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คํานํา 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรน้ีจะสร้างคนสู่งาน
เป็นมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) เช่ียวชาญเทคโนโลยี (Technological Expertise) ใฝ่รู้ (Keenness)  
สู้งาน (Determination) และสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่โลกอาชีพ (Integrity) ซ่ึงนับได้ว่าสอดคล้องกับปรัชญาและ     
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  

โดยคาดว่าผลท่ีได้รับจากการจัดการการศึกษา จะทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเน้ือหาภายในหลักสูตรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รายช่ือและคุณวุฒิของคณาจารย์ และคําอธิบายรายวิชา 
การนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ในการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 
                                             คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย    : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ช่ือย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3.   วิชาเอก (ถ้ามี)  
ไม่มี 

 

4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

มคอ.2 



2 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559 
และเริ่มใช้หลักสูตรโดยเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบของสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564  
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
2564 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรเครื่องกลท่ีทํางานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น วิศวกรเครื่องกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม  วิศวกรโครงการ วิศวกรในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น 

8.2 นักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น อาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

8.3 ประกอบอาชีพอิสระหรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 

9.   ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, 

พ.ศ. 

1 นายประกอบ ชาติภุกต์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  

อาจารย์ Ph.D. 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical 
Engineering 

 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

National Research Tomsk 
Polytechnic University, 

Russia, 2013 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 

2543 

2 นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Docteur 
Enegétique 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

Mechanical 
Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Université d’Orléans, 
France, 2015 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2545 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2539 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, 

พ.ศ. 

3 นางจันทิมา ร้ิวลายเงิน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วศ.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมพลังงาน 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548 

4 นายประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

2554 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

พระนครเหนือ, 2539 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 

2536 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  
 โทร. 02-836-3000 โทรสาร 02-585-9175  www.eng.rmutp.ac.th 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่อดีตและได้ปรับตัวให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมมาได้
ประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมในประเทศประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม
การผลิตช้ินส่วน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ซ่ึงสถานภาพปัจจุบันของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ขาดเทคโนโลยีของตนเอง เป็นประเทศท่ีรับจ้างผลิตมากกว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการ
ยกระดับจากประเทศที่เป็นผู้รับจ้างผลิตไปเป็นประเทศท่ีเป็นเจ้าของเทคโนโลยี จําเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรของประเทศให้มีความสามารถในการทําวิจัย สร้างเทคโนโลยีใหม่ และสามารถแก้ปัญหาจริงจากสถาน
ประกอบการได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันท่ีผลิตบุคลากรสายวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทในการผลิตบัณฑิตท่ีสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสําหรับขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นว่าการสร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความสามารถท่ีจะออกแบบ 
วิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อน และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้นับว่าเป็นการยกระดับบัณฑิต นักปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสูงขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณลักษณะ Hands-on, 
Technology-based และ Professional 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าน้ันอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และรากฐาน
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชน ซ่ึงท่ีผ่านมาประเทศได้พัฒนาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาเป็นสําคัญ   
ทําให้แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาจไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสังคมและวัฒธรรม การก้าวเข้าสู่
สังคมอาเซียนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและวัฒนธรรม ดังน้ันมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่
จะสําเร็จการศึกษาต้องได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกท่ีดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพควบคู่ไปกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีทักษะในการทํางาน 
โดยประยุกต์องค์ความรู้ช้ันสูงท่ีได้จากการวิจัยไปสู่การใช้งาน สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาเดิม สนับสนุนและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังน้ันจึงต้องมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีสอดแทรกให้มหาบัณฑิตเข้าใจถึงวิถีท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ปัญหาจากสถานประกอบการและชุมชน 
พัฒนาบัณฑิตให้รักถ่ินฐานและนําความรู้มาพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกให้
มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับและตอบสนองการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) ท่ีเกิดจากการรวมตัวของชาติในอาเซียน 
เพ่ือให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน การแข่งขันทางธุรกิจโดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปล่ียน
จากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตนเอง โดยเฉพาะ
การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีศักยภาพและ
เข้มแข็ง การพัฒนาหลักสูตรต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ทําหน้าท่ีกํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมิน     
มากําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ด้วยสภาวการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและการพัฒนาอันจะมีผลต่อการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล จึงต้องจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล ท่ีสามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน สามารถบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล บัณฑิตท่ีผลิตออกไปจะต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีเป็นมืออาชีพ สามารถก้าวสู่
การเป็นเจ้าของกิจการท่ีมีคุณธรรม ความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับ             
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ สังคม เน้นทักษะปฏิบัติการ บูรณาการ และยังให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่มี 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมีองค์ความรู้และทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ให้สามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนในชุมชนและอุตสาหกรรม ด้วยการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กําหนด ให้มีความชํานาญการเฉพาะด้าน บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

 
1.2 ความสําคัญ 

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาชีพหลักสาขาหน่ึงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมีความจําเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศท่ีต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดย
ตลอดต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่ีมุ่งเน้นการออกแบบ การควบคุมระบบทางกลของเครื่องจักร อุปกรณ์ยานยนต์ 
และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งเน้นผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์ หรือออกแบบนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ท้ังยังต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลน้ี เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ท่ีสามารถ
รองรับกับการเจริญเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต และสามารถคง
อยู่ได้ในยุคปัจจุบันและอนาคต 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความขยันหม่ันเพียร ความสํานึกในจรรยาบรรณของอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตนเองและสังคม 

1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีมีความรู้และความสามารถ
ท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะเป็นเลิศในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง มีศักยภาพในการทําวิจัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
• ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลให้มีมาตรฐาน
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมกําหนด 

• พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล ท่ี
ทันสมัย 

• ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ 

• เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
• รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

• ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมเครื่องกล และการ
พัฒนางาน ด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

• รายงานผลความต้องการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 

• รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีทักษะ
ในด้านความรู้ ความสามารถใน
การทํางาน 

• ทําความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

• การทํา MOU และบทความ
วิจัยร่วมกัน 

• เอกสารบทความท่ีทําร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา
หน่ึง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 

(1) ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง (First Semester) ต้ังแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 
รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบด้วย 

(2) ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปเป็นเวลา 16 
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบด้วย 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ ใช้เวลา
ศึกษา 8 สัปดาห์ รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบด้วย โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต ในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.   การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

              ภาคการศึกษาที่  1 มิถุนายน  -  ตุลาคม  
              ภาคการศึกษาที่  2 พฤศจิกายน  -  มีนาคม  

- ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น. 

- ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-20.00 น. 
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือคุณวุฒิอ่ืนที่
เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ไม่กําหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย) 

  2.2.2 ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมจากข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี  
 1. ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.50 จาก 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
 2. มีประสบการณ์การทํางานในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล หรือมีผลงานทาง
วิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน 
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2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
     2.3  การคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560 
     2.4  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

จากการศึกษา มคอ.7 ในปีการศึกษาท่ีผ่าน ๆ มา พบว่านักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาจะเป็นนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 
โดยสามารถแยกปัญหาออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 2.4.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 จะประสบปัญหาด้านการ
บริหารโครงการหรือการเรียนรู้ปัญหาจากสถานประกอบการจริง เน่ืองจากขาดประสบการณ์ในการทํางาน 

 2.4.2 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา 2562 จะประสบปัญหาเรื่อง
ความรู้พ้ืนฐาน เน่ืองจากสําเร็จมานานทําให้ต้องมีการทบทวนใหม่  
      2.5 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 

แนวทางการดําเนินการแก้ปัญหาท่ีได้กล่าวในหัวข้อท่ีผ่านมา จะดําเนินการดังน้ี 
  2.5.1 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําช้ัน เพ่ือให้คําแนะนําวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับ

นักศึกษา แนะนําการวางแผนการเรียน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและติดตามผลการเรียนอย่างต่อเน่ือง 
2.5.2 จัดให้มีการสอนและทบทวนเน้ือหาพ้ืนฐานท่ีสําคัญก่อนเข้าสู่การเรียนในปีการศึกษาแรก 

 2.5.3 กําหนดให้นักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาแรก  
 2.5.4 กําหนดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม และการอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สําคัญและมีประโยชน์     

ต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมหรือการอบรมท่ีจัดข้ึนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก  
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.6.1 ภาคปกติ 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี  1 10 10 15 15 15 
ช้ันปีท่ี  2 - 10 10 15 15 

รวม 10 20 25 30 30 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 10 10 15 15 

2.6.2 ภาคสมทบ 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี  1 10 10 15 15 15 
ช้ันปีท่ี  2 - 10 10 15 15 

รวม 10 20 25 30 30 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 10 10 15 15 
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2.7  งบประมาณตามแผน 

  2.7.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)                                                                                    
 ภาคปกติ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย   440,000 880,000 1,100,000 1,320,000 1,320,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 440,000 880,000 1,100,000 1,320,000 1,320,000 

ภาคสมทบ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย  760,000 1,520,000 1,900,000 2,280,000 2,280,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 760,000 1,520,000 1,900,000 2,280,000 2,280,000 

  
  2.7.2   งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 ภาคปกติ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินงาน  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,128,360 1,196,064 1,267,824 1,343,892 1,411,080 

2. ค่าตอบแทน - - - - - 

3. ค่าใช้สอย - - 100,000 100,000 100,000 

4. ค่าวัสดุ 2,000 บาทต่อคน 20,000 40,000 50,000 60,000 60,000 

5. ค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย (40%ของรายรับ) 176,000 352,000 440,000 528,000 528,000 

รวม ก. 1,324,360 1,588,064 1,857,824 2,031,892 2,099,080 

ข. งบลงทุน           

1. ค่าครุภัณฑ์ - - 200,000 200,000 200,000 

รวม ข. - - 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก.) + (ข.) 1,324,360 1,588,064 2,057,824 2,231,892 2,299,080 

จํานวนนักศึกษา 10 20 25 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว  132,436 79,403 82,312 74,396 76,636 
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ภาคสมทบ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินงาน 228,000       501,600       577,600       635,600         729,600 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 

2. ค่าตอบแทน 202,500 405,000 405,000 405,000 405,000 

3. ค่าใช้สอย - - 100,000 100,000 100,000 

4. ค่าวัสดุ 2,000 บาทต่อคน 20,000 40,000 50,000 60,000 60,000 

5. ค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย (20%ของรายรับ) 152,000 304,000 380,000 456,000 456,000 

รวม ก. 374,500 749,000 935,000 1,021,000 1,021,000 

ข. งบลงทุน           

1. ค่าครุภัณฑ์ - - 200,000 200,000 200,000 

รวม ข. - - 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก.) + (ข.) 374,500 749,000 1,135,000 1,221,000 1,221,000 

จํานวนนักศึกษา 10 20 25 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว  37,450  37,450  45,400  40,700  40,700  
 
 

2.8 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาแบบช้ันเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์ 
  ระบบการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  ระบบการศึกษาแบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก 
  ระบบการศึกษาแบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  แบบอ่ืน ๆ ............................................. 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2559 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1  จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 ระยะเวลาศึกษาเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
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 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 
 ก. วิชาบังคับ   9 หน่วยกิต  
 ข. วิชาเลือก 15 หน่วยกิต  
 ค. วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 - รหัสวิชา    
 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขจํานวน 9 ตัว ดังน้ี 
 AA X XX X X XX  ช่ือวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) นก.(ท-ป-น) 
         

           

           

           

      

  หลักท่ี 1 และ 2 รหัสคณะ  (EN = คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 หลักท่ี 3 ระดับการศึกษา  (4 = ระดับปริญญาโท) 
 หลักท่ี 4 และ 5 สาขาวิชา  (02 = สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 หลักท่ี 6 กลุ่มวิชา   (1 = วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2 = วิชาบังคับ 3 = วิชาเลือก 

4 = วิทยานิพนธ์) 
 หลักท่ี 7 ช้ันปีท่ีควรศึกษา 
 หลักท่ี 8 และ 9 ลําดับวิชาในกลุ่ม (01-99)  
 - รหัสหน่วยกิต 
     3(3-0-9) หมายถึง หน่วยกิต (ช่ัวโมงทฤษฎี-ช่ัวโมงปฏิบัติ-ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง)  
  - รายวิชา                                                                                                                                  

ก. วิชาบังคับ          9   หน่วยกิต  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

EN4022101 คณิตศาสตร์ช้ันสูงสําหรับวิศวกร (Advanced Mathematics 
for Engineers) 

3(3-0-9) 

EN4022102 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (Research 
Methodologies for Mechanical Engineering) 

3(3-0-9) 

EN4022103 สัมมนาและการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม (Seminar and 
Industrial Problem Solving) 

3(3-0-9) 

ลําดับวิชาในกลุ่ม (01-99) 

ช้ันปีท่ีควรศึกษา  

กลุ่มวิชา  

สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

คณะ 

ช่ัวโมงศึกษานอกเวลา 

ช่ัวโมงปฏิบัติ 

ช่ัวโมงทฤษฎี 

หน่วยกิต 
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 ข. วิชาเลือก        15   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
EN4023101 ทฤษฎีการยืดหยุ่น (Theory of Elasticity 3(3-0-9) 
EN4023102 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ (Mechanical Behavior of  

Materials) 
3(3-0-9) 

EN4023103 กลศาสตร์ของการแตกหัก (Fracture Mechanics) 3(3-0-9) 
EN4023104 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (Finite Element 

Method for Mechanical Engineering) 
3(3-0-9) 

EN4023105 สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ (Mechanical Properties of 
Polymers) 

3(3-0-9) 

EN4023106  ไตรโบโลยี (Tribology) 3(3-0-9) 
EN4023107 การออกแบบระบบอุณหภาพ (Thermal System Design) 3(3-0-9) 
EN4023108 การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ (Combustion and Emission 

Control) 
3(3-0-9) 

EN4023109 เคร่ืองยนต์สันดาปภายในขั้นสูง (Advanced Internal 
Combustion Engine) 

3(3-0-9) 

EN4023110 ระบบทําความเย็นและการประยุกต์ใช้  (Refrigeration System 
and Applications) 

3(3-0-9) 

EN4023111 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid 
Dynamics) 

3(3-0-9) 

EN4023112 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology) 3(3-0-9) 
EN4023113 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ (Solar Energy and 

Applications) 
3(3-0-9) 

EN4023114 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารและอุตสาหกรรม (Energy 
Conservation for Buildings and Industries) 

3(3-0-9) 

EN4023115 การจัดการพลังงานเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Energy 
Management) 

3(3-0-9) 

EN4023116 ข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
(Regulations and Criteria for Automotive Engineering) 

3(3-0-9) 

EN4023117 การออกแบบการทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ (Design of 
Test Protocol for Automotive Engineering) 

3(3-0-9) 

EN4023118 การวิเคราะห์และการทวนสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
(Analysis and Validation for Automotive Engineering) 

3(3-0-9) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

EN4023119 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล (Special Topics in 
Mechanical Engineering) 

3(3-0-9) 

 
 ง. วิทยานิพนธ์    

 แผน ก แบบ ก 1       36 หน่วยกิต 
EN4024101 วิทยานิพนธ์ 36 

 Thesis   
   

 แผน ก แบบ ก 2       12  หน่วยกิต 
EN4024201 วิทยานิพนธ์ 12 

 Thesis   
  
 3.1.4 แผนการศึกษา 
 (1) แผนการเรียน  แผน ก แบบ ก 1 
 

 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4024101 วิทยานิพนธ์ 9 - - - 

รวม 9 - - - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 0 

 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4024101 วิทยานิพนธ์ 9 - - - 

รวม 9 - - - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = - 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4024101 วิทยานิพนธ์ 9 - - - 

รวม 9 - - - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = - 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4024101 วิทยานิพนธ์ 9 - - - 

รวม 9 - - - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = - 
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 (2) แผนการเรียน  แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4022101 คณิตศาสตร์ช้ันสูงสําหรับวิศวกร 3 3 0 9 
EN4022102 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 3 0 9 

EN4022103 สัมมนาและการแก้ปัญหาใน 
อุตสาหกรรม 

3 3 0 9 

รวม 9 9 0 27 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 9 

 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4023XXX วิชาเลือก 3 3 0 9 
EN4023XXX วิชาเลือก 3 3 0 9 
EN4023XXX วิชาเลือก 3 3 0 9 

รวม 9 9 0 27 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 9 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4023XXX วิชาเลือก 3 3 0 9 
EN4023XXX วิชาเลือก 3 3 0 9 
EN4024201 วิทยานิพนธ์ 6 - - - 

รวม 12 6 0 18 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 6 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN4024201 วิทยานิพนธ์ 6 - - - 

รวม 6 - - - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = - 

 

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา  
ชั้นปีท่ี รายละเอียด 

1 - มีความสามารถในการปรับประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การเขียนข้อเสนอ (Proposal) สําหรับวิทยานิพนธ์
และนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความสามารถในการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถทําวิจัยและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทําผลงานทางวิชาการ  

2 - มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
และสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความสามารถในการออกแบบหรือสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเป็นประโยชน์และใช้งานได้ 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
EN4022101 คณิตศาสตร์ช้ันสูงสําหรับวิศวกร      3(3-0-9) 

Advanced Mathematics for Engineers 
พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ระเบียบวิธีแก้สมการ

อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง ทฤษฎีตัวดําเนินการเชิงเส้นในงานวิศวกรรม เงื่อนไขแบบเริ่มต้นและขอบเขต 
การประมาณค่าของฟังก์ชันและวิธีการอินเตอร์โปเลชัน การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สําหรับการถ่ายเทความ
ร้อน การถ่ายเทมวล การตอบสนองของของไหลและของแข็ง การสั่นสะเทือนและระบบทางพลศาสตร์ การ
ประยุกต์วิธีไอเกนแวลูและไอเกนฟังก์ชัน 

Linear algebra and matrix theory; linear partial differential equations; method 
of solving higher-order partial differential equation; linear operator theory in engineering; 
initial and boundary conditions; function approximation and interpolation; mathematical 
analysis for heat transfer; mass transfer; response of the fluid and solid; vibration and system 
dynamics; application of eigenvalue and eigenfunction method 

 

EN4022102 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล        3(3-0-9) 
   Research Methodologies for Mechanical Engineering 

ทฤษฎีของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ข้ันตอนการวิจัยและการออกแบบ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล การนําเสนอและการเผยแพร่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย  

Theories of research; objectives and types of research; research process and 
research design; literature review; research variables and hypotheses; sampling and data 
collection; statistical method; data analysis and interpretation; presentation and 
dissemination; research proposal and report writing; ethics in research 

 

EN4022103 สัมมนาและการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม      3(3-0-9) 
Seminar and Industrial Problem Solving  
ปัญหาในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม กิจกรรมทาง

วิศวกรรม เย่ียมชมโรงงาน งานนําเสนอทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับวิศวกรปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในด้านความร้อนประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน กลศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรม
วัสดุและยานยนต์ 

Problems in mechanical engineering; methods for solving mechanical 
engineering problems; engineering activities; factory visits; engineering presentations; problem 
solving concerning effective communication with engineers; problem solving in relation to 
applied thermal; energy technology; applied mechanics; engineering materials and 
automotive 
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2. วิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2: 15 หน่วยกิต) 

EN4023101 ทฤษฎีการยืดหยุ่น       3(3-0-9) 
Theory of Elasticity 
ทฤษฎีของความเค้นและความเครียด ระนาบความเครียดและระนาบความเค้น ฟังก์ช่ันของ

ความเค้น ปัญหาสองมิติในพิกัดฉาก การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในสามมิติ ปัญหาเบ้ืองต้นของ
ความยืดหยุ่นในสามมิติ การบิด การดัดของบาร์ การแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน 

Theories of stress and strain; plane stress and plane strain; stress functions; 
two dimensional problems in rectangular coordinates; analysis of stress and strain in three 
dimensions; elementary problems of elasticity in three dimensions; torsion; bending of bars; 
heat transfer problems solving 

 
EN4023102 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ      3(3-0-9) 

Mechanical Behavior of Materials 
ทฤษฎีของวัสดุและความวิบัติ โครงสร้างและการเปลี่ยนรูปในวัสดุ การทดสอบทางกลของ

วัสดุ ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดและพฤติกรรมทางกล ความซับซ้อนและสภาพหลักของความ
เค้นและความเครียด จุดครากและการแตกหักภายใต้ความเค้นผสม รากฐานของความเค้นท่ีใช้ในความล้า การ
วิเคราะห์ความล้าด้วยแนวทางความเค้น การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดจากการเปลี่ยนรูปแบบ
พลาสติก 

Theories of materials and failure; structure and deformation in materials; 
mechanical testing materials; stress and strain relationships and behavior; complex and 
principal states of stress and strain; yielding and fracture under combined stresses; fatigue 
analysis with stress-based approach; stress and strain analysis of plastic deformation 

 
EN4023103 กลศาสตร์ของการแตกหัก      3(3-0-9) 

Fracture Mechanics 
แนวคิดของกลศาสตร์การแตกหัก ทฤษฎีการวิบัติใน 3 มิติ การคํานวณปัจจัยความเข้มข้น

ของความเค้น การวิเคราะห์สภาพอิลาสติก-พลาสติก การทํานายแนวของรอยแยก สนามความเค้นท่ีปลายรอย
แตก การแตกหักเน่ืองจากความล้า การออกแบบเพ่ือป้องกันการแตกหัก 

Fracture mechanics concepts; 3D theories of failure; calculation of stress 
intensity factors; elastic-plastic analysis; prediction of crack trajectory; stress field in the 
vicinity of crack tip; fatigue fractures; designs for fracture prevention 

 
EN4023104 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล    3(3-0-9) 

Finite Element Method for Mechanical Engineering 
ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การทบทวนสมการความยืดหยุ่นท่ีสัมพันธ์กัน 

การได้มาของเมทริกซ์ความแข็งของเอลิเมนต์ บาร์เอลิเมนต์ ทรัสเอลิเมนต์ เฟรมเอลิเมนต์ คานเอลิเมนต์ 
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สําหรับเอลิเมนต์บาร์ท่ัวไป เอลิเมนต์สําหรับทรัสและเฟรม เอลิเมนต์ของคานดัด การเขียนโปรแกรมไฟไนต์เอลิ
เมนต์ เมทริกซ์ความแข็งของเอลิเมนต์สําหรับเอลิเมนต์ของระนาบ 2 มิติ ความยืดหยุ่นสามมิติ การวิเคราะห์
โครงสร้างแบบไดนามิก การวิเคราะห์แบบชัดแจ้ง 

Introduction and concept to the finite element method; review of pertinent 
elasticity formulae; derivation of element stiffness matrix; bar elements; truss elements;  
frame elements; beam elements; finite element programming; derivation of element stiffness 
matrix for 2D plane elements; three dimensional elasticity; structural dynamic analysis; 
explicit analysis 

 
EN4023105 สมบัติทางกลของพอลิเมอร์      3(3-0-9) 

Mechanical Properties of Polymers  
ทฤษฎีของโครงสร้างและกระบวนการทางวิศวกรรมพลาสติก ลักษณะและสมบัติของพอลิ

เมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพลาสติก การวิเคราะห์การคีพและผ่อนปรนของความเค้น 
แบบจําลองวิสโคอิลาสติก การทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ วัสดุคอมโพสิต กฎของสารผสม อุณหภูมิ
และผลทางวิสโคอิลาสติก เธอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ 

Theories of structure and processing methods of engineering plastics; polymer 
properties and characteristics; plastic structure-property relationships; analysis of creep and 
stress relaxation; viscoelastic models; polymer mechanical testing; composite materials; rule 
of mixtures, temperature and viscoelastic effects; thermodynamics of polymer 

 
EN4023106 ไตรโบโลยี        3(3-0-9) 
  Tribology 

ทฤษฎีไตรโบโลยี การสัมผัสของพ้ืนผิวเรียบและหยาบ แรงเสียดทานแห้ง การสึกหรอ การขูด
ขีด หน้าสัมผัสเฮิสเซียน หลักการของการหล่อลื่น สมการเรโนลด์สําหรับการไหลอุทกพลศาสตร์ ความหนืดของ
นํ้ามันหล่อลื่น ชนิดสารหล่อลื่นและองค์ประกอบ การเลือกสารหล่อลื่นและข้อกําหนด วัสดุสําหรับแบริ่ง 

 Theories of tribology; smooth and rough surfaces in contact; dry friction; wear; 
tear; Hertzian contact; principles of lubrication; Reynolds equation for hydrodynamic flow; 
lubricant viscosity; lubricant types and composition; lubricant selection and specifications; 
materials for bearings 
 
EN4023107 การออกแบบระบบทางอุณหภาพ      3(3-0-9) 

Thermal System Design 
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทํางานได้ เศรษฐศาสตร์ การหาสมการที่

เหมาะสมและรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การจําลองระบบ การหาสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม ตัวคูณของ    
ลากรองจ์ วิธีค้นหาสําหรับการโปรแกรมแบบพลวัตและโปรแกรมแบบเชิงเส้น 
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Engineering design; workable system design; economics; equation fitting and 

mathematical modeling; system simulations; optimizations; Lagrange multipliers; search 
methods for dynamic programming and linear programming 

 
EN4023108 การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ      3(3-0-9) 

Combustion and Emission Control  
ภาพรวมแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการเผาไหม้ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเภทของ

คุณสมบัติเช้ือเพลิง ลักษณะของก๊าซของเหลวและเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของเปลวไฟเผาไหม้  
อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ จลนพลศาสตร์เคมีจากการเผาไหม้ สมดุลของพลังงาน เตาเผาไหม้ใน
อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพเตาเผา การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

Overview of basic concepts of combustion processes; introduction to category 
of fuels properties; characteristics of gaseous liquid and solid fuels; characteristics of 
combustion flame;  thermodynamics combustion; chemical kinetics of combustion;  energy 
balance; industrial combustion furnaces; furnace efficiency;  control of pollution from 
combustion 

 
EN4023109 เครื่องยนต์สันดาปภายในข้ันสูง      3(3-0-9) 

Advanced Internal Combustion Engine  
การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ การเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์จุดระเบิดด้วย

การอัด การเกิดสารมลพิษและการควบคุม เช้ือเพลิงทางเลือกสําหรับการใช้งานการขนส่ง เครื่องยนต์ติดเทอร์
โบชาร์จและเครื่องยนต์ท่ีสูญเสียความร้อนตํ่า เครื่องมือและเทคนิคในงานวิจัยเครื่องยนต์ การพัฒนาการวิจัย
และประยุกต์ใช้ล่าสุดในการออกแบบเคร่ืองยนต์ ยานยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า 

Combustion in S.I. engines; combustion in C.I. engines; pollutant formation and 
control; alternative fuels for transport applications; turbocharged engines and low heat loss 
engines; instruments and techniques for engine research; recent research developments and 
applications to engine designs; hybrid and electric vehicle 

 
EN4023110 ระบบทําความเย็นและการประยุกต์ใช้     3(3-0-9) 

Refrigeration System and Applications  
กระบวนการ วัฏจักร และการออกแบบระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ การผลิตแก๊ส

อุตสาหกรรม การทําความเย็นแบบดูดกลืนโดยเน้นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบทําความเย็น 
ทฤษฎีและวิธีการแช่แข็ง และถนอมอาหาร การศึกษาข้ันสูงของระบบทําความเย็น โดยคํานึงถึงเศรษฐศาสตร์
และส่ิงแวดล้อม 
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Processes, cycles, and designs of refrigeration and air conditioning systems; 

production of industrial gases; absorption refrigeration with emphasis on solar energy 
application; theories and methods of food freezing and preservation; advanced studies of 
refrigeration systems with environment and economic considerations 

 

EN4023111 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ      3(3-0-9) 
Computational Fluid Dynamics  
ทฤษฎีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ หลักการของการอนุรักษ์ การจัดหมวดหมู่ของสมการ

อนุพันธ์ย่อยและพฤติกรรมทางกายภาพ สมการนาเวียร์-สโตคส์ เง่ือนไขขอบเขต สมการเวลาเฉลี่ยสําหรับการ
ไหลป่ันป่วน สมการความเค้นเรโนล กฎของผนังและฟังก์ช่ันผนัง การแก้ปัญหาโดยประมาณของสมการเชิง
อนุพันธ์ พ้ืนฐานของความไม่ต่อเน่ือง วิธีการไฟไนต์วอลลุม ข้ันตอนวิธีการอย่างง่าย 

Theories of computational fluid dynamics; principles of conservation; 
classification of partial differential equations and physical behaviour; Navier-Stokes equations; 
boundary conditions; time-averaged equations for turbulent flow; Reynolds stress equations; 
law of the walls and wall functions; approximate solutions of differential equations; 
fundamentals of discretization; finite volume method; simple algorithm 

 

EN4023112 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      3(3-0-9) 
Alternative Energy Technology 
พลังงานทดแทนกับแหล่งพลังงานฟอสซิล ภาพรวมของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงาน

แสงอาทิตย์ ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานไฟฟ้า พลังนํ้า เศรษฐศาสตร์พลังงานและการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 

Alternative vs fossil energy sources; overview of alternative energy technology; 
solar energy; biomass and bioenergy; biomass conversion technology; wind energy; 
geothermal energy; hydro power energy; energy, economics and environmental assessments 
 

EN4023113 พลังงานแสงอาทิตย์และการนําไปใช้     3(3-0-9) 
Solar Energy and Applications  
หลักการของการแผ่รังสี ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 

อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับการรักษาส่ิงแวดล้อม ระบบสะสมพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
และปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการทางความร้อนในอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ระบบและเศรษฐศาสตร์  

Principles of radiation; solar collector and thermal conversion equipment; 
solar equipment for environment protection; energy storage system; electricity production 
form solar and photovoltaic phenomena; solar energy in used; industrial heat process; 
systems analysis and economics  
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EN4023114 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม    3(3-0-9) 

Energy Conservation for Buildings and Industries 
พ้ืนฐานการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแปรท่ีมีผลต่อการใช้พลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงาน การควบคุม
การใช้พลังงาน การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ กรณีศึกษาสําหรับการอนุรักษ์พลังงาน 

Basic energy consumption in buildings and industrial plants; laws and 
regulations related to energy consumption in buildings and industrial plants; variable 
influence energy consumption; energy conservation; air-condition and ventilation technology; 
inspection and assessment for energy consumption usage; power control; waste heat 
recovery; case study of energy conservation 

 
EN4023115 การจัดการพลังงานเพ่ือความยั่งยืน     3(3-0-9) 

Sustainable Energy Management  
พ้ืนฐานเก่ียวกับพลังงาน โครงสร้างราคาพลังงาน หลักการและมาตรฐาน การจัดการพลังงาน 

การตรวจประเมินพลังงานและเครื่องมือ มาตรการประหยัดและเทคโนโลยีการอนุรักษ์ การจัดหาและการใช้
พลังงาน การจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร 
พลังงานในแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

Energy fundamentals; energy price structures; principles and standard; energy 
management; energy audit and tools; energy saving and conservation technology; energy 
supply and consumption; efficient energy resource management; energy management in 
industrials and buildings; energy towards sustainable developments 
 
EN4023116 ข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์            3(3-0-9) 

  Regulations and Criteria for Automotive Engineering  
หลักพ้ืนฐานของข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ กฎและข้อบังคับ

ทางกฎหมาย กระบวนการการทดสอบด้านความสามารถอุปกรณ์ ความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ มลพิษ 
ระบบโครงสร้างยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า และการประยุกต์สําหรับการวิจัย 

Principle of regulations and criteria for automotive engineering; rules and 
statutes; vehicle-equipped test protocol; active and passive safety; emission; automotive 
structure system; electric vehicles; research application 
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EN4023117 การออกแบบการทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์   3(3-0-9) 

Design of test protocol for Automotive Engineering  
หลักการออกแบบการทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ การทดสอบในห้องปฏิบัติการและ

การทดสอบภาคสนาม สมมติฐานระเบียบการทดสอบ วิธีการออกแบบระเบียบการทดสอบ การวางแผน
ระเบียบการทดสอบ เครื่องมือวัดทางกลและทางไฟฟ้า การประยุกต์สําหรับการวิจัยและอุตสาหกรรม 

Principle of designing of test protocol for automotive engineering; laboratory 
and field tests; assumption of test protocol; design method of test protocol; test protocol 
planning; mechanical and electrical instruments; research and industrial application 
 
EN4023118 การวิเคราะห์และการทวนสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์   3(3-0-9) 

Analysis and Validation for Automotive Engineering  
หลักการวิเคราะห์และการทวนสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ เกณฑ์การประเมิน สมมติฐาน

การวิเคราะห์และการทวนสอบ วิธีการวิเคราะห์และทวนสอบ เครื่องมือการประเมินผล การประยุกต์สําหรับ
การวิจัยและอุตสาหกรรม 

Principle of analysis and validation for automotive engineering; assessment 
criteria; assumption of analysis and validation; method of analysis and validation; tools of 
assessment; research and industrial application 
 
EN4023119 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-9) 

Special Topics in Mechanical Engineering 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีได้รับเลือกจากในปัจจุบัน หัวข้อพิเศษในการใช้

คอมพิวเตอร์และ ICT เพ่ือการวิจัย การสัมมนาพิเศษ หัวข้อของการทํางานในอนาคต หัวข้อพิเศษในพ้ืนท่ีหรือ
ท่ีว่างของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานวิศวกรรม; 
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและจริยธรรม 

Selected special topics from current mechanical engineering; special topics in 
computing and ICT research; special seminars; topics related to the future work; special 
topics in an area of mechanical or space engineering; modern engineering tools necessary for 
engineering practice; professional and ethical responsibilities 
 
 
 
 
 
 
 



23 
3. วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 1 
EN4024101 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 

Thesis 
งานท่ีนักศึกษาต้องดําเนินการออกแบบ วิจัย และพัฒนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจและเข้มข้นด้วย

ตนเอง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ หัวข้อวิจัยต้องเป็นปัญหาจริงที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

Research projects that the students are required to design research and 
develop in an interesting topic and self intensive under the supervision of advisors and board 
members. The research projects should be the real problem related to the mechanical 
engineering 

 
แผน ก แบบ ก 2 

EN4024201 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
Thesis 
งานที่นักศึกษาต้องดําเนินการออกแบบ วิจัย และพัฒนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจด้วยตนเอง ภายใต้

การดูแลของอาจารย์ ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ หั ว ข้อ วิจัยต้องเป็น ปัญหาจริง ท่ี เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

Research projects that the students are required to design research and 
develop in an interesting topic under the supervision of advisors and board members. The 
research projects should be the real problem related to the mechanical engineering 

 
3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
 3.2.1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา  
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา/พ.ศ. 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายประกอบ ชาติภุกต์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 

 

 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

National Research 
Tomsk Polytechnic 

University, Russia, 2013 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2549 

 

สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล, 2543 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา  
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา/พ.ศ. 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
2 นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Docteur 
Enegétique 

(Mechanical 
Engineering) 

 

วศ.ม.
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 
 
 
 

วศ.บ.
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

Université d’Orléans, 
France, 2015 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี, 

2545 
 

สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล, 2539 

6 12 12 12 

3 นางจันทิมา ริ้วลายเงิน 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ วศ.ด. 
(วิศวกรรมพลังงาน) 

 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วท.บ. 
(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2557 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2550 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
2548 

6 12 12 12 

4 นายประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

 
วศ.ม.

(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 
 

วศ.บ.
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า      

พระนครเหนือ, 2554 
 

สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ, 2539 
 

สถาบันเทคโนโลยี   
ราชมงคล, 2536 

6 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร   

 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา  
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา/พ.ศ. 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายณทพร จินดาประเสริฐ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ Dr.-Ing (Mechanical 
Engineering) 

 

 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of 
Rostock, Germany, 

2551 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2545 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2542 

6 12 12 12 

2 นายศุภชัย หลักคํา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 

 
 

M.Sc. 
(Automotive 
Engineering) 

 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ, 2560 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ, 2552 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 

2549 

6 12 12 12 

3 นายปฏิวัติ คมวชิรกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ ปร.ด.  
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

 
 

วศ.ม. (การจัดการ
ทางวิศวกรรม) 

 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 

2561 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2554 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2544 

6 12 12 12 

4 ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศ
มณี 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 

 
 

M.Sc. 
(Automotive 
Engineering) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ, 2563 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ, 2551 
 

6 12 12 12 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา  
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา/พ.ศ. 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
 

อส.บ.  
(เทคโนโลยีเคร่ืองกล) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 

2554 
 

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขต     

พระนครเหนือ, 2547 
5 นายกฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

 
วศ.ม. 

(เทคโนโลยีพลังงาน) 
 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,  

2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี,  
2555 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2553 

6 12 12 12 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ     

 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทางวิชาการ/ตําแหน่ง สถานท่ีทํางาน  

1 นางเพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 นายวินัย จันทร์เพ็ง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
      มีการทําความร่วมมือและได้ร่วมงานกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถนําโจทย์ปัญหาจากบริษัท
ต่าง ๆ มาใช้ในการทําวิจัยได้ ดังน้ี 

1. บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จํากัด  
9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
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3. บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จํากัด 

101/11 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ในกลุ่มวิชาท่ีได้ 
ลงเรียนตามหลักสูตร ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถนําไปใช้งานได้อย่างแท้จริง ต้องมีการกํากับ
ดูแลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตงานวิจัยท่ีชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาค
การศึกษา รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการทําวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ในกลุ่มวิชาท่ีได้ลงเรียน 
ต้องสามารถออกแบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการวิจัยได้ด้วยตนเอง บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและ
สมมุติฐานท่ีเหมาะสม ต้องสามารถควบคุมระยะเวลาในการวิจัยภายใต้ขอบเขตงานวิจัยท่ีกําหนดไว้ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษามีความสามารถในการอธิบายหลักการและประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการทํางานวิจัย มีความ
เช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ในการทําวิจัยและ
เขียนรายงานการวิจัย รวมถึงเล่มวิทยานิพนธ์ 
 5.3  ช่วงเวลา 
 5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี 
 5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี 
 5.4  จํานวนหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1  ทําวิทยานิพนธ์  จํานวน  36 หน่วยกิต  
 แผน ก แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ์  จํานวน  12 หน่วยกิต 
 5.5  ข้อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์  
 5.5.1  การทําวิทยานิพนธ์  

1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต้ังแต่ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา 
และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้เม่ือศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต วิชา
เลือก 6 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 

2. นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
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4. นักศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ซ่ึ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรอง หรือเป็นวารสารท่ียอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ซ่ึงนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องตีพิมพ์อย่างน้อย 2 บทความ และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
ต้องตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทความ 
 5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

2. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามแผนการศึกษาท่ีระบุในหลักสูตร  
3. ในกรณีแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามข้อกําหนดในหลักสูตร โดยมีค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
4. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เม่ือสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ S  
5. ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
6. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลพระนคร และการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะได้ผลระดับ P  
 5.6  การเตรียมการ 
 การเตรียมการเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ เร่ิมต้นจากนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือปรึกษาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ในเรื่องท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ โดยต้องเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ตรงกับกลุ่มวิชาท่ี
นักศึกษาทําการวิจัย เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตงานวิจัย กรอบแนวความคิดในกระบวนการทําวิจัย และ
ต้องมีการมอบหมายให้นักศึกษาทําการศึกษาเบ้ืองต้น ค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยท่ีจะทํา 
 5.7  กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
 โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินผลข้างต้นตามลําดับ หากสอบไม่ผ่านการประเมินผลข้ันตอนใด 
ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 
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หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการอบรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การแต่งกาย มารยาท 
วิธีการนําเสนองาน และการสื่อสาร ผ่านรายวิชาสัมมนาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลและอื่น ๆ   

ภาวะการเป็นผู้นํา ท่ีมีความรับผิดชอบและมี
วินัยในตนเอง 

จัดให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การนําเสนอ การกล้าแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ มีการเรียน  
การสอนหรือจัดกิจกรรมท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดให้มีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การไม่ละเมิดสิทธิทาง
ปัญญาและลิขสิทธ์ิต่าง ๆ 

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ใน
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ในทุกรายวิชาต้องเรียนด้วยตําราท่ีเป็นภาษาอังกฤษ การเปิดอบรม
ด้านภาษาอังกฤษ การนําเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมระดับ
นานาชาติ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์ และสุจริต  
2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของตนเองและผู้อ่ืน 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ตรงต่อเวลา มีวินัย  
4. เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ  
2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 การสอนท่ีต้องมีการปลูกฝังเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต เช่นการสอบภาคทฤษฎี ต้องไม่มีการทุจริต 
ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อศักด์ิศรีตนเอง และเคารพผู้คุมสอบ ด้านจริยธรรมควรจัดให้สอดแทรกลงไป
ในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งมีการสอดแทรกการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
อ่ืน ๆ และการทําวิทยานิพนธ์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาของผู้อ่ืน (Plagiarism) 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา เช่น การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากปริมาณการไม่กระทําการทุจริตในการสอบ คัดลอกผลงานวิจัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าท่ีจากการทําวิทยานิพนธ์ 
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2.2  ด้านความรู้   

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. สามารถนําความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีพ้ืนฐานทั้งหมดทางวิศวกรรมเครื่องกล ไปใช้ใน

การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนทางอุตสาหกรรมได้ 
2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เคร่ืองมือ

เฉพาะทาง เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
3. สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมเคร่ืองกล มาใช้ในการทําวิจัย วิเคราะห์

ปัญหา สร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่  
4. สามารถบูรณาการทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับสาขาวิศวกรรมอ่ืน ๆ 

ได้ 
5. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์

หรืองานวิจัย และตระหนักถึงผลกระทบขององค์ความรู้น้ัน ๆ ต่อสภาพสังคมท้ังในปัจจุบัน
และในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เน้นการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนท่ีมีหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยต้องบูรณาการและ

เน้นการแก้ไขปัญหาตามหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ในทางปฏิบัติ ให้เหมาะสมและทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงในด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาเป็นวิทยากรอบรม และต้องฝึกให้นักศึกษารู้จักวิธีการค้นคว้า
งานวิจัย วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารวิชาการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. การประเมินผลจากการสอบข้อเขียน กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน และการนําเสนอ 
2. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 

   2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีวิจารณญาณทางความคิดอย่างมีสติ 
2. สามารถค้นคว้า รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปสาระสําคัญของปัญหาและหาแนว

ทางแก้ไขได้อย่างมีระบบ 
3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีระบบ โดยใช้ข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีได้หลาย

อย่างในการศึกษาค้นคว้า 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การสอนจะเป็นการยกกรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การอภิปรายกลุ่ม 
รายงานผลการวิจัยจากการศึกษางานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์แล้ว และฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด การศึกษา
ค้นคว้า และได้ลงปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. ประเมินจากผลงานท่ีมีแนวความคิดสร้างสรรค์ เช่น รายงานการวิจัย การนําเสนอหัวข้อวิจัย
ในท่ีประชุม การตอบ การใช้แบบทดสอบ และสัมภาษณ์ 

2. ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออก ความสามารถในการทํางานกลุ่ม 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารและสนทนาได้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสมาชิกในกลุ่มนักวิจัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามในการแสดงความเห็นและรับฟัง เพ่ือการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยเหตุและผลประกอบในการทํางานวิจัย 

3. สามารถกําหนดแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  
4. รู้หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานกลุ่มและงานส่วนตัว 
5. มีจิตสํานึก รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยขณะทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้สอนต้องกําหนดกิจกรรมให้นักศึกษามีการทํางานเป็นกลุ่ม โดยต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน กลุ่มอ่ืน หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ เช่น มอบหมายงานท่ีต้องมีการสื่อสารและสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับบุคคลอื่น ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน การมอบหมายงานท่ีต้องไปศึกษาค้นคว้าจากหน่วยงานอ่ืน  
ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการกําหนดแผนและกําหนดความรับผิดชอบในการทํางาน ท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของการเป็นผู้นํา การนําเสนอรายงานกลุ่มหรือเด่ียว
ในช้ันเรียน การสัมมนาประจําภาคเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมการทําวิจัย ผลการวิจัย และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
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2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล เช่น การนําเสนอ การฟัง การอ่าน และการเขียนบทความทาง

วิชาการ 
5. สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนต้องจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักศึกษา ให้มีการวิเคราะห์
ปัญหาจากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง จัดให้มีการนําเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ สถานการณ์ 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการทดสอบรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
2. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสื่อสาร

หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ การเรียนรู้ โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําไปสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่อง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

ซื่อสัตย์ และสุจริต  
2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 

สามารถทํางานเป็นทีม เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น ตรงต่อเวลา มีวินัย  

4. เคารพต่อกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ 

1. สามารถนําความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี
พื้นฐานทั้งหมดทางวิศวกรรมเครื่องกล ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางอุตสาหกรรมได้ 

2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้
เครื่องมือเฉพาะทาง เลือกใช้เครื่องมือในการ
ตรวจวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

3. สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทาง
วิศวกรรมเครื่องกล มาใช้ในการทําวิจัย 
วิเคราะห์ปัญหา สร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่  

4. สามารถบูรณาการทฤษฎีและหลักการทาง
วิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ 
ได้ 

5. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์
หรืองานวิจัย และตระหนักถึงผลกระทบของ
องค์ความรู้นั้น ๆ ต่อสภาพสังคมทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต 

1. มีวิจารณญาณทางความคิดอย่างมี
สติ 

2. สามารถค้นคว้า รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปสาระสําคัญของ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้
อย่างมีระบบ 

3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างมีระบบ โดยใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจใน
การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ผลิตและพัฒนานวัตกรรมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

5. สามารถค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้เทคโนโลยีได้หลายอย่างใน
การศึกษาค้นคว้า 

1. สามารถสื่อสารและสนทนาได้
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับคนอื่น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามใน
การแสดงความเห็นและรับฟัง 
เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยเหตุและผลประกอบ 

3. สามารถกําหนดแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

4. รู้หน้าที่และความรับผิดชอบใน
การทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานกลุ่มและงานส่วนตัว 

5. มีจิตสํานึก รับผิดชอบในด้าน
ความปลอดภัยขณะทํางาน และ
การรักษาสภาพแวดล้อม 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับ
การศึกษา การค้นคว้าและการวิจัยได้
เป็นอย่างดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบต่าง 
ๆ ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล เช่น 
ทางการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน 

5. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลได้  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาบังคับ 

   ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
EN4022101 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสําหรับวิศวกร                          

EN4022102 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ 
                วิศวกรรมเครื่องกล 

                         

EN4022103 สัมมนาและการแก้ปัญหา 
                ในอุตสาหกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเลือก 

   ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
EN4023101 ทฤษฎีการยืดหยุ่น                          

EN4023102 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ                          

EN4023103 กลศาสตร์ของการแตกหัก                          

EN4023104 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับ  
                วิศวกรรมเครื่องกล 

                         

EN4023105 สมบัติทางกลของพอลิเมอร์                          

EN4023106 ไตรโบโลยี                          

EN4023107 การออกแบบระบบทางอุณหภาพ                          
EN4023108 การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ                          
EN4023109 เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง                          
EN4023110 ระบบทําความเย็นและ               

การประยุกต์ใช้                            

EN4023111 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ                          
EN4023112 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                          
EN4023113 พลังงานแสงอาทิตย์และ 
                การนําไปใช้                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเลือก 

   ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
EN4023114 การอนุรักษ์พลังงานใน 
                อาคารและอุตสาหกรรม                          

EN4023115 การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน                          
EN4023116 ข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบทาง

วิศวกรรมยานยนต์ 
                         

EN4023117 การออกแบบการทดสอบทาง
วิศวกรรมยานยนต์  

                         

EN4023118 การวิเคราะห์และการทวนสอบทาง
วิศวกรรมยานยนต์  

                         

EN4023119 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิทยานิพนธ์  

   ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

EN4025101 วิทยานิพนธ์                           
EN4025201 วิทยานิพนธ์                          
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดระบบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพ่ือยืนยันว่าผู้จบ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาโท  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ดังน้ี 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีการประเมินท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคณะกรรมการ 
พิจารณาความเหมาะสมของการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนการสอนของแต่ละรายวิชา 
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 

1. การประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี  

- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์   

- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เน้ือหา ความ
ทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน 

2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําได้โดยใช้การประกันคุณภาพภายในดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

3. ผลงานของนักศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ จํานวนรายงานวิจัย บทความวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ การ
ตีพิมพ์ สิ่งประดิษฐ์ จํานวนสิทธิบัตร จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศล
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ และจํานวนกิจกรรมจิตอาสาท่ีทําประโยชน์แก่สังคม 
 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาต้องทําการติดตาม เก็บข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน และนําข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษา วิจัย หาตัวแปรท่ีมีผลต่อ
นักศึกษาและโยงกลับมาท่ีหลักสูตรท่ีใช้สอนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตร การทวนสอบประกอบด้วย 

1. การติดตามสภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากจํานวนมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาต่อจํานวนมหาบัณฑิตท่ีได้งานทํา ในด้านระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ 
ความสามารถ ความม่ันใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากสถานประกอบการท่ีมหาบัณฑิตได้เข้าไปทํางาน เพ่ือประเมินความพึงพอใจ   
และความต้องการของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตท่ีสถานประกอบการต้องการ 

3. การประเมินจากตําแหน่งความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและหรือความสามารถอื่น ๆ ของ
มหาบัณฑิต 
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4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยส่งแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ ในด้านความพึงพอใจ ความรู้ 

ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิต และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
5. ประเมินจากมหาบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพท้ังท่ีไปเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการในด้านของความ

พร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบ
อาชีพของมหาบัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากข้ึน 

6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ประเมินหลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของมหาบัณฑิตในการทํางาน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของมหาบัณฑิต 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา 

1. การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

2. การประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้กําหนดเป็นระดับคะแนนต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าระดับคะแนนต่อ
หน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา 
A 
B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 
S 
U 
I 

W 
AU 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเลิศ (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
ค่อนข้างพอใช้ (Poor) 
อ่อน (Very Poor) 
ตก (Fail) 
สอบผ่าน / เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal) 
เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

3. การประเมินผลการสอบภาษาต่างประเทศและการสอบวิทยานิพนธ์ 

(ก) การประเมินผลการสอบภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินผลเป็นระดับคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน    ผลการศึกษา 
                S   สอบผ่าน / เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
            U   สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
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(ข) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน    ผลการศึกษา 
         P    ผ่าน (Pass) 
         F    ตก (Fail) 

4. การสําเร็จการศึกษา 
(ก) นักศึกษาท่ีขอข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้อง

ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตร และผ่านข้อกําหนดอื่น ๆ ตามหลักสูตร โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ข) แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ต่อสาขาวิชาชีพน้ัน 

(ค) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนน
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือนําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอ
เป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ท่ี
เป็นท่ียอมรับต่อสาขาวิชาชีพน้ัน 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 
3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2.3  ให้นักศึกษาท่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืนคําร้องแสดงความ 

จํานงขอสําเร็จการศึกษาผ่านข้ันตอนต่าง ๆ ตามกําหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอต่อสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มีการอบรมและปฐมนิเทศแนะนําแนวทางการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีความ

เข้าใจต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมถึงเน้ือหาหลักสูตร 
2. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เช่น ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การส่งเสริมด้านวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. จัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น การทําสื่อการสอน 
วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีดีและทันสมัย การใช้โปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํานวณผล เป็นต้น 

2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน เช่น การมอบหมายงานให้ดูแลด้านการจัดการเรียน 
การสอนร่วมกับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ท้ังกับชุมชนท้องถ่ิน และระดับภาคอุตสาหกรรม อันจะ

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับภาคอุตสาหกรรม  
2. ส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ให้ทําผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อีกท้ังต้องมี

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในเรื่องการขอผลงานทางวิชาการ  
3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ทําการวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการทํางานวิจัยเป็น

กลุ่ม และการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ 
2.3  การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

1. พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ด้านการเรียน การสอน และบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนําความรู้ทางการพัฒนางานอุตสาหกรรมไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยการสนับสนุนบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนให้ทํางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การฝึกอบรมและดู
งาน 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนเงินทุนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมเครื่องกล ให้มีจํานวนโครงการวิจัย
และจํานวนบทความวิชาการหรือวิจัยเพ่ิมขึ้น 
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หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กําหนดการกํากับมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในการบริหารหลักสูตร 
ให้มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือบริหารและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
สาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ีดังน้ี 

1. จัดทําทําเนียบผู้สอนท้ังอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ 
2. กํากับและติดตามให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 
4. กํากับและติดตามให้มีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
5. กํากับและติดตามให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีปรากฏใน 

มคอ.3 
6. กํากับและติดตามให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  

มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 
7. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
8. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อคณบดี 

 
เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. การผลิตบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

กําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

2. กําหนดสาระวิชาในหลักสูตรทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. จัดแผนการเรียนตามลําดับก่อน หลังของ
รายวิชาท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนด

1. หลักสูตรได้รับการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจาก สกอ. และเป็นไปตาม
มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี
การจัดทํา มคอ. 3 - 7 ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด รวมท้ังมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปี หรือตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

2. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีปรากฏใน มคอ.3 
– 4 เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 สามารถ
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. จัดให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดทํา มคอ.3-6 ทุกรายวิชา 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา 

สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ในหลักสูตร 

4. ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

3. มีการประเมินผลการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) โดยคณะกรรมการท่ีคณะ
แต่งต้ังขึ้น 

หลักสูตรมีการประเมินผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เม่ือส้ินสุดปีการศึกษาเพื่อ
นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์
และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นําใน
การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรมเคร่ืองกลและมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ท่ี
ทันสมัยด้วยตนเอง 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นําในทาง
วิชาการและหรือเป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือในด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้ไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยหน่วยงานวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและมีการปรับปรุง
สมํ่าเสมอ 

2. ผลการประเมินการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษา 

3. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ผลการสอบประจําวิชาและผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

นอกจากน้ียังมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และ/หรือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจําทุกปี และแจ้งผลการสํารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

 

3.  นักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความสําคัญกับการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 
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3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการสมัครเข้าศึกษา และคัดเลือกจากผลคะแนนการ

สอบรับเข้าศึกษา ท้ังการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

1. จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล ในระดับประเทศและ

ระดับสากล  เช่น  การอบรมด้านพลั งงานทดแทน  การอบรมการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยต้องเข้ารับฟังการบรรยายหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันตามท่ีมหาวิทยาลัย
หรือคณะกําหนด 

3. จัดหาและให้มีการแนะนําเกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัยท่ีสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ท่ี
นักศึกษากําลังจะทํา 

4. มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินใน
รายวิชาใด สามารถย่ืนคําร้องต่อคณะเพ่ือขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชาน้ันได้ ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 

4. อาจารย์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความสําคัญกับคุณภาพของ

อาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร การมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนา
อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ประจําบรรจุใหม่ 
1. อาจารย์ประจําบรรจุใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. สร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

4.2 การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษ 
การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษในหลักสูตร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและความเช่ียวชาญในงาน

เฉพาะทางแก่นักศึกษาและอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังต้องเป็นผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
หรือมีประสบการณ์ตรงมาร่วมสอน หรือเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการประชุม
หารือร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนและให้ความเห็นชอบในการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตท่ีเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความสําคัญกับกระบวนการ

ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกําหนดเป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี  

หลักสูตรให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และ
มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

6.  บุคลากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มีการบริหารบุคลากรและ

ทรัพยากรการเรียนการสอนดังน้ี 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทํางาน และต้องผ่านการ
สอบแข่งขันท่ีประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและการ
สนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปีท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

1. ห้องปฏิบัติการการทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. ห้องปฏิบัติการทางเธอร์โมไดนามิกส์และความร้อนประยุกต์ 
3. ห้องปฏิบัติการ CAD CAM CAE 
4. ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
5. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมการผลิต 
6. ห้องปฏิบัติการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 
7. ห้องปฏิบัติการเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
8. ห้องปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 
9. ห้องสมุด 
10. ห้องเรียนทฤษฎีพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1. วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพ่ิมเติม 
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
3. จัดหาครุภัณฑ์ ส่ือสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
4. จัดทําสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
5. ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสํารวจข้อมูล จํานวนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการเรียนการสอน 

เอกสาร ตํารา วารสาร รวมท้ังทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน เปรียบเทียบกับความต้องการในการบริหาร
หลักสูตร 

 
 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ท้ังน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X  X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
ผ่านมา 

X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

X X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

หมายเหตุ :   X   มีการดําเนินกิจกรรม   -   ไม่มีการดําเนินกิจกรรม 
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หมวดท่ี  8   การประเมินผล และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํารวมท้ัง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีมีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ร่วมประชุมเพ่ือขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 

3. การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ีมอบหมาย

แก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
3. ประเมินจากทีมอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้ มคอ. 3 และ มคอ. 5 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร 
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จการศึกษา 
 2.2  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
 2.3  ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเย่ียมชม 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินภายในท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะ 
 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรงุหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค   
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 

1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ท่ีมีความรู้และความสามารถ
อย่างแท้จริงท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์
สุจริต  ความขยันหม่ันเพียร ความสํานึกใน
จรรยาบรรณของอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเองและสังคม 

2 เพ่ื อผลิ ตมหาบัณฑิ ต ท่ี มี ทั กษะ เป็น เลิ ศ ใน
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง มีศักยภาพในการทําวิจัย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ท่ีมีความรู้และความสามารถ
อย่างแท้จริงท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

เพ่ื อผลิ ตมหาบัณฑิ ต ท่ี มี ทั กษะ เป็น เลิ ศ ใน
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง มีศักยภาพในการทําวิจัย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

4 เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์
สุจริต  ความขยันหม่ันเพียร ความสํานึกใน
จรรยาบรรณของอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเองและสังคม 
 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
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3. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 
ก. วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต  
ข. วิชาเลือก      15 หน่วยกิต  
ค. วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 
ก. วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต  
ข. วิชาเลือก      15 หน่วยกิต  
ค. วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 

4. รายวิชาใหม่ 

ลําดับ รายวิชา 
1 EN4023116 ข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์   3(3-0-9) 

  Regulations and Criteria for Automotive Engineering  
หลักพ้ืนฐานของข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ กฎและข้อบังคับทาง

กฎหมาย กระบวนการการทดสอบด้านความสามารถอุปกรณ์ ความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ มลพิษ ระบบโครงสร้าง
ยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า และการประยุกต์สําหรับการวิจัย 

Principle of regulations and criteria for automotive engineering; rules and 
statutes; vehicle-equipped test protocol; active and passive safety; emission; automotive structure 
system; electric vehicles; research application 

2 EN4023117 การออกแบบการทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์  3(3-0-9) 
Design of test protocol for Automotive Engineering  
หลักการออกแบบการทดสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ การทดสอบในห้องปฏิบัติการและการ

ทดสอบภาคสนาม สมมติฐานระเบียบการทดสอบ วิธีการออกแบบระเบียบการทดสอบ การวางแผนระเบียบการทดสอบ 
เครื่องมือวัดทางกลและทางไฟฟ้า การประยุกต์สําหรับการวิจัยและอุตสาหกรรม 

Principle of designing of test protocol for automotive engineering; laboratory and field 
tests; assumption of test protocol; design method of test protocol; test protocol planning; mechanical 
and electrical instruments; research and industrial application 

3 EN4023118 การวิเคราะห์และการทวนสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์  3(3-0-9) 
Analysis and Validation for Automotive Engineering  
หลักการวิเคราะห์และการทวนสอบสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ เกณฑ์การประเมิน สมมติฐานการ

วิเคราะห์และการทวนสอบ วิธีการวิเคราะห์และทวนสอบ เครื่องมือการประเมินผล การประยุกต์สําหรับการวิจัยและ
อุตสาหกรรม 

Principle of analysis and validation for automotive engineering; assessment 
criteria; assumption of analysis and validation; method of analysis and validation; tools of assessment; 
research and industrial application 
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5. รายวิชาท่ีปรับปรุง 
ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 

1 EN4022101  คณิตศาสตร์ช้ันสูงสําหรับวิศวกร    
      Advanced Mathematics for Engineers 

หน่วยกิต       3(3-0-6)   
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ระเบียบวิธีแก้
สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง เง่ือนไขแบบเร่ิมต้นและขอบเขต 
ทฤษฎีตัวดําเนินการเชิงเส้นในงานวิศวกรรม การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการถ่ายเทความร้อน การ
ถ่ายเทมวล  การตอบสนองของของไหลและของแข็ง การ
ส่ันสะเทือนและระบบทางพลศาสตร์ การประยุกต์วิธีไอเกนแวลู
และไอเกนฟังก์ชัน 

Linear partial differential equations; 
method of solving higher-order partial differential 
equation; linear operator theory in engineering; initial 
and boundary conditions; the mathematical analysis to 
solve problems about the heat transfer; mass transfer; 
the response of the fluid and solid; vibration and 
system dynamics; the application of eigenvalue 
method and eigenfunction 

EN4022101   คณิตศาสตร์ช้ันสูงสําหรับวิศวกร  
       Advanced Mathematics for Engineers 

หน่วยกิต        3(3-0-9) 
พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ สมการเชิง

อนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ระเบียบวิธีแก้สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับสูง 
ทฤษฎีตัวดําเนินการเชิงเส้นในงานวิศวกรรม เง่ือนไขแบบเริ่มต้น
และขอบเขตการประมาณค่าของฟังก์ชันและวิธีการอินเตอร์โปเล
ชัน การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สําหรับการถ่ายเทความร้อน 
การถ่ายเทมวล การตอบสนองของของไหลและของแข็ง การ
ส่ันสะเทือนและระบบทางพลศาสตร์ การประยุกต์วิธีไอเกนแวลู
และไอเกนฟังก์ชัน 

Linear algebra and matrix theory; linear 
partial differential equations; method of solving higher-
order partial differential equation; linear operator 
theory in engineering; initial and boundary conditions; 
function approximation and interpolation; 
mathematical analysis for heat transfer; mass transfer; 
response of the fluid and solid; vibration and system 
dynamics; application of eigenvalue and eigenfunction 
method 

 

2 EN4022102 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล  
                 Research Methodologies for Mechanical 

Engineering  
หน่วยกิต      3(3-0-6)   
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  - 

การวิเคราะห์โครงการวิจัย ความรู้เบ้ืองต้นด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลท่ีได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและทางกายภาพบนพื้นฐานของทฤษฎี
และการปฏิบัติของเทคนิคการทดลองต่างๆ การศึกษาวิจัยใน
เทคนิคท่ีแตกต่างกัน 

Research project analysis; introduction to 
data acquisition for efficient management; analytical 
methods of physical and mechanical engineering 
based on theories and practices of various 
experimental techniques; study research in various 
techniques 
 

EN4022102 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล         
                 Research Methodologies for Mechanical 

Engineering 
หน่วยกิต      3(3-0-9)   

ทฤษฎีของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของ
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปรผล  การนําเสนอและการเผยแพ ร่ การเขียน ข้อเสนอ
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย  

Theories of research; objectives and types 
of research; research process and research design; 
literature review; research variables and hypotheses; 
sampling and data collection; statistical method; data 
analysis and interpretation; presentation and 
dissemination; research proposal and report writing; 
ethics in research 
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ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
3 EN4022103  สัมมนาและการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 

       Seminar and Industrial Problem Solving  
หน่วยกิต      3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ปัญหาในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม กิจกรรมทางวิศวกรรม เย่ียมชมโรงงาน 
งานนําเสนอจากวิศวกร การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพกับวิศวกรปฏิบัติ การแก้ปัญหาในด้านความ
ร้อนประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน กลศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมวัสดุ 

Problems in mechanical engineering; 
methods for solving mechanical engineering problems; 
engineering activities; factory visits; engineers 
presentations; problem solving concerning effective 
communication with engineers; problem solving in 
relation to applied thermal, energy technology, 
applied mechanics, and engineering materials 

 

EN4022103 สัมมนาและการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม 
 Seminar and Industrial Problem Solving  
หน่วยกิต      3(3-0-9) 

ปัญหาในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม กิจกรรมทางวิศวกรรม เย่ียมชมโรงงาน 
งานนําเสนอทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร
กับวิศวกรปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในด้านความ
ร้อนประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน กลศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรม
วัสดุและยานยนต์ 

Problems in mechanical engineering; 
methods for solving mechanical engineering problems; 
engineering activities; factory visits; engineering 
presentations; problem solving concerning effective 
communication with engineers; problem solving in 
relation to applied thermal; energy technology; 
applied mechanics; engineering materials and 
automotive 

4 EN4023101   ทฤษฎีการยืดหยุ่น     
                  Theory of Elasticity 
หน่วยกิต        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ทฤษฎีของความเค้นและความเครียด ระนาบ
ความเค้นและระนาบความเครียด ฟังก์ ช่ันของความเค้น สม
การดิฟเฟอเรนเชียลของความสมดุลและสมการความเข้ากันได้ 
วิธีการแก้ปัญหาโดยสมการพหุนาม หลักการของเซ็นต์-วีนอง 
สมการท่ัวไปในพิกัดเชิงขั้ว ส่วนประกอบความเครียดในพิกัดเชิง
ขั้ว การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในสามมิติ พลังงาน
ความเครียดและหลักการของงานเสมือน  

Theories of stress and strain; plane stress 
and plane strain; stress functions; differential equation 
of equilibrium and compatibility equation; solution by 
polynomials; Saint-Venant’s principle; general equation 
in polar coordinates; strain components in polar 
coordinates; three dimensional stress and strain 
analysis; strain energy and virtual work principles 

EN4023101   ทฤษฎีการยืดหยุ่น   
        Theory of Elasticity 
หน่วยกิต        3(3-0-9) 

ทฤษฎีของความเค้นและความเครียด ระนาบ
ความเครียดและระนาบความเค้น ฟังก์ช่ันของความเค้น ปัญหา
สองมิติในพิกัดฉาก การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดใน
สามมิติ ปัญหาเบื้องต้นของความยืดหยุ่นในสามมิติ การบิด การ
ดัดของบาร์ การแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน 

Theories of stress and strain; plane stress 
and plane strain; stress functions; two dimensional 
problems in rectangular coordinates; analysis of stress 
and strain in three dimensions; elementary problems 
of elasticity in three dimensions; torsion; bending of 
bars; heat transfer problems solving 
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ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
5 EN4023103   กลศาสตร์ของการแตกหัก 

                   Fracture Mechanics 
หน่วยกิต        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

หลักการของกลศาสตร์การแตกหัก ทฤษฎีการ
วิบัติต่างๆ ใน 3 มิติ การคํานวณแฟคเตอร์ความเข้มข้นของ
ความเครียด การวิเคราะห์สภาพยืดหยุ่น-สภาพพลาสติก การ
ทํานายแนวของรอยแยก สนามความเค้นท่ีปลายรอยแตก การ
แตกหักเน่ืองจากความล้า การออกแบบเพ่ือป้องกันการแตกหัก 

Fracture mechanics concepts; three-
dimension theories of failure; calculation of stress 
intensity factors; elastic-plastic analysis; prediction of 
crack trajectory; stress field in the vicinity of crack tip; 
fatigue fractures; designs for fracture prevention 

 

EN4023103   กลศาสตร์ของการแตกหัก  
        Fracture Mechanics 
หน่วยกิต        3(3-0-9) 

แนวคิดของกลศาสตร์การแตกหัก ทฤษฎีการวิบัติ
ใน 3 มิติ การคํานวณปัจจัยความเข้มข้นของความเค้น การ
วิเคราะห์สภาพอิลาสติก-พลาสติก การทํานายแนวของรอยแยก 
สนามความเค้นท่ีปลายรอยแตก การแตกหักเน่ืองจากความล้า 
การออกแบบเพื่อป้องกันการแตกหัก 

Fracture mechanics concepts; 3D theories 
of failure; calculation of stress intensity factors; elastic-
plastic analysis; prediction of crack trajectory; stress 
field in the vicinity of crack tip; fatigue fractures; 
designs for fracture prevention 
 

6 EN4023104   วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
       Finite Element Method for Mechanical   

Engineering 
หน่วยกิต       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีสติฟ
เน็ท วิธีการของเรเรียล-ริท ฟังก์ช่ันรูปร่างสําหรับองค์ประกอบ
หน่ึงมิติ วิธีการแก้ปัญหาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาท่ีมีค่า
ขอบเขตหน่ึงมิติและสองมิติ เอลิเมนต์สามเหล่ียมขอบตรงและเต
ตระฮีดรอล สูตรสําหรับการแปลงพิกัดไอโซพาราเมตริกซ์ ปัญหา
การนําความร้อน 

Introduction to finite element method; 
stiffness method; Rayleigh-Ritz method; shape function 
for one dimensional element; finite element solution 
of one and two dimensions, straight sided triangles 
and tetrahedral element; the isoparametric 
formulation coordinate transformation; heat 
conduction problems 

EN4023104   วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล     
                   Finite Element Method for Mechanical 

Engineering 
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
การทบทวนสมการความยืดหยุ่นท่ีสัมพันธ์กัน การได้มาของเมท
ริกซ์ความแข็งของเอลิเมนต์ บาร์เอลิเมนต์ ทรัสเอลิเมนต์ เฟรมเอ
ลิเมนต์ คานเอลิเมนต์ สําหรับเอลิเมนต์บาร์ท่ัวไป เอลิเมนต์
สําหรับทรัสและเฟรม เอลิเมนต์ของคานดัด การเขียนโปรแกรม
ไฟไนต์เอลิเมนต์ เมทริกซ์ความแข็งของเอลิเมนต์สําหรับเอลิเมนต์
ของระนาบ 2 มิติ ความยืดหยุ่นสามมิติ การวิเคราะห์โครงสร้าง
แบบไดนามิก การวิเคราะห์แบบชัดแจ้ง 

Introduction and concept to the finite 
element method; review of pertinent elasticity 
formulae; derivation of element stiffness matrix; bar 
elements; truss elements;  frame elements; beam 
elements; finite element programming; derivation of 
element stiffness matrix for 2D plane elements; three 
dimensional elasticity; structural dynamic analysis; 
explicit analysis 
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ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
7 EN4023105   สมบัติทางกลของพอลิเมอร์  

                   Mechanical Properties of Polymers  
หน่วยกิต        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ค ว าม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย ว กั บ โค ร งส ร้ า งแ ล ะ
กระบวนการของวิศวกรรมพลาสติก ลักษณะและสมบัติของพอลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพลาสติก การ
วิเคราะห์การครีพและรีเล็กเซช่ันของความเค้น แบบจําลองทาง
วิสโคอิลาสติก เธอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ 

Introduction to structure and processing 
of methods of engineering plastics; polymer properties 
and characteristics; plastic structure-property 
relationships; analysis of creep and stress relaxation; 
viscoelastic models; thermodynamics of polymer 

EN4023105   สมบัติทางกลของพอลิเมอร์          
                   Mechanical Properties of Polymers  
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

ทฤษฎีของโครงสร้างและกระบวนการทาง
วิศ วก รรมพ ลาส ติ ก  ลั กษณ ะและสม บัติ ขอ งพอ ลิ เมอ ร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพลาสติก การ
วิเคราะห์การคีพและผ่อนปรนของความเค้น แบบจําลองวิสโค
อิลาสติก การทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ วัสดุคอมโพสิต 
กฎของสารผสม อุณหภูมิและผลทางวิสโคอิลาสติก เธอร์โม
ไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ 

Theories of structure and processing 
methods of engineering plastics; polymer properties 
and characteristics; plastic structure-property 
relationships; analysis of creep and stress relaxation; 
viscoelastic models; polymer mechanical testing; 
composite materials; rule of mixtures, temperature and 
viscoelastic effects; thermodynamics of polymer 

 
8 EN4023108   การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ 

                  Combustion and Emission Control  
หน่วยกิต       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ภาพรวมแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเผาไหม้ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเภทของคุณสมบัติเช้ือเพลิง ลักษณะ
ของก๊าซของเหลวและเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของเปลว
ไฟเผาไหม้ อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ จลนพลศาสตร์เคมี
จากการเผาไหม้ สมดุลของพลังงาน  ประสิทธิภาพเตาเผา 
ภาพรวมในกระบวนการเผาไหม้ท่ีสําคัญ  การพิจารณาการ
ปลดปล่อยมลภาวะ 

Overview of the basic concepts of 
combustion processes; introduction to category of 
fuels properties; characteristics of gaseous liquid and 
solid fuels; characteristics of combustion flame;  
thermodynamics combustion; chemical kinetics of 
combustion;  energy balance; furnace efficiency; 
overview of major combustion process;  emission 
consideration 

EN4023108   การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ         
                  Combustion and Emission Control  
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

ภาพรวมแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเผาไหม้ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเภทของคุณสมบัติเช้ือเพลิง ลักษณะ
ของก๊าซของเหลวและเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของเปลว
ไฟเผาไหม้ อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ จลนพลศาสตร์เคมี
จากการเผาไหม้ สมดุลของพลังงาน เตาเผาไหม้ในอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพเตาเผา การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

Overview of basic concepts of 
combustion processes; introduction to category of 
fuels properties; characteristics of gaseous liquid and 
solid fuels; characteristics of combustion flame;  
thermodynamics combustion; chemical kinetics of 
combustion;  energy balance; industrial combustion 
furnaces; furnace efficiency;  control of pollution from 
combustion 
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ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
9 EN4023109   เคร่ืองยนต์สันดาปภายในข้ันสูง  

       Advanced Internal Combustion Engine  
หน่วยกิต        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

การ เผ าไห ม้ แ ละ เป ลวไฟ  ก าร เผ า ไห ม้ ใน
เคร่ืองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุด
ระเบิดด้วยความดัน การเกิดสารมลพิษและการควบคุม เช้ือเพลิง
ทางเลือกสําหรับการใช้งาน  การขนส่ง เครื่องยนต์ติดเทอร์โบ
ชาร์จและเครื่องยนต์ท่ีสูญเสียความร้อนต่ํา เคร่ืองมือและเทคนิค
ในงานวิจัยเครื่องยนต์ การพัฒนาและประยุกต์ผลงานวิจัยสําหรับ
การออกแบบเคร่ืองยนต์  

Combustion and flame; combustion in 
S.I. engines; combustion in C.I. engines; pollutant 
formation and control; alternative fuels for transport 
applications; turbocharged engines and low heat loss 
engines; instruments and techniques for engine 
research; recent research developments and 
applications to engine designs 

 

EN4023109   เคร่ืองยนต์สันดาปภายในข้ันสูง  
        Advanced Internal Combustion Engine 
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกาย
ไฟ การเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด การเกิดสาร
มลพิษและการควบคุม เช้ือเพลิงทางเลือกสําหรับการใช้งานการ
ขนส่ง เครื่องยนต์ติดเทอร์โบชาร์จและเคร่ืองยนต์ท่ีสูญเสียความ
ร้อนต่ํ า เครื่องมือและเทคนิคในงานวิจัยเค ร่ืองยนต์  การ
พัฒนาการวิจัยและประยุกต์ใช้ล่าสุดในการออกแบบเคร่ืองยนต์ 
ยานยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า 

Combustion in S.I. engines; combustion in 
C. I.  engines; pollutant formation and control; 
alternative fuels for transport applications; 
turbocharged engines and low heat loss engines; 
instruments and techniques for engine research; recent 
research developments and applications to engine 
designs; hybrid and electric vehicle 

 

10 EN4023110   ระบบทําความเย็นและการประยุกต์ใช้  
                   Refrigeration System and Applications  
หน่วยกิต        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

กระบวนการ วัฏจักร และการออกแบบระบบ
การทําความเย็นและปรับอากาศ การทําความเย็นแบบดูดกลืน
โดยเน้นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบทําความเย็น 
ทฤษฎีและวิธีการแช่แข็ง และถนอมอาหาร การศึกษาขั้นสูงของ
ระบบทําความเย็น โดยคํานึงถึงเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

Processes, cycles, and designs of 
refrigeration and air conditioning systems; absorption 
refrigeration with emphasis on solar energy application; 
theories and methods of food freezing and 
preservation; advanced studies of refrigeration systems 
with environmental and economic considerations 

EN4023110   ระบบทําความเย็นและการประยุกต์ใช้ 
        Refrigeration System and Applications  
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

กระบวนการ วัฏจักร และการออกแบบระบบการ
ทําความเย็นและปรับอากาศ การผลิตแก๊สอุตสาหกรรม การทํา
ความเย็นแบบดูดกลืนโดยเน้นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในระบบทําความเย็น ทฤษฎีและวิธีการแช่แข็ง และถนอมอาหาร 
การศึกษาข้ันสูงของระบบทําความเย็น โดยคํานึงถึงเศรษฐศาสตร์
และส่ิงแวดล้อม 

Processes, cycles, and designs of 
refrigeration and air conditioning systems; production 
of industrial gases; absorption refrigeration with 
emphasis on solar energy application; theories and 
methods of food freezing and preservation; advanced 
studies of refrigeration systems with environment and 
economic considerations 
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ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
11 EN4023112   พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ  

                  Computational Fluid Dynamics  
หน่วยกิต       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ หลักการของการอนุรักษ์ การจัดหมวดหมู่ของสมการ
อนุพันธ์ย่อยและพฤติกรรมทางกายภาพ สมการเนเวียร์-สโตค 
เง่ือนไขขอบเขต สมการเวลาเฉล่ียสําหรับการไหลป่ันป่วน สมการ
ความเค้นเรโนล กฎของผนังและฟังก์ช่ันผนัง การแก้ปัญหา
โดยประมาณของสมการเชิงอนุพันธ์ พื้นฐานของความไม่ต่อเน่ือง 
วิธีการไฟไนต์โวลลุ่ม ข้ันตอนวิธีการอย่างง่าย 

Introduction to computational fluid 
dynamics; principles of conservation; classification of 
partial differential equations and physical behaviour; 
Navier-Stokes equations; boundary conditions; time-
averaged equations for turbulent flow; Reynolds stress 
equations; law of the walls and wall functions; 
approximate solutions of differential equations; 
fundamentals of discretization; finite volume method; 
simple algorithm 

EN4023111   พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ          
                  Computational Fluid Dynamics  
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

ทฤษฎีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ หลักการ
ของการอนุรักษ์ การจัดหมวดหมู่ของสมการอนุพันธ์ย่อยและ
พฤติกรรมทางกายภาพ สมการนาเวียร์-สโตคส์ เง่ือนไขขอบเขต 
สมการเวลาเฉล่ียสําหรับการไหลปั่นป่วน สมการความเค้นเรโนล 
กฎของผนังและฟังก์ช่ันผนัง การแก้ปัญหาโดยประมาณของ
สมการเชิงอนุพันธ์ พื้นฐานของความไม่ต่อเน่ือง วิธีการไฟไนต์วอ
ลลุม ขั้นตอนวิธีการอย่างง่าย 

Theories of computational fluid 
dynamics; principles of conservation; classification of 
partial differential equations and physical behaviour; 
Navier-Stokes equations; boundary conditions; time-
averaged equations for turbulent flow; Reynolds stress 
equations; law of the walls and wall functions; 
approximate solutions of differential equations; 
fundamentals of discretization; finite volume method; 
simple algorithm 
 

12 EN4023114   พลังงานแสงอาทิตย์และการนําไปใช้ 
                   Solar Energy and Applications  
หน่วยกิต        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

หลักการของการแผ่รังสี อุปกรณ์เก็บพลังงาน
และเปล่ียนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับการรักษาส่ิงแวดล้อม ระบบสะสมพลังงาน การผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์และปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก การใช้งาน
พลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการทางความร้อนในอุตสาหกรรม
โดยรังสีอาทิตย์ การวิเคราะห์ระบบและเศรษฐศาสตร์  

Principles of radiation; solar collector 
and thermal conversion equipment; solar equipment 
for environment protection; energy storage system; 
electric production form solar and photovoltaic 
phenomena; solar energy in used; solar industrial 
process heat; systems analysis and economics  

EN4023113   พลังงานแสงอาทิตย์และการนําไปใช้ 
        Solar Energy and Applications  
หน่วยกิต       3(3-0-9) 

หลักการของการแผ่รังสี ตัวเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์และอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์
พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับการรักษาส่ิงแวดล้อม ระบบสะสม
พลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และปรากฏการณ์โฟโต
โวลตาอิก การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการทางความ
ร้อนในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ระบบและเศรษฐศาสตร์  

Principles of radiation; solar collector 
and thermal conversion equipment; solar equipment 
for environment protection; energy storage system; 
electricity production form solar and photovoltaic 
phenomena; solar energy in used; industrial heat 
process; systems analysis and economics  



95 
 

ลําดับ หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 
13 EN4023115   การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

       Energy Conservation for Buildings and   
  Industries 

หน่วยกิต       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

พื้นฐานการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแปรที่มีผลต่อ
การใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีการระบายอากาศ
และปรับอากาศ การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงาน การ
ควบคุมการใช้พลังงาน การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ กรณีศึกษา
สําหรับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

Basic energy consumption in buildings 
and industrial plants; laws and regulations related to 
energy consumption in buildings and industrial plants; 
variable influence energy consumption; energy 
conservation; air-condition and ventilation technology; 
inspection and assessment for energy used; the power 
control; waste heat recovery; case study of energy 
conservation 

EN4023114   การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม   
Energy Conservation for Buildings and   
Industries 

หน่วยกิต       3(3-0-9) 
พื้นฐานการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแปรท่ีมีผลต่อการใช้
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีการระบายอากาศและ
ปรับอากาศ การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงาน การ
ควบคุมการใช้พลังงาน การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ กรณีศึกษา
สําหรับการอนุรักษ์พลังงาน 

Basic energy consumption in buildings 
and industrial plants; laws and regulations related to 
energy consumption in buildings and industrial plants; 
variable influence energy consumption; energy 
conservation; air-condition and ventilation technology; 
inspection and assessment for energy consumption 
usage; power control; waste heat recovery; case study 
of energy conservation 

6. รายวิชาท่ีนําออก 

ลําดับ รายวิชา 
1 EN4023111 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน     3(3-0-6) 

Thermal Energy Analysis  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ระบบพลังงาน การออกแบบกระบวนการของระบบพลังงานความร้อน การวิเคราะห์
การใช้พลังงาน การออกแบบระบบพลังงาน กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลมวล สมดุล
พลังงาน สมดุลเคมี สมดุลพลังงาน พ้ืนฐานของวิศวกรรมระบบการ วิเคราะห์และวิธีการวัด พ้ืนฐาน
ของอุปกรณ์ท่ีสําคัญ เครื่องมือท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ระบบท่อ ป๊ัม และการแลกเปลี่ยนความร้อน 

Energy system;  thermal energy system process design; energy used 
analysis; energy system design; thermodynamic processes; mass balance; chemical 
balance; energy balance; basics of system engineering;  analysis and measurement 
methods;  the basics of important equipment; instruments used in industries;  piping; 
systems; pumps; heat exchangers 
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ลําดับ รายวิชา 
2 EN4023116 การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

Industrial Waste Heat Recovery  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ แหล่งความร้อนเหลือท้ิง 
อุปกรณ์ให้ความร้อน นํ้าร้อนท่ีอุณหภูมิตํ่า การให้ความร้อนกับอากาศ การคํานวณการกู้คืนความร้อน 
เศรษฐศาสตร์ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ของการกู้คืนความร้อน
เหลือท้ิง การวิเคราะห์การคืนต้นทุน 

Introduction to industrial waste heat recovery; waste heat sources; 
heating equipment; low temperature hot water; air heating; waste heat recovery 
calculations; economic; energy efficiency; factors that influence the feasibility of waste 
heat recovery; payback analysis 

3 EN4023118 เศรษฐศาสตร์พลังงาน      3(3-0-6) 
Energy Economics  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
การวิเคราะห์เชิงการปฏิบัติของเศรษฐศาสตร์พลังงาน วิธีการวางแผนการคํานึงถึง

ค่าใช้จ่ายของผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิดพ้ืนฐานของปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงาน เช่น ธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์และแหล่งพลังงาน  การวิเคราะห์ความต้องการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ประเด็นท่ีสําคัญทางด้านนโยบายพลังงาน 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจในด้านนโยบายการใช้พลังงานและการวางแผนด้าน
สิ่งแวดล้อม   

Analytical skills of energy economics; planning approaches on the cost 
of environment impact; fundamental concepts of economic problems; theories 
related to energy: economics of natural and energy resources; demand analysis; the 
interrelationship between energy, economics and the environment; important issues 
in energy policy; economic tools for decision making in energy policy and 
environment planning 
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ภาคผนวก ง   
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ, ครั้งท่ี 20, 2562, pp. 174-178. 
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