00,Ol1 1981″洵 n■■■面■■0■■1000■0,jttaO■ LLa80η¶ηぅuη」Snun

う■oo15

tuni創1覇nanull101■ η10ti測う100■ηl斉膏unl■ι■an'バlИ■91ぅ1.■ぅinИ僣くlヂJl

nllll■10しま測11luontin30■ la測

3o md nl,tlo00■ 1ヽ0■■11デn,8,1■1試nη 81uNeul■ tta彰■閃ano901nJi

(。)luni轟lRloooun181■ oこ れ ttin■ oヾ nlooo,anせ.unぅ Mlo d ttttin

:∬:l[II:]:11]規 I]]軋111棚!#|:#]:ギ
・ηn31■■うJ(■ o■ tta8。 13ηぅu'」嗜nun3■■o■ ,

lb)hnid']000■ nl飢udご 和 Lin旬 0ヾnlnn■ ,属nuluna M弓。(蒟 仙 Lぅ n

■oくnlooη ぅ輌nUnHιttunQ,0・ 19011詭nっη■tИ■■OnJ■ lno131■ jκaOulta8ol■ 118nn」府nul■■lnl'

伽 高nu■■耐 uれ論 U」 Wtuぅ 18う■11]ooO■ 論飢繭 ηn60utu、18う■η乱 ■OL論漏、お 8att b。

■o,nanSo■糸 И.9tun■nnη ,各nu偽

(m)nl,tlonoutioギ uドηИun口η劉 (b)ol■」na■ 8nぅ彰ザnit,t:uttdtiO
」0_ υ O“     _ν    _  _:i酪

繭゙面unlゞ1デta号■aunttgn,瓢nllJ,3■ lo創8ηunnnunaon9Muaコ n3,ol■ ,n■OMRttawLnu Ⅵヾ

lolJttbll,nt10ヾ nη,■ ounJan」 nlnn■ ,高 nせ1 lnul斉ギunっη測し,■■0■■η00■¶■,JκaOutta8oη o■■j

Й債nunう、ηn■,L斉lhn罰面udttanul.81斉洵れ 論せ面Wh,■ 0う■■薇斉洵01耐デoo■伽

t10m“ nηinln4unう続ヽ31155,コ面811dη ]ヾ,■■M。ソantna斬 nlll斉洵|■5,ヽ■ι18田月鶴

1デιモututtηコ倫執前鋼 nうη8η ttaa」ηn,ιバ0■詢ぁぅ1115"田戯0■ o■,anu.58繭銹匈剣ηua輌ロ

″ｐ

/

AdviceKPS
Typewritten Text
171



朝3t■Om

o■mnttauavnni」,=図■劇annittnun

倫 mま lttnl■愉関aLav」 ,8ti■側anlfnせ110510う■■ltinanuntィ atⅥ彰ιGJu
う■16oJlイ比davnlnnηぅanun

t10 Conn,■ 9田 anl,anuη o■■nittMnl″Man31:1■■gn4■ 11n■ ool,anυn ttntiOau

nlnnll日 nせ1■ 8■ n153ouη n'180■ 191斉aoηttLU8■つ■11581113■unlnn3innul■■500■■oln'LJ働
nl,■ oυlioaunη nnl■属nuη lザnttuttιl■κ」,vnl輌lデinanuηⅥ5.U10unl,a(η vιGuutttuulu

nlnnl,anul」 u itilデnavin8。 1■関an■ ,輌 nuntM■Иnう M8nagn■ 8tu oこ 1■膏utLdJu]nn■ 0

nη,anul M,39■NVI」ううunnianunnηИun n4■ 0■■Oηn4unntnan■ tta■ 1日明■2Ⅵ 8000o01fl″
=も

ぅnuo■■

"anl輌
nun 38■■lnぞ揃論じ」x llli18う■■糸nd■■■0■備鉗彰覇洵員9■Oul.8う■■1lLiunη il颯″

"anl,anul,1。
。t11仇 ttava。1デ劇Иl■7101aU198L,1119縣ミ喜1デ。1..1」κダu"n■ Ou,■ 8■■lttt■ 0

L■41閃amη■■ηttuデ回■■■linin811■閃an■,anunt,Munη 81uド1●unna■Jon釧8n箭コnηぅ」、彰イ■nm8

tta彰118(■un3an■3■lnlin38

tuni温デnmy'洵員9■Ou,1崎■nt酪■Ooη uttan15高hu■■,10う■in■1諷田MηうⅥol論
uaっ ttavol■ 1,jガ

=む

19■ Ou,10■■1■001■」1彰aon■ 8■ OLハ1旬閃anl,anせη,η 00■■偽  1デ01.ηぅ8

fb19・ OUヽ 18う 3ヽ焔備帝1順 ‖ヾ偽創ttuuttnttnou嬌oM論唾lun■il畜n8ttuu糸バ0..晟..avИ論

L晟■ ■nta■onttgniぅ■nl,」,vlln創 8■■■、剣ntttnっ 1■ ln4■■OtJ001tulLa■ o05nη,un y,0“

'1斉

ダu

oJon」И‖18■■1,創10輌 tta8う 10。 1■lЙanlっ■lo15η、nU901tJ

t10ごo unanυη.vn。 (コιQant,8■luttnav,10■ ■1'1斉 aヾⅥgtυ 8■■■ηιttuuli
福Jo8nづ1ゞ03o8だ。■01nanS8■熱剛11■ n■ nnl,高 nuηttuミ ■ヾ彰iaⅥ3dF13。 uluin8う■■膏u un」u

飾 語 面 稀 洵 製 鋼 面uni顧輔 胡 輔 o賦 帰 dluuηく、1崎■■ol■バ■剛 9嶺tJDunan耐側 面■0」■お ■

ιlolデiamStィ..。 un4101κデunl,」ぅ彰tiuttatuぅηuう■lJunl脚輌nttgnぅぅ脚nη ,tj,8innavバ lИ■9

llllLUU■ 3く nl,■on■5高nul面uni融J

■o db nll■ n閃試utずagぅ 10う■1伽 ulJoし1■、8辟u(Grade) ■o■デバηソunl■589u

にode Pdno do捕。耐■8An糸喜

"an15月
nυ■ ,vntj       n■,vnu

尻遇8N(Excettent)    A

I■ln lvery Good)      3+

|(Good)              3

Llou属 (Fairty Good)      C+

Ⅵdt嗜 (Fair)            c

6o■ (PoOrl              D+

づo■■ln tvery P∞→     D
nn(Faited)               F

ど oo

m Co

cn oo

し_こo

しoo

o_こo

O.00

0

両

AdviceKPS
Typewritten Text
172



00

偽 ф ■oo■lnn15焔閃a面■18前91■偽 cb u論 、10ヾηuttan■罰nu01■ ttana″

商8れ論せddu5n tt」

閃an■■月nυ■

福attu,創

3ou馳 11,un18nu

aounnuバηⅥun,3,u

00■■■1崎 8■

601198ut鮨掘38うn

■OU■ 1

詢lo■

鶴」inna'■ 0ヾ
・

uttan■ ,anυη
- {a <a nr:bi:co'u r lin:vfrtrn:ailnn:dui.r d'rriattd

(o) rinfinurhiilrurnrurinr:rJ:vriuara

れ論面
1 0ncomptete)

s(sausねdOryl

U(Unsausね ctOry)

W(VVithdrawn)
‐
          Au(Audit)

/       R(Re―
examinalon)

T ITransferred)

X(No repOrtl

(u) rinfi nurbiuflaanr:finurdtriarLq:ai tD orruriruunnarfi :vu.tfluria <a
(m)晰nanυηザ1員n,8面8unl,■ OnJttagl奇洵nl,郡nailデ a。.,n

(a ttan衝u翡論aaou嶺 (R)nl■商И■9nanお多仰 偽 ζo

偽c nlゞ1デ諭論面 1陥π薇伽n,論 niふ憔糸101」J
(。)ぜninυl」 1018n4づ 1ヾ n■ ,■ Ou,18う■1ぜりln3ituぢu,0ヾ ttⅥηj■ ln

l,o■ 8ηunattagttOlnJn3ηコ覇■■■ηj■
1ハlぅ。■01una絹 o■ ol■Ⅵ81■■a奇硼ⅥlぅⅥ01論 00■詢

(b)inanlЛ¶ηnaoJ9ol,学 u01j襦■■nnmuttnag輌督nttnυη漁論 И号0酪 8

翻η10う酌Uη 」ヾ、8nl,素備lデ飾anunふ漁」0舗 ηヾu硫″洵■OuⅧ■8命M洵 ,10ら■■乱晨uattu5J

un8oo■ 1lJκ30um■っooヽua.n3ぅ」ぅ彰Ш■側anl,anull場
1。 Mη U]0。nJnanul

hni轟係ndη■,o■ (。)tL38 1b)流 anυl.8酪 希ヾ nl,■Ou uag嬌 o」o面 o・
・

薇謂υ

■OUソ測10Q10ol■ 15」raO■1デt,ulJ,ool■ 61飢″
"an■

,nnu■ Mattuぅ 鉗 o81ヾ■ln38tuつ utinn■n

n■,anun」nnnhl」 LLatlデ oo■ηijκ■0■,1811■閃anl,anυηn■8tu o`` ■lJ■,OR10ヾ n■nnlinnun乱

vηn偽帝剛9繭ndη翻哺Ⅵul詢■8Шぎ8■れ論面 l面積F粥oUu論 Ldnぅ温1985nl■飾 轟uLd

■Jl″洵ol齢 Qηnn鉗多nittnl,」18嶺 nttvttonagnittnl■10崎詢員9■Ouう、1日nuηηolJ嘱洵員n■o■

nl,S8unll■ 3■5η前■11輌lolonanl疏luni5■ LttUttOtttuづ nitvη ttaイ1裔Qtagi■純コln8nOoL嶺

1硝田vlうⅥ8■群BvI,lUパつヽ 朝晰1

■o《b n3■デ醐manせ話sQじ1デn■■81■ 8う■310ぜnttnu13oul“輸8Ⅵ群n191バ■M■ 9づη

面哺in掘ふMun,多前

籠3ごd nniデ群則論せ話u311猟QⅥη8,η崎■1輌飾属nunt品ゎ81ふn,観an,覇ηio,■■

晰Dごご(。)11lbごご(a lta8M論 195商Munづηttf洵11■JttИ■9,v前

剣aご
“

n■ 11デれバnせ」Au lデn,コ1■ |。■ngin3う、■

'働

nanunt″aoMvι38uう、ηおo■1イ

uavtt■ nヾl■■■■■01■うlooηvL18■う■■彰Sui198uttЪИJ.86ntLaVIJ」18aol■ 1lИ unη ,■ 9閃aⅥ 1ヾ

飾anu酪 iヾna.68ullitiounう 1イooavだ。剣01nanSuunaonnlnn■ ,anu.伽 i。86讀翻oづη
unanunln。。■118う■1うたndllLavttan■ 111■1・ V頑6u w                           

ジ

AdviceKPS
Typewritten Text
173



ntnanuη Q81統■η輌

`8■

1081JttUИ J■」ら口(Audl)Lモ uう■lJ。″u10■■0ヾ in8う■1

dotteヾl飢斉                                
´

偽 猷 nl■デイ則論 υJw l倫 ぅ8プntQ■■8,10う■1,1闘 ni晶

',v暉

■
・

偽 mJ(b)
■Om酎 (cn)ttavRlo d“

偽ぉ nl■デ詢論υJ R¶訊デしQ■ 18ぅη8う%111inanua。観Jll■■av記■■■8う■■

'nttvniぅ脚nni」 ,v31na8 νloo側vnう ,測 nll'9ttaluttn■ oul■ 1輛 nunv131」|;u匈 9■Ounl■ιう8u
n3ぅaolJ,180■■仇ドlvuntttnη ia8u%ヽ 198ttQ(7ヽ 10■■■8■■11:]naOuluttnagnlnnl14nul

nl,■ oυ筍■,■■■,in14■ヾunFInul■■■ηぅn■oul斉綱 uqnぶoLn3■ 198unanυ■¶彰oOヾηη

nl■■ouふ o」■輸 n.Olu柚副 9nloo■5anUl」naがnt」 員Q8乱れ 論 utt R Q彫ln劇が8■厠■宙 前 F

loま濃1■齢 派 in■1」、彰面uttanl,■ou輌■■個 :nuぅ彰

`穐

D

n15,10ヾ■uttanl,3o■ ■11'lgtt■■」:iJ6し■■ι90・ OIJ n■ 1,3uo■■閃an3inaせηⅥ

uaNuぅ鋼

n創彫И,oM■■0ヾ 1■

'1■

ainJ閃9■ou■■ηanせ...1」

'=も

員9■Oulη O■旬■

'in3ia8u■

1

■ηllnsa■■QivtnJ8υ tn3つ nuttnoutLaV35011■ ol編iun3130υ¶ntnnη ttn■ 1測『Иぉηga測
偽 do nη、1デ酬叫論せ面T■流oⅥη彰ぅηuう■■1哺httnu■″;u011研liれ

'3nJ10■

■■8う■η

ttagν l■ 8ら薇″斉18oll■面■■Oυ■0く n創彰nll■ nηぅ」18hn翻81詢lo■

{o a" nr:hid'egdnuoi x rclfirofl rv:ruitrfilriil:rnn:ruruaanr:fi nvr
l轟田Ⅵ哺ⅥO■和商洵Q■11デn側 8■0801■ 118彎 iUan■ Ou,η崎.■繭tiun■llデ面ul」 n■■

■0こo

偽 αm ttan胡11閃anl,aoutuin崎 ■1lhuttnづη、8前 Dlデ6oづ n■OnJtttu、 ■0う■nttu

8nnlluin8う■■ln4話110inlM■ 011■8oo(■o」1'inaonづη,8前 D

vlnぅηuη■■vlaOUnntl■ ,10o■■UOnUtttyanan5 unanul■彰n3ヾ aくⅥ8tu8■o■ntitll

,loう■■1lQuao観 崩 1劉Mttin鉗晰デ商 И■91■uっ

"nM僣
ヾ

Иηnin3■■OⅥ●OU9nざ6■113っ■lЮOn un■nun31■ aOⅥ彰Lu8■1100■ 1■ ltu5380■1挽

■45001■■gnくⅥ彰llJO■0■ 1:50■ ,■0■■ldultη■1斉
t10ここ ■10■■Oln'曹nanun.。」lttaく nう 1,彰9u D+unan覇 11.6MSaヾⅥ彰ιGunJっ旬18o■

剛00,10■■■■■00

dっu、ηuう■1'InanunaくⅥv面 o■う■16ol1981JttЪИJ■8in(Audlt)inlnuooη ■■8

aヾM8』 u■う■ηSu■6ol群

■oζど nlぅ n4uソ■■onn■ 8■■1デ洵 、■■:Qッ、18n4■■Onn]ooぅ n3o%η lぜnanυ naalll″

イツ   シ    ‐ ν    i 3 8=nl測
Mざntn翻晰うヽ樹Oluin18Jιnm9o■oごb R10どoM,OR10 dcn ttn■ ■ η lヾ11

(。)1■ o,温,InanせnaヾM8ι38■う■160■ ,■ 8う■o19■lnnうlvionttQlザ壼υ

91■9■νl■ 86nt10く 5■ 8う■o翁餞1」aniち出頑己uvl■8ana彰輛ilntiu、 n集 :尻 8■

(b)lunidlぜ nanυ naヾηgt5o■う■■轟0■ ,■ 8う筍n'1斉,多 ulィづnill」、η8ら、η

'ιⅥUUH■nllデ前ソ■98noしQⅥ■8、 180■n19、■o■■lMiヾιⅥηiれduソ■■onnava劇

″Ｔ

AdviceKPS
Typewritten Text
174



0し

n10凸 面 Oaunlnnηinnu■」noMnnlnn■5anunttagn■ ool,FInun■ LttUnQ,0・ 1デ

noヾuin■,ol,anu■バ1.1翻y■ “1158奇 blQらu"lGrЬ de POint Average=GPA)tloく ,loう■olinanun
lttaくⅥ8面Juう■nti311イ♂nvttnloo■ 1日nUnttu l■■16unづ 1“ lηぅ多品J:Qら 8」18イlnln"(semester

Grade Point Average= SGPAl ttatlttnnl■ 8nuιQバ ualMぅu,131■1710И■010nlflnl、 輌nu■訴sttm

6■面uttanu■ .5。nannll肩高11■1洵 lηttsunづ 1“ 11,vttЮバ8av●測"にumubtive Grade

Point Average=Cum.GP詢

偽

“

Jn■,an1118前 瞼バ8」,8“n■n(scPAlバ 1■つ試 歯ηnnl,山閃au■ o■ oヾ関an創

,vmlヾ1118前doM山 8う,洵ふ ■9■Ml■oう91t10く ttnaV5η的 ■11ooⅥ彰則 u■0■■68ulttnlnnlぅ anu伽

黒.ぁИηぅ商 8ふ.■■痢 ■6う,某v339'aヾη彰面8哺.■88ulo■unannl,胃n胡挽

■oζだnll∩ 91ηぅgふJιQ38■8■■(Cum GPA)バ ntlodinolnn15Jl■aulo¶ 0゛閃an創

ぅ彰ソづ1く lηπttnoMloo39前 il■ 1■ИJ■8an]oく Ldavl18う■1'aヾⅥ彫面8■ぅ■18811づ糸Иttnttu論
朝1ぅ商uう1■0■Ⅶ』■86例糸Иttnttκaヾη8雨ol渦■■S811ぢ

hnia,飾高nJ。 lⅥ 8tu8■ 0■ lιうU■ 118つ nヽt9■ olデJnt,■ 18閃anlinnせ■

'1斉

」υ
nηぅ」18Lttun糸 19vln3..nη■■創n■,89uLQぷ 8ava■ ●lnl18o■■覇inanせlaヾη8ru8■■ηポ3uう■80■■
uonunoulliう loll■ 9閃 atlaol■ 8■■■乱 Qvl″58ou19 ntiザ11備v15nl,OoⅥ VLutlu nllaヾM8tuo■ ソ,o

閃anlinnun¶ 0。■180■ 190tu01乱ぶDll■望8哺た喜 閃an35nnthlヂuinnaluivLUO・閃anl,Oo■■lnnま
偽 とく、10う■ntn'おηu、 1■■anlllnunttuぞ櫛論 uJLs,u,W,Au,R,T uav X

ЪlヂJnttanlinnun91nanっ ljnnn■■鋼朝lnnigntJtoa891■ ■oご耐ltagtlo d“

■o bO nllⅥ l11,vnutQ容81デうoⅥni8■ 40o,lttyJヾ Иloη輌翁8測メnttИJヾ輌an測働|■

黒Ltt ζ乱1」 1デむ9口罰観u品即J覇■0。

ソ81■ 9ご

n■,9■n■nnini掘晰nanu■ni3..員n,3面 oun■,■o■

おblunid'ふanunivttiniv嗜8un31■ Ou■ 0ヾ‖Ⅵ絹Ⅵ8η和飾厨nuo■■寄洵
nnin.1,創ぅlⅥ枷5パ19ni轟И嘔゙据OMa180,働 熱i

(o)nanη籠晰

(b)lデロnluぅloう■111■3o(F'lo U)

(cn)晰lnl,属 nυl

(ご)IFuanl■ nη,11■lhanじ1

tlo b61un,飼輌督nらnunni彰Ⅵη員9ぅg面8tJnl,■ 8ul■ M■うⅥolざ81■И■91デn、 ,脚 n■ぅ

、8tC8uκQndl■■oounttnulづ■1lunっ 1■員nlJ,vtnⅥ Ⅵ■39И3odoton■ lm■3n M弓 o"uniddu 198

口odttinttnulmonη 乱 奇洵 朝int■ OtM■■,(00η ι゙ⅥUヾⅥO uaVtton■ d歳 者uuo■o彰 Lanヾ Mansη ■■oヾ

nun,o

面on,1■ ol,n■■o,inVidttnη ηぅ創ηn..■粛9■ 0ヾ飾属nυηtt論 1デ督ndOn■■■ιttuⅥ
=0脚

lηυ

雨

AdviceKPS
Typewritten Text
175



Om

偽 bm n15aくlⅥuttan枷覇niv山員n18面 8unll■Oum■偽 b。 1デnttvnil‖nl,
Jぅ8ふn熊剛0。nttЙふ肩nun中18備員n漁論31面u炉o・ 1・1蒸aふu熱i

(0)イηιl■n10■員9」、8ι nηl■S9И号OJOL■n■■lQttn tデ1■■lml群。ad71υ
unttnunガ耐 l魏斉F Mlo u L論 Ldnitt lu,■ 8う■1'nig備員nπ面8unηぅ■ou tta81デ1115創1漁焔

nl,anununanunttu■ o01(lloo o nηnnl■ anlЛ」n,v1001■ 1り舗uanl■01,配uunanl』乱斉
(bl論面unll■員hni轟ぢ■■OoM]。 .ηn(。)1デinl,創101,athunl■0■ 5■バ

n■1■贄n

n■ ,■ nn15石nυltleounttnu■研nivvinttnJulデι3■ltun1001lanせη」n3ざn■ ln
n■nnl,an』 lnぅ彰備員n Lallデ膏u～88na■10n蒸焔01,an胡雨.,38vna101捐nu商 8~  Wnttυ

δna蒟飾anuη中,8ザ119Ⅲ熱商01.lnun.,。 ふ 欄号Otamttj・
・

1・

1■11鉗 10ヽlηun■■6旬 0゛∩創8nil■ olinl■■linⅧJヾ ttざlttイ01輌コn41うV10nぞ洵Ⅵ,luvlll'

Ⅵ■■9ど

n■,,ulo■ unanvl ttagn.,ttt8」10■5ntlう■■■aF"■■Oin

偽 検
`nη

1ヽ0■漁橘nttv itn創晰繭]

(。)飾高nu■ 01■■o10■漁論nag31nn創覇ふ恭高nu01岬anuntu漁論5n
O創彰Ⅵ言ヾn■819nl″ ボミi lnanulκ膏■1彰 000anせllun創 8覇バlnヾ anu101.ltlaつlJ僣000■■
しnlnn■、inu」n31nulliふJnlooη、高n■1,ふnl,anun ua■酪118う亀ιQ88■ 8■luttnづ 10に。

続側赫mttu息。mil職壇穏TF靴誦鶉 瑠窯器]

n鋼彫

`粒

漁int斉
=uИ

憔10■anon■ 1■inustlolo■漁揃nn創 3■論 1デnttuttnttg;和漁前ndoドη]do■
漁論n創8躙詭■糸倫an面.o,vn3Un■,■Qη、ば洵漁n創彰

'伽

an胡■dou漁品1」 anせη

n■

'01■
融デ慟nan覇10.漁論n鋼11デ01しnani・・ 0゛nagnぅ訓n■5」πttnttv

旬oon鉗 81inanul.。 13■群0バnt」inun郵 。11デ n創8,■彫執JlOuinanunl.M■ 9Иぶntnmtt Junou

tta8■ 5nη innt8onin8」 ,8o■11喘Ⅵ,alJがっoMunedlヾ 108ごこうLlounanl。。.,再nせlllnう

(m)tunid輌飾高nuntttu01ゞ織頻Ou漁論nmvlデnttgni,潤nllホ多ふ∩籠8

]olnttgⅥ ぅ観 Ou脚 Oη un■‖■15鋼■M8υ lヽol■η

“

avИ■■o00Munttnuη関■■anunl晟イLaっ 面 On3vun

粛OJl]nηぅanυηttav帝■■uИJっ」anデ¶g市輌nudOlun創 81洵10u

in■ 1■M」っ8ら口■0く、18う■0輌 ι輌8u10■■800゛uJ。 Onl.i■■■■Ml■ 03口 R10ヾ

5η 8う■11ド■M■lluνanq口,

(a nl,洵ι■anan,anせηl寄洵 nannl,日nuntun創 8ιう■,1■ ttl■ 9■0

Rla bど n155U10u晰nanul.ln3oluuqn■ anせ15u ttιna晰熱1

(。)晰1010・群oヾ i30■ unl■ιl■Inttnせ1旬 0ヾ anl」uq9■属nυl則 oヾぅsИ号0
L品詢 剣Oくも

'ィ

η硲

“

・
つ

・
詢 飾 打nuη

alИ,uManenヽ l11・■■■9MiOManlnin■ UnO゛ nηutlo。■M■つV18100閃■O10■

on■ianηunlⅥ面■inanl剪■。。3。nthQ9■anuntudlヾ」、8印n晟″

ψロ

AdviceKPS
Typewritten Text
176



0こ

,(b)lデ面ηanul醐 .aqバ■まOudu帝詭q]d。.dOnmgデ」ぅga゛ |■ 8.O10uNη

aヾ nnn181■,888L■ antJ者ooo1l b。 っuバo■予utinnη nnη 5厨nul■5o■ttuuManinllU｀ gιG」u
田an■,anυlltagn3o5nJn3,■ o■■1■00輸n10,Ⅵunttnせ1ド■δttanul。ずluaollJuQ銀 論υη議■,穐il粥■
ふ詭く■まou■ 1再n』1乱looИ言oal旬 1ぅ■ntuMttn繊 8面n挽

(m)lデn創8n,1■ nl,」58innttvllnttnυ ntJ,8aヾ百■8■ 013■1」群0群ntl■

輌¶1訓10uttn3i3理■η面■ふanun.。 1.MlうⅥ01詢
(こ)Inanせη晰・ 010・高3ヾ anu.。 11・ anl」uQ,■ anυ .16■ 11者o00づη

もn■ nn■、anyLa式品.宙偽nが3a8■111品 nづηしζ。
(ζ)飾anu乱″洵oll籠薇o■劇1面uttin`じη■0く田M■うⅥ8■裔81デiaηSanun

1■■ll■うη8n裔81飢u5888naiJtnua。 tヾwin■0く帝■3■]nn■

'バ

3v■成机ullざn19,■Oqnalv覇ι■1肩nυη

Ior e{u:rurrar fi nuror naorriur6:rdru

(b)Inanυη観斉洵。1111薇 0■■111■inanu..。 1.ll■うM81a8Lal■ 81a■ o

晦oく mo■oo■ぉntlJら 811an旬 1■■100ht斉

偽 bb伽高nulol■則o面uulOu518う■1■38И l■ 0う成unidd■。11群nη田高0観旬

Jol」i

(。)Inttnullι」ら8■ an■ 1う■ltOn tta彰 ソloう、1lη ソ号oJ■ oom8n■ 01■

■Иηうη8■論 lデ」■側an■、anu.。ゎ1。う■■d■ollヾ面8観OIJl斉魏酪nu13■ OMttanitう■■■バ■■■説

n3ignllLQa8■ 8a脚o98

(b)面高nul■3(■Mlうη8η詢魏Janu■uan.血Q9■ anυndu糸1.」ぅ彰LⅥ n

ttav樹■くlJ,vtlna nl脚lnぅ nヾ■、n■1■ ■ゞ■101unηぅ閃ら,」鉗輌nゞっll″u ln■ nヾ■5tLanttJう 8uⅥ nヾう■ηnηぅ

Ⅵ号o齢膏oυn飢」anυηttun.tOヾ uηくヽ■Uう%■981請υO■筋¶ηnnauttn創覇mu漁論 an■n,oJl

,η崎■ηLa8ソJっ8in薇」inu■■ηttu観0■ ti■ 118う■1■agv喘386咸■Иttan,■ ai晰ぜ1"an■ ,anuη

t10ヾ ,100■ηu■ l llη nη■っ鉗ynn■,彰 nlJιQau928

(m)inloせ 11」、8aolっ 86oulunη、イnnllanせηИan19in■■」号則Q19号

aooS旬町■9η脚偽劇(blttnuo典Manl,う絹硼Oo脚ソ翁M8■論■1測1,olo■、1崎■ntta彫ソ138int」5n

Manl働うИlこ″tagan■■5d斉;u01耐畜ιギ1高 nせntlo洵ボQttnluttaoくvan19ぅ熱ndni″

(ご)Inttnuη漱dntttQnllanせ 1ぼu」 3 ru鉗 ■9号luantη う%■ Ⅵdヾ R10ヾ

anntl■ 3o脚anunttagl嵐罰Oll識ヂtJlinせnt10予υJ号鉗鉗ntu■ 1■ lⅥi゛ lデnttgni、■nη 5」 18■■n記彰
Jo   ^     ‐    ^      , ‐ 」シ31斉

属nUηlittざ1 19JJu'nイ側ざnutt T l■ ,■ oう、1■011Jl勺Ⅵ315側■:朝 Uυうη80■ nttagv■ 18nttMttuu

薇酎鴨面olJ10uln」1覇ぜηttnandη、8前n80■詭
“
づγo商、翻nttoulto■,イnunttavin■■■、相■86働1■8neヾ

anuntuanttη う筍■
'RlotR13打

nU■

(ol昴打nuntuni温熱1

(d。)薇nttnullLn8inu■ uao■υu39脚anυlИ loι18Uι喘ηデol■」■8ιηn

Lo8Jlヾ」,vιηttLagaou品しらondhιttuihanせη旬。。.ν nらη8■adlini゛ o■■o llバηИ■バrl.

lo■ nヾη ,づ■an劉■,o則o面8u518う■nl″

(ど b)晰ninun薇 0■劇η■ηnaoou■ Qnllanu.6.

ジ

AdviceKPS
Typewritten Text
177



od

rindnuryiraa.: n:niarlr:ntarfi aulau:roitruavl'ira fi ntd Ioohi
nrucn::!nr:il:yiirnruvfidruralunr':f,or:rulfiuu:raimuavuil.rufisrlorullirflulilnruua,nrnrud
, ' ..!

NOIUU

o)面積lη 8う■η

'1品

ソ1面」u縣8誦iイがuぅ1崎■1'血Иttqn,デ洵品再nu3
И号olι10M13153nlounlllJuaunづ 1■1■lua■。。lη uう%η

'■

0『ЙunJ      `
(■)面■11崎■1備‖anl番uJuttnぅlc添 Ob_。。
0)11崎 ■1■ag悧38nn16Jd。 ■1拙u論酪 遇 6uanJhd■ 0鋼論

1。 ,

(1) ,loう ■11面 8」1創Qgiη uO■J11luivLUJuttanl,anunt。 ■lvi備 lo,■8ぅ■1

ttag帝壊耐 186n ttag伽輌nattanuJ Ttuぅη調■罰M洵面blJlouln」福山■16o1118前nらo tiu耐

雨uni働輌飾 an胡輌.。面8dOuttu飾肩nせ■ltn3anu■■.,1ぅⅥ81詭 nぅ飼面u菰晰督1関 an■捐nun
■0わ■8う■■

'面

u観0■コ■帝■■鋼1431■,8前tQ18商 8

m(14■■■uИ J■ 8in]ollη 8う■1'ι輌8υ10u■ 890oll《 00nづ nin■ 1■ИJ386●■00
100■■11バ■,■11■ッanl口,

n■■■otttuulOu,18う ■lLag朝 lo8innη劇(。 )(b)(ご )ttag(α )1デιl■δl■ 1■■oヾ

n譴8ni5■ ol,nJ,8■ lo創 vしつu“口,lo■■ηnnυ■Ⅵっl」 lザLl■ 01111■ R100nttvnl,■ oo53■ nn■ 5m
■Иη■V101aUL働 n゙t

h厠 齢 イnυηttams.。面8観ou5η崎 ■lLagИ J■ oう口1デ11面un■ ,■ 3ι

'Oυ

51崎■1

dOnttuttn創8覇nu熱論 tta■ttagdoИ論 5■■■も 潤11お nヾη■■o01節 i(■ИlうⅥO■詢 n181u伽89

nlnnη ,高nun」natin覇伽inuη由8nttv LJぶ uuan則 1ぅ■nton t百洵嶺LiOn品再nul絹 O10u‖ 1■ln

a01伽Qnttnu16■ И■n血商И.9偽帰|■8.。面8u5η uう■ヽ1デduttИ■91」 lunittin■■■帝面■
u。1.嶺戯un.ぢlttLttta号■91■商vunttndl■イ1ザLl■

“

■■■■00naυ ttunl,1■ 1lm■01鵬■a81デ
L憔■Mttη81術」198tも

偽 浣 n15綱 uuぅη8う■■■論せm8ι輌8uttunl田う■・
01ヽ L'8観Ou■■n」igaunl,J

nl,LV18観 0■■ηnnlinnul■ Oni3υυ nl,tⅥ8観o■■ηnぅじυunlinnuη 口η■o58■ n3Lagnlitv18観 0■

lu話、utu8ぢ■11デι]ul」nl■」,彰 nl●■oo■ MlうVlul猟8

鶴■■9b

n35,■6●n35anul

]Ob蟹
13■ 11■ o■,anuη高。。■nm■■U919。 dOIUil

(。)aoul'И100う n■8■■niunη田ソan191'1倫 anulnldu188vL■ antJもうu
a00LVin¶ Oono■ n■,anul。.測朝論 191 tta81閃anl粥n胡,1■tnm晰 係 i

(oo)う8前o16■剣■1115彰前ιQd8avalui38nづ1し。。

(o.b)ヽ8ou償理型■11118輛utQ5oava■ 11」oooづ lb.。。 Ⅵ5011■,vttu

ι9バ 0■83コ 出。彰11■鶉 前 tQぎ8t面■ηЮn覇偽 8nづηb.0。 口η測デИttan,釉Иun

(b)し1■ζinan脚」,V‖ηうう●30イnttntttt,1」号Q剣■■aglJLn811=uivluⅥ lヾ

■5'8■υう,鉗ⅥLl縣′ntiOn3,anせlo■測Rlouヾnu■ol■,■つηo■08

(cn)1劇働哺15860ヾtimttn■,蒻uИ号o■■585utnibN14ηうvltl■群o

(au。 1,8Mづ .ヾQnaふⅦ nol,anu■ ＯＴ

AdviceKPS
Typewritten Text
178



Ob

イod。 電an`■ nl、inMn3調Ob沢 輌■■″洵s剣■■ι属85昴翁8■ ■8nO。111■8前to容 8
ζgai福偽8nづlm_b。 商И洵ボ剣Ql翻u,al。.詢前 。帰ai11■8向nバ8avattu偽 8。,.m.し。
商И洵銹旬電nt10哺 10■詢前 b uagQ彰ぬ。maa創価 繭嘔

(。)ivJ001nniu01■ van19in101り ,88Vt■ o■デバlИ■01イロ1■ソバh19,
nl,日nυl衝口1                           

‐

(b)un31■ anl160uluinuう■■成酪1,3`洵 F帰ou
(m)utn3aヾM8面8面■188■感llu51崎■ntn綱 Oι」ら8■11■8前LQ80ava■

unttnunttinl,ι lou10■,18う■lttavИJ■o3n198iSl■っllyli■ o6httι嘱8ulOulJLAu
お8att bα ■0゛ふuつu耐■Oan,..naonyttanぅ LattQ翻■■面nη測(● (b)ttat(m)lMt斉洵僑型

～
■

1月8,an311″

晰nanunl.aⅥ説″洵ボ型町η飼8、あ]8■群Otu面.lⅥanthl■ソanttn'dO面 o゛

偽 J。 飾anu3.v酪 jヾuバ1穐 昴゙0■ylうηol詢 L10■0洵。lSttQ■И弓0償則
～
ηl■

nlnnll輌nun19■18'働¬FInun■ 8● oulttИ■10n口 n、unl■Иananぅ

t10dし 1デnttgniぅ■nη inJ58■ ln ttv tta'loヾ o5n15unl=u閃 9■3unltJ■■lnl,しlll

輌 ¶1,an∩η,。。■0ヾunanuη Laっ ta■ o■ oanlっ■ηnl,71■ 1,銀η00uta■oanη■Ml■η8naUna」lnitlo

nl.1鋼1。1.901ぢlデ01銹剣
～
lν

'0」
3～旬■И号01■

～
qll属 8,尻088J

■o酎m annllyηうM81oOaa」ηn、.81■ o■剣■01齢n■ lゞデ016剣匈■SQQn ttag翡剣Ql
ιn35n■ 8■381くu001att b n熱

an■■И3oM8100na」 ηn、 olonηνunlデ晟″予υ」3則
～
lLn319■01lκttLviuttη 01M■ 0

M18剣薦■■0。■dagnm8需On■,6nlしらU哺0」■odunl■ ,■ИηぅⅥ。1詢」ぅ彰01nttИ■9

偽 dご anl■ M■う■8o詢 aa」ηn,ol■ι」バuuL」 aヾ И号。tinoOunη嗅デol」号
～
Ql

」号劉剣l lj号劉旬lιら0,喬 QJ■ tn4号 8～Ⅵ8ヾ ιν号8N粛■■08nll1091L18■60JlOdu ttη ttИさntn翻晰Ltag

うSnll,1lИualttuJ。 1■前」]0ヾ測ソηうη8n詭

偽dα ttИηう■81論Oal掘需」ぅganMS剣
～
■飾ぅま■8」 ,gnlninИ un■11轟Ⅵlluttu

nllol」 aⅥStunl,tiniっ■lS」 iganη 」:劉型1さnittagio」 oJ31tJnnぅιJη ■ゞ■■Slデ11■1」 n■■

Ⅵ論n剣晰Lagttnη,'NM橋Ⅵ81詢」、8nlnttMun

tlη La■18n■o

偽め d■И;耐∩高nせη、g前餐剣
～
■5鉗哺9'品ィnu10unηnnl,anu瓶 ln.,anu

boOll晟 帯」0ふゲ穐 脚朝ηうⅥ8■うじaatJ.niづ 1寄っ8nl,anuη ,vntJ償剣

～

■u鋼輌働 ‖ 輌 じζαo LagQuRJⅥ

tt乱■『‖脚t9創 0011J■■n■ o■8ant,Qnηinnυ■ソぅo■■anηⅥn35頑6utJnFInUη

               、
lFi子

:

AdviceKPS
Typewritten Text
179



偽 ddl薇ギul■9η偽憮前 ,8面8u帰 0」58nηn硫酪o誡9801施昴■1■9■■n3■■lu

l」JQ詢 in3o観a■llJⅥ allバ範L11,旧硫帰0■漁洵偽憔前1■unう 1■多inl,00n偽憮詢 ivt00u

帰0」ぅgnlanl■偽憮前]

ぎ

′

０』一　　　　　　　　，

ｍ
　
　
　
　
　
　
　
■

AdviceKPS
Typewritten Text
180



268 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของ 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร 

(Program Learning Outcomes : PLOs) 
กับ 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs)  

มคอ. 2 
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ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)   

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)  
 

PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 

 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0)  
 CLO1 อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้  

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 
 -  

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 
 -  

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 
 615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6)  
 CLO1 อ่านบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษได้  
 CLO2 อธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟ และตารางเป็นภาษาอังกฤษได้  
 CLO3 เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษได้  
 615 371 เตรียมฝึกงาน 1(0-3-0)  
 CLO1 พูดแนะน าตัวเองแบบทางการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
 CLO2 เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง  
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PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  

 615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)  
 CLO1 พูดแนะน าตัวเองแบบทางการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
 CLO2 เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)  
 CLO1 ติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืนได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)  
       CLO1 อ่านบทความภาษาอังกฤษได้  
       CLO2 เขียนรายงาน จดหมายโต้ตอบ บันทึกข้อความ และประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้  
       CLO3 แนะน าตัว สัมภาษณ์งาน น าเสนอด้วยวาจา และอธิบายความเป็นภาษาอังกฤษได้  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO1 จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0)  
 CLO1 จัดท าเล่มสมบูรณ์โครงงานวิศวกรรมได้  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
 CLO1 ติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืนได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)  
 CLO1 น าเสนองานได้อย่างเป็นระบบ  
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PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)  

       CLO2 เลือกข้อมูลจากสื่อและสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสัมมนาได้  
PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 

 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)  
 CLO2 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในระหว่างฝึกงานได้  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO3 แสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วยตนเอง  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
 CLO2 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในระหว่างสหกิจศึกษาได้  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)  
 CLO3 แสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการจัดท าบทความในหัวข้อที่นา่สนใจในสาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วยตนเอง  
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PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0)  
 CLO2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการก่อร่างความคิดโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐานได้  
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0)  
 CLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้  
 615 371 เตรียมฝึกงาน 1 (0-3-0)  
 CLO3 อธิบายความหมายของบุคลิกภาพที่ดีในการท างาน และเข้าสังคม  
 615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)  
 CLO3 อธิบายความหมายของบุคลิกภาพที่ดีในการท างาน และเข้าสังคม  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)  
 CLO3 ท างานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการฝึกงานได ้  
 CLO4 ปฏิบัตบิัติตามระเบียบวนิัยของหน่วยงานที่เข้าฝึกงานได้   
 CLO5 ตรงต่อเวลาในการเข้าฝกึงานและการส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย  
 CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายในระหว่างการฝึกงาน  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO4 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0)  
 CLO2 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ส่งผลเสียต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
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PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  

 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
 CLO3 ท างานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างสหกิจศึกษาได ้  
 CLO4 ปฏิบัตบิัติตามระเบียบวนิัยของหน่วยงานที่เข้าสหกิจศึกษาได้   
 CLO5 ตรงต่อเวลาในการเข้างานสหกิจศึกษาและการส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายในระหว่างสหกิจศึกษา  

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0)  
 CLO3 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้  
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0)  
 CLO2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0)  
 CLO3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการน าเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  
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PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้ 
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0)  
 CLO3 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)  
 CLO7 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามหลักการ PDCA  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO5 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0)  
 CLO4 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือจัดท าโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
 CLO7 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามหลักการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มคอ. 2 



275 
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PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยในการท างานและถูกต้องตามจรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทาง
วิศวกรรมได้ 

 615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4)  
 CLO1 ระบหุลักการของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมได้  
 615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยได้  
 CLO2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย  
 615 371 เตรียมฝึกงาน 1(0-3-0)  
 CLO4 อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับการฝึกงานได้  
 615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)  
 CLO4 อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษาได้  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)  
 CLO8 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ในระหว่างการ  
 ฝึกงานได้  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO6 เลือกแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลของการท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกต้อง  
 ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมได้  
 CLO7 อ้างอิงผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์  
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PLOs  รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหตุ  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0)  
 CLO5 เลือกแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลของการท าโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกต้องตามหลัก  
 คุณธรรมและจริยธรรมได้  
 CLO6 อ้างอิงทฤษฎีที่ใช้ในโครงงานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
 CLO8 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ในระหว่างสหกิจ  
 ศึกษาได้  

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
 615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
 CLO2 ค านวณพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมได้  
 615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายปัญหาทางวิศวกรรมด้วยคณิตศาสตร์ได้  
 CLO2 แก้ปัญหาเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  
 615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  
       CLO1 ใชว้ิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้  
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PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)  
 CLO1 สามารถอ่านแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิค ส าหรับการเขียนแบบเครื่องกล  
 CLO2 สามารถเขียนแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ส าหรับการเขียนแบบเครื่องกล  
 CLO3 สามารถเขียนแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน  
 แบบ  
 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณหาระบบแรง สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็งได้  
 CLO2 ค านวณหาแรงที่กระท ากับวัตถุจากของไหลได้  
 CLO3 ค านวณหาจุดศูนย์กลางรูปทรงตลอดจนจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุได้  
 CLO4 ค านวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุได้  
 CLO5 ประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้  
 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการจลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง   
 CLO2 อธิบายหลักการกฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน   
 CLO3 อธิบายหลักการงานและพลังงาน   
 CLO4 อธิบายหลักการอิมพัลส์และโมเมนตัม  
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 615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความแข็งแรงในวัสดุ  
 CLO2 ค านวณหาความแข็งแรงในวัสดุ  
 CLO3 อธิบายความเสียหายของโครงสร้างจากวัสดุ  
 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการกฎข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์  
 CLO2 อธิบายหลักการ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน สมดุลเอนโทรปี  
 CLO3 อธิบายอุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการเผาไหม้  
 615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหล  
 CLO2 ประยุกต์ความรู้ทางกลศาสตร์มาค านวณการไหลของของไหล  
 CLO3 เลือกอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับของไหลได้  
 615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้ความหลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์และพลศาสตร์ของไหลในการแก้ปัญหาทาง  
 วิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 1(0-3-0)  
 CLO1 ใช้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลในการท าทดลองที่เกี่ยวข้องได้  
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 615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายระบบทางไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์  
 CLO2 เลือกอุปกรณ์ในระบบทางไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์  
 CLO3 ออกแบบระบบทางไฟฟ้าก าลัง  
 615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ ในทางวิศวกรรมได้  
 CLO2 อธิบายระบบการวัดทั่วไป และบ่งบอกลักษณะของเครื่องมือวัด ความไว ความถูกต้อง   
 และความไม่แน่นอนได้  
 CLO3 ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทางด้านการวัดได้  
 CLO4 เลือกเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า   
 CLO5 อธิบายหลักการของอุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ประมวลผล  
 และแสดงผลชนิดต่าง ๆ  
 615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะส าหรับการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO3 อธิบายความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย  
 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้  
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 620 101 วิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6)  

 CLO1 อธิบายหลักการและเชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับวิศวกรรมศาสตร์  

 ส าหรับงานวิศวกรรมวัสดุได้  

 CLO2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ  

 ทางวิศวกรรมหลักต่างๆ ได้   

 CLO3 แปลความหมายของแผนภูมิสมดุลวัฏภาคได้  

 CLO4 เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในงานของวัสดุวิศวกรรมหลักต่างๆ ได้  

PLO13 ประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภาวิศวกรก าหนด เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้ 

 615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)  

 CLO1 ออกแบบกลไกทางวิศวกรรมโดยประยุกต์ความรู้ทางกลศาสตร์ได้  

 CLO2 ค านวณการสมดุลของกลไกทางวิศวกรรมได้  

 615 212 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)  

 CLO1 อธิบายหลักการสั่นสะเทือนทางกลได้  

 CLO2 ระบุวิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือนได้  
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 615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการของการถ่ายเทความร้อน โดยการน า การพาการแผ่รังสีความร้อน  
 CLO2 ค านวณหาการน าความร้อนทั้งในสภาวะสม่ าเสมอและไม่สม่ าเสมอได้  
 CLO3 อธิบายการเคลื่อนที่ของของไหลและสมการพ้ืนฐานส าหรับการพาความร้อนทางด้านวิศวกรรมได ้  
 CLO4 อธิบายหลักการและรูปแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้  
 CLO5 ค านวณแผ่รังสีความร้อนและการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนของวัตถุได้  
 CLO6 อธิบายพ้ืนฐานของการเดือดและการกลั่นตัวได้  
 615 262 การบริหารโครงการวิศวกรรม 3(3-0-6)  
 CLO4 อธิบายหลักการและแนวทางในการจัดการโครงการได้  
 CLO5 จัดท าแผนการในการรด าเนินโครงการ   
 CLO6 จัดท าโครงสร้างการแบ่งงานโครงการได้  
 CLO7 ค านวณงบประมาณโครงการได้  
 CLO8 อธิบายแนวทางในการติดตามและการประเมินความก้าวหน้าโครงการได้  
 CLO9 อธิบายแนวทางในการส่งมอบงานและการปิดโครงการได้  
 615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลได้  
 CLO2 เลือกใช้วัสดุที่ท าการรออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได ้  
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 615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ  
 CLO2 วัดสมรรถนะของเครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซได้  
 CLO3 อธิบายคุณลักษณะของเชื้อเพลิงและการเกิดมลพิษได้  
 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของโรงจักรต้นก าลังได้  
 CLO2 อธิบายหลักการท างานในระบบโรงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้  
 CLO3 ค านวณหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรต้นก าลังได้  
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับระบบท าความเย็นในงานวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 CLO2 อธิบายส่วนประกอบของเครื่องท าความเย็นและคุณสมบัติสารท าความเย็นได้  
 CLO3 ค านวณภาระการท าความเย็นของระบบท าความเย็นได้  
 CLO4 เลือกระบบท าความเย็นที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายสภาวะการออกแบบระบบปรับอากาศได้  
 CLO2 ค านวณภาระการท าความเย็นของระบบปรับอากาศได้  
 CLO3 ออกแบบระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ าดับเพลิงได้  
 CLO4 ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายก าหนดได้  
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 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ออกแบบระบบทางความร้อนได้  
 CLO2 ค านวณต้นทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ได้  
 CLO3 ค านวณศักยภาพการประหยัดพลังงานได้  
 615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO1 อธิบายการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้  
 CLO2 ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตได้  
 CLO3 ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้  
 615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายระบบอัตโนมัติได้  
 CLO2 อธิบายการควบคุมเชิงเส้นได้  
 CLO3 ควบคุมค่าเสถียรภาพของระบบได้  
 615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO1 สร้างแบบจ าลองทางกายภาพของชิ้นงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้   
 CLO2 อธิบายการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการข้ึนรูปชิ้นงานได้  
 CLO3 แก้ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0)  
 CLO1 ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้นได้  
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 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO8 แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0)  
 CLO7 แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
 CLO9 แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาพลศาสตร์ของไหลได้  
 615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณการรับแรงในผนังบางได้  
 CLO2 ค านวณการรับแรงในผนังหนาได้  
 CLO3 ค านวณการรับแรงของรอยเชื่อมได้  
 CLO4 ค านวณการรับแรงของเกลียวได้  
 615 521 กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6)  
 CLO1 เลือกใช้อุปกรณ์ด้านของไหลได้  
 615 565 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 566 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้  
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 615 567 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 568 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)   
 CLO4 เลือกความรู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการจัดท าบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมได้  

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 
 615 241 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 1(1-0-2)  
 CLO1 สร้างแบบจ าลองทางกายภายได้  
 CLO2 จ าลองปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 CLO3 ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
       CLO4 วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  
 615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)  
 CLO1 เขียนแบบสองมิติและสามมิติ ส าหรับชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้  
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 615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0)  
 CLO1 เขียนแบบสองมิติและสามมิติ ส าหรับชิ้นส่วนเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมระดับกลางและระดับสูงได้  
 615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)   
 CLO3 ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่ายได้  
 615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO4 ออกแบบระบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตได้  
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0)  
 CLO2 ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน   
 และสิ่งแวดล้อมได้  
 615 526 ระบบก าลังของไหล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความหมายของรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ด้านของไหลได้  
 CLO2 ออกแบบวงจรด้านของไหลได้  
 CLO3 เลือกอุปกรณ์ด้านของไหลได้  
 615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 พัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้  
 CLO2 เขียนโคดโปรแกรมอย่างง่ายได้  
 CLO3 ออกแบบโครงการไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นได้  
 615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ด้านเมคคาทรอนิกส์ได้  
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 615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้  
 CLO2 เลือกใช้อุปกรณ์นิวแมติกส์ได้  
 CLO3 เลือกใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ได้  
 615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้แมตแล็บเพ่ืองานวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 CLO2 ใช้โปรแกรมแลปวิวเพ่ืองานวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 564 เทคโนโลยียานยนต์ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายระบบสถิตยศาสตร์ของยานยนต์ได้  
 CLO2 อธิบายระบบขับเคลื่อนได้  
 CLO3 อธิบายระบบช่วงล่างของยานยนต์ได้  
 CLO4 ค านวณสมรรถนะของยานยนต์ได้  

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได้ 
 615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)  
       CLO3 อธิบายหลักการกลไกพ้ืนฐาน ชิ้นส่วน และข้อต่อของเครื่องจักรกลได้  
 615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได ้  
 CLO2 อธิบายการวางแผนด าเนินการผลิตได้  
 CLO3 ใช้งานอุปกรณ์จริงทางด้านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในการท างานได้  
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 615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO4 ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการข้ึนรูปชิ้นงานได้  
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0)  
 CLO3 ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลได้  

PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 
 615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)  
 CLO7 อธิบายขั้นตอนการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้  
 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6)  
       CLO4 ออกแบบระบบโรงจักรต้นก าลังได้  
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6)  
 CLO5 ออกแบบระบบท าความเย็นที่เหมาะสมกับการใช้งานได้  
 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6)  
 CLO5 ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศได้   
 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO4 ออกแบบระบบทางความร้อนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้  
 615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของท่อความร้อนได้  
 CLO2 ออกแบบท่อความร้อนได้  
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 615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้  
 CLO2 ออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้  
 615 527 แหล่งพลังงานทดแทน 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายแหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ ได้  
 CLO2 เลือกใช้แหล่งพลังงานทดแทนได้  
 615 563 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ได้  
 CLO2 อธิบายกระบวนการต่าง ๆ ในการแปรสภาพชีวมวลได้  

PLO17 ค านวนผลประหยัดของการอนุรักษ์พลังงานได้ 
 615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4)  
 CLO6 ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงานได้  
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6)  
 CLO6 ค านวณการใช้พลังงานของระบบท าความเย็นได้  
 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6)  
 CLO6 ค านวณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้  
 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO5 ค านวณเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในการออกแบบระบบความ  
 ร้อนและการจัดการพลังงานได้  
 CLO6 ค านวณเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการจัดการพลังงานได้  
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 615 522 วิศวกรรมไอน้ า 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณหาปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานได้  
 CLO2 วัดค่าการใช้งานไอน้ าได้  
 615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงานได้  
 615 527 แหล่งพลังงานทดแทน 3(3-0-6)  
 CLO3 ค านวณต้นทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงานทดแทนได้  
 CLO4 ค านวณศักยภาพการประหยัดพลังงานของการใช้พลังงานทดแทนได้  
 615 528 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานโดยใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนได้  
 615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและกระบวนเผาไหม้ได้  
        CLO2 ค านวณปริมาณการเกิดมลพิษและฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อไอน้ าได้  
 615 562 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของสารดูดความชื้นได้  
 CLO2 ประเมินสมรรถนะของระบบดูดความชื้นได้  
        CLO3 ค านวณศักยภาพการประหยัดพลังงานของการใช้ระบบดูดความชื้นร่วมกับระบบปรับอากาศได้  

หมายเหตุ: สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร พร้อมทั้งมกีารบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากปรับเกิน

กว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยใหอ้ธิบายว่าหลักสตูรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs 
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