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คำนำ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
โดยได้มีการปรับปรุง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งมั่นให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  
มีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะด้านปฏิบัติ ที่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรฉบับนี้ได้จัดทำโดยมีสาระสำคัญ 8 หมวด ได้แก่  
1. ข้อมูลทั่วไป  
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
6. การพัฒนาคณาจารย์ 
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
8. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
แล้วนั้น ผู้บริหาร ผู้สอน ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประสิทธิภาพของ
การนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบญั 

   หนา้ 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่    
 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 11 
 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 79 
 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 105 
 6 การพัฒนาคณาอาจารย์ 107 
 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 109 
 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 117 
ภาคผนวก    
 ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 
121 

 ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2559         

135 

 ค ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 143 
 ง ตารางความสัมพันธ์ของเนื้อหาด้านองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับ

รายวิชาในหลักสูตร  
155 

 จ ตารางความสัมพันธ์ของเนื้อหาขององค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมกับรายวิชาใน
หลักสูตร 

159 

 ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 163 
 ช ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร 175 
 ซ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  195 
 ฌ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 197 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย ์                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศูนยพ์ระนครเหนือ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 25501941102767 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical 

Engineering 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
     - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
         142 หน่วยกิต       
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 
         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร  
         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    5.3 ภาษาที่ใช้ 
 การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
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    5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากงานจริงในสถานประกอบการ โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    6.1 สถานภาพของหลักสูตร       
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2560 
    6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

                เปิดด าเนินการสอน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1 วิศวกรเครื่องกล ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประจ าโรงงานในหน่วยงานเอกชน 
    8.2 วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน 
    8.3 วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
และสาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 
ค.ศ. 

1 นายศุภชยั  หลักค า 

 
อาจารย ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 
วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2560 
 

2552 
 

2549 
2 นายอนันต์  เต็มเปี่ยม อาจารย ์ ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อม

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2563 
 

2547 
2538 

3 นายภภููมิ พ่วงเจริญชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2563 
 

2542 
 

2538 

4 นายกุลยศ  สวุันทโรจน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2546 
 

2541 

5 นายณทพร  
จินดาประเสริฐ 

อาจารย ์ Dr.-Ing. (Maschinenbau) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of Rostock, Germany 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2008 
2545 

 
2542 

6 นายกฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 
 

2555 
 

2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381  
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพัฒนา
และขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถท างานได้ 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถท าได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจาก
ภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันทุกระดับได้ถูก ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก ทั้งนี้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุมดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา พัฒนาก าลังคนด้าน
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและกลุ่มบริการ ในไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based Economy” หร ือ  “เศรษฐก ิจที ่ข ับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยมีฐานความคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าด้านโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ที่เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษา การ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้นจึงจ าป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม และขยายตัวของภาคการผลิตและ
บริการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง
ต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถท าได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ภาคการผลิตภายในประเทศ โดยต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ อย่าง
เป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  ผนวกด้วยกับแผนกลยุทธ์ที ่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมซึ่งมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง 
รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีในปัจจุบันและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่สามารถสื่อสารข้อมูล
มัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันการใช้อินเทอร์เน็ตท าให้มีการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้
พรหมแดน ยากต่อการดูแลและป้องกันเด็กหรือวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น เกิดปัญหา
การก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น
จ าเป็นต้องมีการวางแผนหลักสูตรที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็น
ทั้งโอกาสและผลกระทบต่อสังคม และประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในด้านวิศวกรรม สามารถน าองค์ความรู ้มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจนเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน
ต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนา ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
การด าเนินชีวิตด้วยความเพียร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ  ทั้งบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรง ให้มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้าง
งานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
สังคมและเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ท างานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมาก
ขึ้น หลักสูตรจึงฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้และความสามารถที่จะเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีใหม่  ได้อย่าง
รวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย อาเซียน
และสังคมโลกในยุคดิจิทัล 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกล จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ การแสดงออกเชิง
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สร้างสรรค์รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวด เพ่ือ
รองรับการแข่งขันการท างานทั้ งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้มีคุณภาพและความพร้อมที่สามารถออกปฏิบัติงานได้
ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ 
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม พ.ศ.2553 มีส่วนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะก าลังคนที่มีทักษะสูงในด้านนี้  โดยต้อง
ปฏิบัต ิตนอย่างมืออาชีพ มีค ุณธรรม จริยธรรม  ให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษา
เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะด้านการปฏิบัติการ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ท าให้สามารถประกอบอาชีพได้จริงและหลากหลายอาชีพ  
มีพันธกิจนอกจากด้านการเรียนการสอน ยังมีด้านการวิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้าง
องค์ความรู้ด้านการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ โดยทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝึกฝนให้ผู ้เรียนรู ้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึง
ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงการ เพ่ือน าผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม
ในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้สู ่ชุมชน ผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพซึ่งเป็นไปตาม
นโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และกลุ ่มวิชาบูรณาการ ใช้เร ียนร่วมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ใช้เรียนร่วมกันบางหลักสูตรของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

              รายวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ และรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม บางสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ต้องเรียน 

       13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล 

    1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่ง
มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษานอก
ห้องเรียนผ่านเครือข่ายอุตสาหกรรม และจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยค านึงถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัย และ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่พลิกผันใน
ปัจจุบัน 

    1.3 วัตถุประสงค์ 

          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมือง
ดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละ 

          1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

          1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที ่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

          1.3.4 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์และสามารถเลือกวิธ ีแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู ้มีทัศนคติที ่ดีในการท างาน 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องและมีมาตรฐาน
ตามท่ี สป.อว. ก าหนด 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

 ติดตาม ประเมินผล 
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการปัจจุบันของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทักษะ  
ความรู้ ความสามารถ  
ในการท างานของบัณฑิต 

 พัฒนาศักยภาพผู้สอน  ส่งเสริมการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิม
ประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพให้ทันกับเทคโนโลยี
และการลาศึกษาต่อเพ่ือ
เพ่ิมคุณวุฒิ 

 ผู้สอนมีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ผู้สอนมีโอกาสพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
คุณวุฒิ การลาศึกษาต่อ 

 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ปรับปรุงครุภัณฑ์การเรียน
การสอนและอุปกรณ์
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
ให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอน 

 มีพ้ืนที่รองรับให้ผู้เรียน
สามารถใช้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และรองรับงานการ
วิจัย  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 มีการจัดสรรงบประมาณให้
อย่างเพียงพอต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้ 
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการจัดสรรห้องปฏิบัติการ
ให้ใช้งานอย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี

การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ ได้แก่ 
               (1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถนุายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 15 สัปดาห์ 

รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
               (2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 15 
สัปดาห์ 

รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่ง
ก าหนดไว้ให้เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
โดยให้เพิม่ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

                 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 มิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2 พฤศจิกายน - มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม 

 

วัน-เวลา การสอนภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. 
วัน-เวลา การสอนภาคสมทบ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 น. ถึง 20.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น. 
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2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือ 

(2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่เทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และข้อบังคับสภาวิศวกร 
หรือ 

(3) ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาโดยได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเรียนวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่เกิน 30 หน่วยกิต และ 
(3.1) หากส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน 80 หน่วยกิต หรือ 

(3.2) หากส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน 16  

หน่วยกิต 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน และข้อบังคับสภาวิศวกร 

(4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      (1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 
      (2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

             จากการส ารวจข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกล้เคียงจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม พร้อมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล มคอ.7 ปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา มีประเด็นซึ่งเป็นนัยส าคัญพบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนมากมี
ปัญหา หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในด้านการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การจัดตารางเรียน การใช้ชีวิตประจ าวันในรั้วมหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัว จากการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมยังพบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนมากมีทักษะและพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับน้อย 
โดยเฉพาะความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการต่อ
ยอดความรู้ในขั้นสูงขึ้น อันเป็นผลให้การเรียนของนักศึกษาแรกเข้ามักมีคะแนนเฉลี่ยต่ า ในภาค
การศึกษาที่ 1 และส่งผลถึงภาคการศึกษาต่อ ๆ มา   
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การ
แบ่งเวลาเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม การใช้ห้องสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีกิจกรรมให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัวที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ มีการก ากับ ติดตาม ผลการ
ให้ค าปรึกษา ประเมินผลจากนักศึกษาที่มาขอเข้าพบทุกคน น าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) จัดการสอนเสริมในรูปแบบประยุกต์โจทย์ทางด้านวิศวกรรมเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และรูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานระหว่างภาษาไทยสลับภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชา/กิจกรรม ที่พบว่ามีปัญหา โดยคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ร่วมกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ 

(4) จัดกิจกรรมทางวิชาการหรือสอดแทรกในการสอนผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้สอนหรือนักศึกษารุ่นพ่ี  

(5) มีการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในข้อ (1) – (4) อย่างต่อเนื่อง  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

       2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  

2.5.1 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคปกติ) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 90 90 

  หมายเหตุ : รบัผู้เข้าศึกษาตามขอ้ 2.2 (1) จ านวน 90 คน 

2.5.2 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (สมทบ) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - 30 30 30 

  หมายเหตุ : รบัผู้เข้าศึกษาตามขอ้ 2.2 (2) และ (3) จ านวน 30 คน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

       2.6   งบประมาณตามแผน 

           2.6.1  งบประมาณรายรับภาคปกติ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,000 10,800,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

รวมรายรับ 2,970,000 5,940,000 8,910,000 11,880,000 11,880,000 

           2.6.2  งบประมาณรายจ่ายภาคปกติ (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินงาน      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,303,771 3,501,998 3,712,119 3,934,846 4,170,939 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 

494,100 988,200 1,482,430 1,976,400 1,976,400 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 1,215,000 2,430,000 3,645,000 4,860,000 4,860,000 

รวม ก. 5,012,871 6,920,198 8,839,549 10,771,246 11,007,339 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 

รวม ข. 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 

รวม ก. + ข. 5,512,871 7,420,198 9,839,549 11,771,246 11,507,339 

จ านวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (บาท) 61,254 41,223 36,443 32,698 31,965 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

           2.6.3  งบประมาณรายรับภาคสมทบ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

           2.6.4  งบประมาณรายจ่ายภาคสมทบ (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินงาน      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 

409,800 819,600 1,229,400 1,639,200 1,639,200 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 375,000 750,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 

รวม ก. 784,800 1,569,600 2,354,400 2,764,200 2,764,200 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 

รวม ก. + ข. 784,800 1,569,600 2,354,400 3,139,200 3,139,200 

จ านวนนักศึกษา 30 60 90 90 90 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (บาท) 26,160 26,160 26,160 34,880 34,880 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  2.7 ระบบการศึกษา 

                  แบบชั้นเรียน และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

         แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 

         แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

         แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

                            แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

                            แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................. 

   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

       1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับอุดมศึกษามาก่อนหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนได้ ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) 

       2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยการสะสมหน่วยกิตในหลักสูตรนี้
ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เก่ียวข้อง 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต 
         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   
         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
                  ดังนี้  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต 
ข.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต 

ข.2 วิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 20 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 3.1.3 รายวิชา 

 รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจ านวน 9 ตัว จ าแนกตามแผนภูมิ 
ดังนี้  

AA X XX X X XX

ล าดับวิชาในกลุ่ม (0 –    

ชั้นปีท่ีควรศึกษา

กลุ่มวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก.    -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 
เช่น  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 
 

 รหัสคณะ 

EN  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 

 รหัสสาขาวิชา 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
03  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ระดับการศึกษา             
2    ปริญญาตรี    

 กลุ่มวิชา                     
1    วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
2    วิชาบังคับทางวิศวกรรม                        
3    วิชาเลือกทางวิศวกรรม 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ล าดับวิชาในกลุ่ม (0 –    

ชั้นปีท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุ่มวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นก.    -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 
 กลุ่มวิชา    

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย   20 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   80 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
                     81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์     82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์                                         

 สภาพรายวิชา        
0 วิชาไม่บังคับ           1 วิชาบังคับ  

 ระดับการศึกษา     
2 ปริญญาตรี 

เช่น  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  

     



21 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ  3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Conversation  
GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้   3(3-0-6) 

 English for Learning  
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  
GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  
GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6) 

 English for Online Business  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์   3(3-0-6) 

 English from Movies  
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6) 

 Human Relations  
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 Research Methodology  
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  
GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  
GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด    3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  
GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  
GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical  Education  
GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  
GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team  Sports  
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  
GE2500105 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  
GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  
GE2500107  การฝึกด้วยน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2600101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
GE2600102 สถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management  
GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 Life and Technology  
GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  
GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Green Living  

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21   2(2-0-4) 
 World in 21st Century  
GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ  2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก   2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  
GE2810104 การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  
GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Activities for Health  
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์   2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  
GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์   2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 Material and Application in Daily Life  

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา    2(2-0-4) 
 Thinking Decision Making and Problem Solving  

GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 
 The Transition to Green Technology for Sustainability  

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 
 Intellectual Property for Green Industry  

หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

วิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต 

 - วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2021101 คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Mathermatics 1 for Mechanical Engineering  
EN2021102 คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Mathermatics 2 for Mechanical Engineering  
EN2021103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Physics for Mechanical Engineering  
EN2021104 เคมีส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Chemistry for Mechanical Engineering  
 - วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต 

EN2021105 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statics  

EN2021106 เธอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics  

EN2021107 วัสดุวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Engineering Materials for Modern Industry  

EN2021108 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Engineering Safety  

EN2021109 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4) 
 Mechanical Engineering Drawing  

EN2021110 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(1-6-2) 
 Basic Mechanical Engineering Training  

EN2021211 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Dynamics 

 
 



26 
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EN2021212 เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
 Digital Technology in Mechanical Engineering  

EN2021213 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics  

EN2021214 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials  

EN2021315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education  

EN2031102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes  

วิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต 

 -  วิชาบังคับทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2022201 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  
EN2022202 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  
EN2022203 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

 Thermal System Designs  
EN2022204 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning  
EN2022205 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4) 

 Computer Aided Mechanical Engineering Design  
EN2022206 แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(2-3-4) 

 Modern Industral Robotic  
EN2022307 การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 

 Machine Design  
EN2022308 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatics Control  
EN2022309 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  
EN2022310 วิศวกรรมโรงต้นก าลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  
EN2022311 พลังงานและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

 Energy and Energy Management  
EN2022312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-2-3) 

 Mechanical  Engineering  Pre-Project  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2022313 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1) 

 Mechanical Engineering Laboratory 1  
EN2022314 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1) 

 Mechanical Engineering Laboratory 2  
EN2022415 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) 

 Mechanical  Engineering  Project  

- วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 20 หน่วยกิต ก าหนดให้ศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2023401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  
            ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิชา
กรณีศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
EN2023402 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-40-0) 

 Practice for Mechanical Engineering  
EN2023403 กรณีศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Case Studies for Mechanical Engineering  

และเลือกศึกษาให้ครบ  14  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2023104 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics  
EN2023205 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 

 Automotive Engineering  
EN2023206 พ้ืนฐานเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ 3(1-4-4) 

 Fundamentals of Engine and Modern Vehicle  
EN2023207 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Computer Programming for Mechanical Engineering  
EN2023208 ระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Numerical Methods for Engineering  
EN2023209 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6) 

 Finite Element Method  
EN2023210 เทคโนโลยีการท าความเย็น 3(3-0-6) 

 
Refrigeration Technology 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2023211 เทคโนโลยีการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Air Conditioning Technology  
EN2023212 การอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) 

 Energy Conservation  
EN2023213 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative Energy Technology  
EN2023214 ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ า 3(2-3-4) 

 Steam Generation and Distribution Systems  
EN2023215 การทดสอบสมรรถนะโรงต้นก าลังไอน้ า 3(2-3-4) 

 Steam Power Plant Performance Testing  
EN2023216 การวัดและเครื่องมือวัด 3(2-3-4) 

 Measurement and Instrumentation  
EN2023217 นิวเเมติกส์อุตสาหกรรมและการควบคุม 3(2-3-4) 

 Industrial Pneumatics and Control  
EN2023218 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุม 3(2-3-4) 

 Industrial Hydraulics and Control  
EN2023219 การปรับแต่งเครื่องยนต์สมัยใหม่ 3(1-4-4) 

 Modern Engine Tune Up  
EN2023220 ปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 3(0-6-3) 

 Refrigeration and Air Conditioning Practice  
EN2023321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engines  
EN2023322 ยานยนต์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electric Vehicle  
EN2023323 ยานยนต์ส าหรับการแข่งขัน 3(3-0-6) 

 Motorsports Vehicle Technology  
EN2023324 มาตรฐานและกระบวนการทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 

 Standards and Testing Procedures in Automotive Engineering  
EN2023325 การออกแบบยานยนต์ 3(3-0-6) 

 Automotive Design  
EN2023326 วัสดุน้ าหนักเบาและการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ 3(3-0-6) 

 Light Weight Material and Structure Design for Vehicles  
EN2023327 เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Autonomous Vehicle Technology  
EN2023328 หัวข้อพิเศษด้านเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 
Special Topics of Engine and Modern Vehicle 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
EN2023329 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Automation  
EN2023330 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 

 Special Topics of Automation and Robotic Engineering  
EN2023331 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Computational Fluid Dynamics  
EN2023332 การประยุกต์ใช้พลังงานส าหรับการอบแห้ง 3(3-0-6) 

 Energy Application for Drying  
EN2023333 หัวข้อพิเศษด้านพลังงานสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Special Topics of Modern Energy  
EN2023334 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  
EN2023335 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการวัดและควบคุม 3(2-3-4) 

 Computer Aided Measurement and Control  
EN2023336 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

 Industrial Control System  
EN2023437 ปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต์ 2(0-4-2) 

 Automotive Engineering Testing Practice  
EN2023438 ปฏิบัติการรถแข่งสูตรนักศึกษา 2(0-4-2) 

 Formula Student Car Practice  
EN2023439 ปฏิบัติการเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ 2(0-4-2) 

 Modern Engine and Vehicle Practice  
EN2023440 การฝึกแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-4-2) 

 Mechanical Engineering Problem Solving  
EN2023441 ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 2(0-4-2) 

 Automatic Control Practice  
EN2023442 ปฏิบัติการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 

 Computer Simulation Practice  
EN2023443 ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 2(0-4-2) 

 Energy Conservation Practice  
EN2023444 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและการควบคุม 2(0-4-2) 

 Electrical Systems and Control Practice  

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
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          3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
EN2021101 คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021104 เคมีส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021105 สถิตยศาสตร์ 3 3 0 6 
EN2021107 วัสดุวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 3 0 6 

รวม 19 18 2 37 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  20 

 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
EN2021102 คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021106 เธอร์โมไดนามิกส์ 3 3 0 6 
EN2021108 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021109 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 3 4 
EN2021110 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 6 2 

รวม 19 15 11 31 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  26 

 

 

 

 

 

 

 



31 
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ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
GE210010x วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 
EN2021211 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
EN2021212 เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 2 5 
EN2022205 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
3 2 3 4 

EN2031102 กระบวนการผลิต 3 3 0 6 
EN2022204 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3 3 0 6 

รวม 21 20 5 39 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  25 

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
EN2021213 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
EN2021214 กลศาสตร์วัสดุ 3 3 0 6 
EN2022202 การถ่ายเทความร้อน 3 3 0 6 
EN2022206 แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 2 3 4 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (1) 3 x x x 

รวม 19 x x xx 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 
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ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
EN2021315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 
EN2022201 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 3 0 6 
EN2022203 การออกแบบระบบความร้อน 3 3 0 6 
EN2022308 การควบคุมอัตโนมัติ 3 3 0 6 
EN2022313 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 0 2 1 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (2) 3 x x x 

รวม 20 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 

 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
EN2022307 การออกแบบเครื่องจักรกล  3 3 0 6 
EN2022309 การสั่นสะเทือนทางกล 3 3 0 6 
EN2022310 วิศวกรรมโรงต้นก าลัง 3 3 0 6 
EN2022312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 2 3 
EN2022314 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 0 2 1 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3 x x x 

รวม 21 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EN2023401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 0 40 0 
รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 

 

ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EN2022311 พลังงานและการจัดการพลังงาน 3 3 0 6 
EN2022415 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 0 6 3 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (3) 3 x x x 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (4) 3 x x x 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (5) 2 0 4 2 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 x x x 

รวม 17 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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          3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาก าหนดไว้ดังนี้    

ชั้นป ี รายละเอียด 
1 
 

 บอกช่ือช้ินส่วนมาตรฐานที่ใช้ในงานวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง  
 อธิบายหลักการท างานเพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม  
 เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 

2 
 

 อธิบายหลักการท างานของเทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
 ค านวณความแข็งแรงของวัสดุ และการเคลื่อนที่ได้ถูกต้องตามหลักกลศาสตร์ 
 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม 

3 
 

 ค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนได้อย่างถูกต้อง 
 ออกแบบระบบการปรับอากาศและการท าความเย็นได้อย่างถูกต้อง 
 ค านวณค่าความถี่ธรรมชาติของระบบการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้อง 

4 
 

 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานอุตสาหกรรมในโรงงานได้อย่างเป็นระบบ 
 บริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
 แก้ไขปัญหาโดยน าเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน  
 ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเป็นระบบ 

การออกแบบรายวิชาในแต่ละชัน้ปี และสมรรถนะวิชาชีพที่คาดหวัง 
ชั้นป ี รายวิชาต่าง ๆ ที่ออกแบบให้นักศึกษาเรียน 

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
สมรรถนะวชิาชีพทีต้่องการประเมินหรือทดสอบ 

ในแต่ละชัน้ป ี
1 1. วัสดุวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

2. ความปลอดภยัทางวิศวกรรมเครื่องกล 
3. เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

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

 เลือกใช้วัสดทุางวิศวกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
 เขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกลตามมาตรฐานสากลได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
 ท างานตามหลักวิชาการได้อย่างปลอดภัย 

2 1. เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล 
2. กลศาสตร์วัสดุ 
3. คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
4. การถ่ายเทความร้อน 

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

 อธิบายหลักการท างานของเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 

 ค านวณความแข็งแรงของวัสดุ และการเคลื่อนที่ได้
ถูกต้องตามหลักกลศาสตร์ 

 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 

 ค านวณค่าการถา่ยเทความร้อนได้อย่างถูกต้อง 
3 2. การท าความเย็นและปรับอากาศ 

3. การสั่นสะเทือนทางกล 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 ออกแบบระบบการปรับอากาศและการท าความเย็นได้
อย่างถูกตอ้ง 

 ค านวณค่าความถีธ่รรมชาติของระบบการสั่นสะเทือน
ได้อย่างถูกต้อง 

4 1. สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
2. พลังงานและการจัดการพลังงาน 
3. โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

6(0-40-0) 
3(3-0-6) 
3(0-6-3) 

 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานอุตสาหกรรมในโรงงาน
ได้อย่างเป็นระบบ 

 ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ 

 แก้ไขปัญหาโดยน าเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับงาน 

 ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเป็นระบบ 
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        3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

 การใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ประเภทต่าง ๆ  

 Thai language usage; language and communication; listening; speaking, reading, 
and writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

 การใช้ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียน
โครงการทางธุรกิจ  

 Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 
writing business letters; application writing; memo and business report writing; 
project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

 พื้นฐานการน าเสนอ การใช้ภาษาในการน าเสนอ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ เทคนิค     
การน าเสนอที่ดี การเลือกใช้เครื่องมือในการน าเสนอ 

 Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats 
and methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

 การฟังอย่างพิเคราะห์ การเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยค าให้เหมาะความ การจับประเด็น
ส าคัญรู้เท่าทันการอ่าน การเขียนมุ่งสรรค์สร้างงานใหม่และการปรับใช้นวัตกรรมเพ่ือ
น าเสนอ 

 Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension 
and discretion; writing to create new work,and applying innovation to 
present 
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 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 
 Technical English  

 การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  ค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความ
ส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยามและการจ าแนกประเภท ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุและผล  

 English usage for careers in technical fields;  technical terms and work-
related expressions; main ideas and supporting details; definitions and 
classification; instructions; process description; cause and effect relationship 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  3(3-0-6) 
 English for Careers  

 การสื ่อสารภาษาอ ังกฤษเพื ่อน า ไปใช ้ในอาช ีพต ่า ง  ๆ  การพบปะผู ้คนในสถาน
ประกอบการ การนัดหมายทางธุรกิจ การน าเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของ
สินค้าและบริการ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การรายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินงาน  

 English communication in various careers; meeting people in the workplace; 
making an appointment in business; giving presentations about company 
performance; describing products and services; making and dealing with 
complaints; reporting progress on work 

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Reading   

 การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท โครงสร้างของ
ประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความและสรุป
ใจความส าคัญ   

 Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 
components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 
ideas and summarizing   

GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 
 English Listening  

 การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิค
การฟัง  

 English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues, 
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques  
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GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Conversation   

 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม  การท าความรู้จัก
และการสร้างความคุ้นเคย การเลือกซื้อสินค้า การบอกท่ีตั้งและทิศทาง การใช้ภาษาอังกฤษ
ในร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางท่องเที่ยว  

 Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking 
for locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese   

 ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะน าตัว  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสมาชิกใน
ครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจ าวัน  การซื้อของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 

 Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal information 
and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 
asking for directions   

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   

 การออกเสียง ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ  
 การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, 
correspondence; writing e-mail 

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  

 การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้แก่การทักทาย
และการแนะน าตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต             
การบรรยายเหตุการณ์ และการคาดการณ์ในอนาคต 

 English usage of expressions and structures for daily communication; greetings 
and introductions; describing people; describing things; describing places; 
describing past events; describing future plans and predictions 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 English Communication Skills  

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การก าหนด
เงื่อนไข การหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าแนะน า  

 Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 
information; exchanging opinions and information; giving advice 
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GE2200110 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 
 English for Public Speaking and Debate  

 ภาษาอังกฤษส าหรับการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที ประวัติความเป็นมาของการพูดใน
ที่สาธารณะ ส่วนประกอบส าคัญของการพูด  การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูด และสัทอักษร
สากล เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพูดในที่สาธารณะและการน าเสนอในที่สาธารณะ 

 English for public speaking and debate; history of public speaking; essential 
components of speech; application of speaking techniques and the 
International Phonetic Alphabets ( IPA) ; technology for public speaking and 
public presentation 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์       3(3-0-6) 
 English for Online Business  

 ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์
โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยใช้ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร้างไวยากรณ์
ในด้านการน าเสนอสินค้า การโฆษณาสินค้า การติดต่อภาษาอังกฤษผ่านระบบสังคม
ออนไลน์ การท าธุรกรรมออนไลน์  การขายของออนไลน์และกลยุทธ์การขายของออนไลน์ 

 English for entrepreneurs in communicating and running online business, especially 
in contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical 
structures in these aspects; product presentation; product advertisement; 
social network communication; online banking; and strategies in online sales 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ       3(3-0-6) 
 English via Media Literature   

 การใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เพลงและภาพยนตร์ ละคร 
สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรู้ทางสังคมในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

 English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap 
opera; social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์                                       3(3-0-6) 
 English from Movies                                           

 ส านวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
บริบททางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and nonverbal 
communications; various culture contexts; and applying for daily life 
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GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 
 Language and Culture   

 หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเป็นภาษาสากล การสื่อสารโดยการ
ใช้ 
วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารใน
บริบทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 Principles in using English in communication as an international language; verbal 
and nonverbal communication; culture from people in different countries and 
nationalities; intercultural communication in similarities and differences; 
principles in intercultural manners in communication; principles in 
communication in different contexts; applying English language and culture 
with creative thinking 

 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity  

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข  

 Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions; 
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ์                         3(3-0-6) 
 Human Relations   

 ที่มาและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  

 Background and Significance of human relations; human behavior and nature; 
motivation and human relations in organizations; communication and human 
relations; human relations in Thai culture; religious principles and human 
relations 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 
 Research Methodology    

 ที่มาและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ   
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล      
การวิจัย การตีความและการน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

 Background and Significance of the Study; objectives and types of research; 
research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 
 Law and Professional Ethics   

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  
responsibility  

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 
 ASEAN Studies   

 ก าเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)ปฏิญญาการประชุม
สุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่เจรจา ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน 

 Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ; declaration 
of the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; 
member states and dialogue countries; importance of coexistence in the 
ASEAN region 

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Well-Being Development                    

 ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิตกับการท างานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความส าเร็จในอาชีพ การตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring quality of 
life; work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-
esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative 
problem solving 
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GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล   
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา
ในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

 Economic development; philosophy and concepts of sufficiency economy; good 
governance; risk management; sustainable development; problems, impact 
and development crisis in Thai and global societies; application of the 
sufficiency economy philosophy for sustainable development  

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  

 การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรู้สารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศทาง  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and 
wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and 
sustainable development direction 

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 
 Youngster with Good heart  

 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
ดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตด้วยจิตพอเพียง  

 Creating ideas for personal and public anti- corruption; creating an honest 
society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 
adjustments with sufficient minds 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป                          3(3-0-6) 
 General Psychology   

 ที่มาและความส าคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  

 Background and significance of psychology; heredity; environment and human 
development; influence of physiology on human behaviors; perception, 
learning and motivation; intelligence and emotional quotient; personality 
adjustment and mental health; social behavior 
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GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

 ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 
religion; tradition; rice culture; local wisdom 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 
 Personality Development   

 ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว 
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  

 Definition and importance of personality; theory of personality; factors affecting 
personality; personality improvement; self- perception, mental health and 
self- adjustment; human relation and personality; perfect personality 
development   

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development   

 แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ 
การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ 
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข  

 Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development; 
transformational leadership; learning; work development; self- adjustment; 
human relations in modern organization and communication; mental health 
and happy life enhancement  

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ                 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills   

 การรู ้สารสนเทศ ทร ัพยากรสารสนเทศและการจ ัด เก ็บ การส ืบค้นสารสนเทศ         
การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิง บรรณานุกรม
และจริยธรรม การใช้สารสนเทศ 

 Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation 
and selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information 
usage 
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GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน            3(3-0-6) 
 Mental Wisdom for Self-Development  

 ความหมายและความส าค ัญของจ ิตและปัญญา การพัฒนาจิตเพื ่อค ุณภาพชีว ิต         
การพัฒนาปัญญาด้วยการท าสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ด้วยการท าสมาธิ การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจ าวัน  

 Definition and importance of mind and wisdom; mental development for quality 
of life; mental development for wisdom; wisdom development through 
meditation, self-development and behavior adaptation through meditation; 
application of meditation for daily life 

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 
 Physical Education   

 หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัด  
การแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล   
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Principles of physical education; physical fitness testing; body mass index; 
forms of sports competition and types of sports; injury and first- aid; forms of 
exercises for health 

GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance  

 ประวัติความเป็นมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะ
พ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 

 History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social 
dance 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 
 Team Sports   

 หลักการการกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 Principles of team sports; training team sports; building physical fitness; rules; 
regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 
sports; sports injuries and first- aid 
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GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports   

 หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาล 

 Principles of individual sports; training individual sports; building physical 
fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 
competition management of individual sports; sports injuries and first -aid  

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation  

 ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม 
นันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม 
ความเหมาะสม 

 Definition and importance of recreation; types of recreation; recreational 
activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 

GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย      1(0-2-1) 
 Martial Art with Thai Boxing  

 คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย ทักษะและความรู้
พ้ืนฐานมวยไทย  การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทยไปสู่การออก
ก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

 Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing skills and 
knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 

GE2500107 การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ           1(0-2-1) 
 Weight Training for Health   

 การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยน้ าหนัก ทักษะและความรู้พื้นฐาน การฝึก
ด้วยน้ าหนัก การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกด้วยน้ าหนัก  ไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ  ในชีวิตประจ าวัน 

 Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills and 
knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily 
life 
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GE2500108 การว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ                 1(0-2-1) 
 Jogging for Health   

 การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน การวิ่งเหยาะ      
การประยุกต์กิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสู่การออกก าลังกาย  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแต่ละบุคคล
ในชีวิตประจ าวันและสุขภาพสังคม 

 Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; 
applying jogging activity to promote personal and social health with exercise 
lifestyle in daily life 

 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                             3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  

 ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น  ทฤษฎีบททวินาม  ล าดับ และอนุกรม 

 Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; introduction 
to probability; binomial theorem; sequences and series  

GE2600102 สถิติเบื้องต้น                                      3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  

 สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน
และการแปลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis 
testing and the interpretation and results from the statistics package 

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

 มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์  พ้ืนที่และปริมาตร  
ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ 

 Weights and measurement; ratio, proportion, percentage and applications; 
area and volume; interest and installment payment; value- added tax and 
income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to 
statistics   

GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  

 การจัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง
อนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 

 Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; 
inferential statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 
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GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้า
และการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ 

 Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 

GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management                   

 ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 Knowledge of environment and resource management; ecological principles and 
natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 
environmental impact assessment; environment management 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 
 Life and Technology  

 ว ิทยาการก ับการพัฒนาค ุณภาพช ีว ิต  เทคโนโลย ีการแพทย ์และสาธารณส ุข 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์  

 Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 
energy technology; nanotechnology and materials; information technology 
and computer 

GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  

 แนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก และการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

 A modern concept in science and technology; technology and innovation for 
life quality development; disruptive technology and human revolution; the 
impact of disruptive technology; and digital technology transformation 
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GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Green Living  

 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมืองสีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลัก 7Rs ใน
ชีวิตประจ าวันและการท างาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตัวอย่างกรณีศึกษา 

 Environment and human living; sustainable development and green city; 
environmental problem in daily life; green business and circular economy; 
eco- friendly consumption and environmental- friendly products selection; 
application of 7Rs in daily life and work; ecotourism and natural endemic 
identity conservation; case study 

 
 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21                     2(2-0-4) 
 World in 21st Century  

 โลกาภิวัตน์และความทันสมัย การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมือง
ในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ ระบบปัญญาประดิษฐ์
ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 Globalization and modernity; digital transformation and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 
development; learning society and 21st century skills 

GE2810102 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                   2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  

 การพัฒนาตนเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการเข้าสู่อาชีพ 

 Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and characteristics 
to work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship  
and creative thinking to careers 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก                2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  

 การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใคร่ครวญ
ด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 

 Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 
reflection; consciousness development; life- long learning; life and problem 
solving 
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GE2810104      การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  

 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ การกีฬากับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 The principle of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 
enhancing physical fitness for health; Self- physical fitness test; food 
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application 
of sport science and exercises for health 
 

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                    2(2-0-4) 
 Activities for Health  

 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี  
การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

 Meaning and importance of health and health care practices; self- care for 
good health practices; external organ health care; recreational activities for 
health; healthy food; mental health promotion 

GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

 จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยและ
กิจกรรมจิตอาสากับการป้องกันสาธารณภัย 

 Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about disaster; 
volunteer and disaster prevention activities 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์      2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking                          

 นิยาม คุณค่าและความส าคัญของการคิดสร้างสรรค์ ประเภทของนวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 Definition value and the importance of creativity; types of innovations, 
creativity; techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits 
from works 
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GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลส าคัญและศิษย์เก่า
ที่สร้างชื่อเสียงท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษาตาม        
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสร้าง
จิตส านึก การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 The establishment of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
(RMUTP) ; the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life 
and the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment 
in global society; self- awareness; social contribution; the moral life based on 
the philosophy of sufficiency economy, and university project development 

 
 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์                        2(2-0-4) 
 Miscellaneous  Mathematics  

 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการลงทุน  
คณิตกับสุขภาพ 

 Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art;  
mathematics for forecasting;  mathematics and investment; mathematics and 
health 

GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต           2(2-0-4) 
 Science for Living  

 อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นวัตกรรม
ที่อยู่อาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 

 Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 
clothing; residence innovation; health and emerging diseases 

GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life                                  

 วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง การแพทย์ วัสดุส าหรับ เครื่องนุ่งห่ม 
วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 
clothing; construction materials; material for electric appliance 
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GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา   2(2-0-4) 
 Thinking Decision Making and Problem Solving                                                     

 ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาน
และการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ
การตัดสินใจ การต่อรองและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

 Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic thinking; 
critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 
solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem 
solving 

GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน   4(4-0-8)                                             
 The Transition to Green Technology for Sustainability  

 ต้นแบบเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม
ชีวภาพ วัสดุส าหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคาร์บอน 

 Economic model for sustainable development; biobased products; waste 
management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                             
 Intellectual Property for Green Industry      

 อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียวสู่มาตรฐานสากล ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและ
เครือข่ายสีเขียว การคุ้มครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา 

 Green industry; green industry and green networks for eco- society and eco-
efficiency; driving green industry to international standards; intellectual 
property ( IP)  and green industry and eco- green networks; IP registration and 
IP search strategies and techniques; introduction to intellectual property law; 
IP planning and valuation; case studies 
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 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

EN2021101 คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Mathermatics 1 for Mechanical Engineering  
 พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของ

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ พีชคณิตเวกเตอร์
ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง พ้ืนฐานของเมทริกซ์  และการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

 Polar coordinates and parametric equations; vector valued functions of  one 
variable, calculus of vector valued functions of one variable; lines, planes 
and surfaces in three dimensional space; algebra of vectors in three 
dimensional space; functions, limits and continuity; fundamentals of the 
matrix and applications in mechanical engineering 

EN2021102 คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Mathermatics 2 for Mechanical Engineering 

ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น  :   EN2021101  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  1 ส า ห รั บ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 

 การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด และอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์หลายตัวแปร การหาปริพันธ์ 
เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์หลายชั้น การแปลงลาปลาซ และการ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 Differentiation, indeterminate forms and partial derivatives; multivariate 
derivatives;  integration; techniques of integration; definite integral, multiple 
Integrals; laplace transforms and applications in mechanical engineering 

EN2021103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Physics for Mechanical Engineering  
 เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค การ

เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ และการ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions; 
system of particles; motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties 
of matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; 
mechanical waves and sound wave; direct current and alternating current and 
applications in mechanical engineering 
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EN2021104 เคมีส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Chemistry for Mechanical Engineering  
 พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพีริออ

ดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง 
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน  และการ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; stoichiometry; 
periodic properties, representative elements, non- metal and transition 
metals; chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical 
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium and applications in 
mechanical engineering 

EN2021105 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statics 

รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล หรือ เรียนควบคู่ 
 ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน และเสถียรภาพ 
 Force systems; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work; and 

stability 
EN2021106 เธอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics 

รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล หรือ เรียนควบคู่ 
 พลังงาน สารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์

และวัฏจักรคาร์โนต์ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น 
 Energy; pure substance; first law of thermodynamics; second law of 

thermodynamics and Carnot cycle; basic heat transfer 
EN2021107 วัสดุวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Engineering Materials for Modern Industry  
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุ

วิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ คุณสมบัติพิเศษของวัสดุน้ าหนักเบาและวัสดุสังเคราะห์ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุหมุนวนและวัสดุสมัยใหม่ 

 Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials, metals, polymers, 
ceramics and composites; mechanical properties and materials degradation; 
special properties of lightweight and synthetic materials; technology related 
to renewable materials and modern materials 
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EN2021108 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Engineering Safety  
 ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ ่งแวดล้อมในโรงงาน  บทบาทหน้าที ่ของ

เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัย การค้นหาอันตรายจากการท างาน การป้องกันและควบคุม
อันตรายในโรงงาน การจัดการความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

 Occupational safety health and environment in workplace; roles and duties 
of safety officer; finding out the hazards in workplace; hazard prevention and 
control in workplace; safety management; laws on occupational safety health 
and environment 

EN2021109 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4) 
 Mechanical Engineering Drawing  
 การเขียนอักษรเชิงวิศวกรรม การเขียนรูปภาพและแบบออโธกราฟฟิก ภาพตัด การให้

ขนาดและความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนแบบก าหนดพ้ืนผิว การเขียนแบบ
สกรูและการจับยึด เฟือง สปริง ลิ่ม สลัก ข้อต่อ พู่เล่ และชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่นๆ การเขียน
แบบงานเชื่อม การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย 

 Engineer lettering;  pictorials and orthographic drawing; section views;  
dimensioning and geometric tolerancing; surface texture drawing; threaded 
fasteners and joints, gear, spring, keys, cotter and pin joints, pulleys and 
miscellaneous machine parts; welding drawing; working drawing; computer-
aided drawing 

EN2021110 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(1-6-2) 
 Basic Mechanical Engineering Training  
 หน่วยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มาตรฐานสากลในงานวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือ

พ้ืนฐานงานกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การปรับตั้งทางวิศวกรรมเครื่องกล การบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ ์

 Mechanical engineering units; international standard in mechanical 
engineering; basic mechanical tools; mechanical components; mechanical 
engineering adjusting;  tools and equipment maintenance 

EN2021211 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Dynamics 

รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021105 สถิตยศาสตร์ หรือ เรียนควบคู่  
 หลักการเบื้องต้นของพลศาสตร์ จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง

เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงานของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
การดลและโมเมนตัมของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

 Principles of  dynamics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; 
Newton’ s second law of motion; work and energy of particles and rigid 
bodies; impulse and momentum  of particles and rigid bodies 
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EN2021212 เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 
 Digital Technology in Mechanical Engineering  
 วิศวกรรมเครื่องกลบนคลาวด์ และการบริการ การเชื่อมโยงดิจิทัลและเทคโนโลยีขับเคลื่อน

ด้วยข้อมูล การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็วสูงพิเศษ เครือข่ายข้อมูลและศูนย์
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 Cloud-based mechanical engineering and services; digital glue and 
technological data-driven; ultra-high-speed broadband connectivity; network 
of data and high-performance computing centres 

EN2021213 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics 

รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล หรือ เรียนควบคู่ 
 สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการโมเมนตัม

และสมการพลังงาน การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การวัดใน
กลศาสตร์ของไหล การไหลคงตัวแบบอัดตัวไม่ได้ ระบบต้นก าลัง 

 Properties of fluid; fluid static; equation of continuity and motion; momentum 
equations and energy equations; similitude and dimensional analysis; flow in 
closed conduits; measurements in fluid mechanics; steady incompressible 
flow; prime movers 

EN2021214 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials 

รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021105 สถิตยศาสตร์ 
 

 แรง ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความ
ดัน หมุดย้ าและการเชื่อมต่อ แรงบิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้น
ในคาน การแอ่นตัวของคาน การโก่งของเสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม ทฤษฎี
ความเสียหาย 

 Forces; stresses and strains; stresses and strains relationship; pressure vessels; 
riveted and welded joints; torsion; shear force and bending moment 
diagrams; stresses in beams; deflection of beams; buckling of columns; 
Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion 

EN2021315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education  
 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์

งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการน าเสนองาน 

 Cooperative education process; selecting establishments and job 
applications; job Interviews; personality development; labor law and 
professional ethics; quality system and safety; report writing and presentation 
delivery 
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EN2031102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes  

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต  งานหล่อ  การขึ้นรูป  การตกแต่งด้วย
เครื่องจักรกลและการเชื่อม  ความสัมพันธ์กันของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  พ้ืนฐานของ
ต้นทุนการผลิต 

 Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming, machining 
and welding; material and manufacturing processes relationships; 
fundamentals of manufacturing cost 

 
 วิชาเฉพาะด้าน 

EN2022201 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 
Mechanics of Machinery 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021211  พลศาสตร์วิศวกรรม หรือ เรียนควบคู่ 

 

พ้ืนฐานพลศาสตร์ของ เครื่ องจั กรกล กลไกและก้านต่อชิ้ นส่ วน เครื่ องจั กรกล  
กฎของกราสโฮฟ รูปแบบและคุณลักษณะของกลไก การออกแบบลูกเบี้ยว และเฟืองฟัน
ตรง การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบกลไกอย่าง
ง่าย 

 

Fundamentals of dynamics of machines; mechanism and linkage of machine 
components; Grashof's law; types and characteristics of mechanism; design 
of cams and spur gears; velocity and acceleration analysis of machine 
components; design of simplified mechanism 

EN2022202 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 
Heat Transfer 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน 

 Modes of heat transfer; conduction; convection; radiation and applications of 
heat transfer 

EN2022203 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

 
Thermal System Design 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความร้อน การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่
สองของเธอร์โมไดนามิกส์ส าหรับการวิเคราะห์ระบบความร้อน แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบความร้อน 

 Concept and procedure of thermal system design; application of first-and 
second-law of thermodynamics for thermal system analysis; mathematical 
model of equipment system; thermal system simulation 
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EN2022204 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 
Refrigeration and Air Conditioning 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 พ้ืนฐานความรู้ด้านการท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็น สารท าความเย็นและสารหล่อ
ลื่น ภาระการท าความเย็น คุณสมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศ ระบบน้ าและระบบการ
ส่งจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ 

 Basic knowledge of refrigeration; refrigeration cycle; refrigerant and lubricant; 
cooling load; psychrometric property of air; water system and cool air 
distribution system of air conditioning system 

EN2022205 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4) 

 
Computer Aided Mechanical Engineering Design 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021109  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกล  
การออกแบบโมลฉีดพลาสติกการจ าลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนทางกล หลักการของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โมเดลทางฟิสิกส์ แบบจ าลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
การประยุกต์ใช้งาน 

 Use of computer for design; analysis of mechanical engineering problems; 
plastic injection mold design; motion simulation of mechanical parts; 
principle of finite element method; physical modeling; simulations of 
mechanical engineering problems; applications 

EN2022206 แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
 Modern Industral Robotic  
 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้าง

และส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอร์
ที่ใช้กับหุ่นยนต์ ภาษาและค าสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ การโปรแกรมหุ่นยนต์  อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

 Robotic technology and applications in industrial factories; robot structure 
and components; basic motion analysis; robot control and sensors; robot 
languages and commands; robot programming; introduction of Internet of 
Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) 
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EN2022307 การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 

 
Machine Design 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021214  กลศาสตร์วัสดุ 

 

 พ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ หลักการออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเบื้องต้น  ความเค้นผสมและทฤษฎีความเสียหาย  ความเสียหาย
เนื่องจากความล้า หมุดย้ าและการเชื่อม การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลาส่ง
ก าลัง โครงงานการออกแบบ 

 Fundamentals of mechanical design; properties and selections of materials; 
design of simple machine elements; combine stresses and theories of failure; 
fatigue failure; rivets and welding; screw fastening; keys and pins; shafts; 
design project 

EN2022308 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 
Automatics Control 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021102  คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 

 หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจ าลองของระบบควบคุมเชิงเส้น 
แผนภาพกล่องและกราฟการไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุมป้อนกลับเชิง
เส้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบในโดเมนของเวลา การตอบสนองของความถี่ การ
ตอบสนองของระบบที่ไม่มีเสถียรภาพ การวิเคราะห์หาค่าผิดพลาดของภาวะเสถียร การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม การประยุกต์ใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ระบบควบคุม  ระบบควบคุมดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ ได้ด้วยตนเองและ
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

 Automatics control principles; analysis and modeling of linear control 
elements; block diagram and signal flowchart, stability of linear feedback 
systems; time domain analysis and design; frequency response; instability 
system response; analysis of stable error value; design and compensation of 
control systems; application of a computer simulation technique for control 
system; digital control system; introduction of Machine Learning (ML) and 
Artificial Intelligence (AI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=238982
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EN2022309 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 
Mechanical Vibration 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021102  คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 

 นิยามและส่วนประกอบของระบบระดับความเสรีหนึ่งขั้น การสั่นสะเทือนแบบบิด  
การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบระดับความเสรีหลาย
ขั้น วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

 Definition and components of systems with one degree of freedom; torsional 
vibration; free and forced vibration; method of equivalent systems; systems 
having several degrees of freedom; methods and techniques to reduce and 
control vibration 

EN2022310 วิศวกรรมโรงต้นก าลัง 3(3-0-6) 

 
Power Plant Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2022203  การออกแบบระบบความร้อน 

 

 หลักการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ทางด้านเชื้อเพลิงและการ
สันดาป การศึกษาส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้า
เครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงไฟฟ้าวัฏจักรร่วมและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้า
พลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การควบคุมและเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 Energy conversion principles and availability concept; fuels and combustion 
analysis; component study of steam; gas turbine and internal combustion 
engine power plants; combined cycle and cogeneration; hydro power plant; 
nuclear power plant; control and Instrumentation; power plant economics 
and environmental impacts 

EN2022311 พลังงานและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

 
Energy and Energy Management 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานสิ้นเปลือง การแปลงพลังงานจากแหล่งต่างๆ  
เป็นพลังงานไฟฟ้า การจัดการพลังงาน การสมดุลพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม การน าเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาใช้ในการจัดการพลังงาน  

 Energy resource and alternative energy; waste energy; converting energy from 
various sources into electrical energy; energy management; energy balance 
and improve the performance of devices in the industry; applying basic 
economics to energy management 
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EN2022312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-2-3) 
 Mechanical  Engineering  Pre-Project  
 การค้นคว้าหัวข้อที่สนใจตามปัญหาของงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การก าหนด

วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน การวางแผนด าเนินงาน การออกแบบโครงงาน การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม การฝึกทักษะการเขียนข้อเสนอโครงงาน การฝึกทักษะ
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกทักษะการเขียนรายงานวิชาการ การฝึกทักษะใช้
โปรแกรมพ้ืนฐานงานเอกสาร การฝึกทักษะการน าเสนอ เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
กลุ่มตามรูปแบบ 

 Research the topic of interest based on problems in mechanical engineering; 
proposed objectives and scope of project; procedure planning; project design 
planning; selection of suitable material and equipment;  academic writing 
skill for project proposal; practical skill for basic document program; literature 
reviews in related researches; presentation skill; emphasis on group working 

EN2022313 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1) 
 Mechanical Engineering Laboratory 1  

 
ปฏิบัติการประลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหลและระบบต้นก าลัง เธอร์โม
ไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน 

 
Laboratory in:  materials testing; fluid mechanics and prime movers; 
thermodynamics; heat transfer  

EN2022314 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1) 
 Mechanical Engineering Laboratory 2  
 ปฏิบัติการประลองด้านพลศาสตร์ ยานยนต์  การสั่นสะเทือนทางกล การควบคุม

กระบวนการ การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 
 Laboratory in:  dynamics; automotive; vibration; process control; automation 

control 
EN2022415 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-6-3) 

 
Mechanical Engineering Project 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2022312  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาโดยน าเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับงาน และให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

 
Creating or adjusting the designed project in workshop; analyzing and solution  
problem by applying knowledge to the most efficient project; encourage 
creative ideas on production focus on teamwork 
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 วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 

EN2023401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6(0-40-0) 

 
Cooperative Education in Mechanical Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021315  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 

 

ปฏิบัติงานจริงด้านวิศวกรรมเครื่องกล เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน
ต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการท าโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์
นิเทศ 

 

Practice working in mechanical engineering as an actual employee according 
to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing 
the work report or project report under the supervision of the supervisor and 
teacher 

EN2023402 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-40-0) 

 
Practice for Mechanical Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021315  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 

 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลและประยุกต์ความรู้ของการท างานใช้ใน
สถานประกอบการ โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

 
Pratice in mechanical engineering career and apply that expertise to work in 
a workplace by taking course at least eight weeks 

EN2023403 กรณีศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 
Case Studies for Mechanical Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021315  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 

 ใช้กรณีศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล  เพ่ือศึกษาวิธีการและขั้นตอนใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

 Use of mechanical engineering related case  studies as examples to learn 
methods and procedures used for solving engineering  problems 

EN2023104 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 
Engineering Mechanics 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล หรือ เรียนควบคู่ 
หรือ ST2051107 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  

 
หลักการของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง แรง
ภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

 

Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural 
analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and  rigid bodies; 
Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum 
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EN2023205 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 

 
Automotive Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 
วิวัฒนาการยานยนต์ แรงต้านทานการเคลื่อนที่ อัตราทดเฟือง สมรรถนะของยานยนต์ การทรง
ตัวของรถยนต์ การห้ามล้อ 

 
Automotive evolution; resistance of automotive motion; gear ratio; engine 
and vehicle performance; vehicle stability; braking system 

EN2023206 พื้นฐานเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ 3(1-4-4) 
 Fundamentals of Engine and Modern Vehicle  

 

หลักการท างานและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบไอ
เสีย การตรวจสภาพชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือในการปรับแต่งเครื่องยนต์ การ
วิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือพิเศษ  เชื้อเพลิงทดแทน ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ไฮบริด รถพลังงานไฟฟ้า 

 

Fundamentals of engine; engine components; fuel system; ignition system; 
exhaust system; rechecking engine parts; engine tuning; engine analysis by 
special tools; alternative fuels; engine control unit; hybrid vehicle; electric 
vehicle 

EN2023207 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Computer Programming for Mechanical Engineering  

 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ปริทัศน์ของโปรแกรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ ตัวแปรและการก าหนดค่า ตัวกระท าการและนิพจน์ ค าสั่งควบคุมแบบมี
เงื่อนไข ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การด าเนินการกับไฟล์ การ
ประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

 

Principle of computer process; programming paradigms; principle analysis of 
computer programming problem; variables and assignment statement; 
operators and expression; condition control statements; repetition control 
statement; mathematical functions; file operation; mechanical engineering 
application 
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EN2023208 ระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 
Numerical Methods for Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021101  คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล หรือเรียน
ควบคู่ 

 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ค่าความคลาดเคลื่อนจากการค านวณ รากของสมการ การแก้ระบบเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การประมาณค่าโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด การ
หาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย 

 

Numerical methods; computational errors; roots of equations; solution of 
linear systems; interpolation and extrapolation, least square curve fitting; 
numerical integration and differentiation; ordinary differential equation; 
partial differential equations 

EN2023209 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6) 

 
Finite Element Method 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021101  คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล หรือ 
เรียนควบคู่ 

 

พื ้นฐานของระเบียบวิธ ีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการ
ประมาณในเอลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ การแบ่ง
โดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของเอลิเมนต์ การวิเคราะห์ปัญหาสองและสามมิติ
ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 Introduction to finite element method; finite element formulation; element 
interpolation function; finite element analysis of one dimensional problems; 
discretizations of the domain into elements; assembly of element equations; 
finite element analysis of two and three dimensional problem 

EN2023210 เทคโนโลยีการท าความเย็น   3(3-0-6) 

 
Refrigeration Technology 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2022204  การท าความเย็นและปรับอากาศ หรือ เรียนควบคู่ 

 
หลักการเบื้องต้นของการท าความเย็น ระบบการท าความเย็นแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์    
การออกแบบห้องเย็น   เครื่องท าความเย็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   การออกแบบ
ระบบเครื่องท าความเย็น  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการท าความเย็น 

 

Introduction of refrigeration; various refrigeration systems and components; 
cold storage room design; industrial refrigeration machines; refrigeration 
system design; refrigeration technology application 
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EN2023211 เทคโนโลยีการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 
Air Conditioning Technology 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2022204  การท าความเย็นและปรับอากาศ หรือ เรียนควบคู่ 

 

ระบบปรับอากาศแบบต่างๆและอุปกรณ์   การออกแบบระบบปรับอากาศ  ระบบปรับ
อากาศแบบใช้น้ าเย็น การออกแบบระบบท่อน้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อน้ า 
การออกแบบระบบท่อลมและอุปกรณ์กระจายลม  การระบายอากาศ  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการปรับอากาศ 

 

Various air conditioning systems and equipment; air conditioning system 
design; chilled-water air conditioning system; water piping system design and 
water piping system equipment; air ducts system and air distribution 
equipment design; ventilation; air conditioning technology application 

EN2023212 การอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) 

 
Energy Conservation 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 
พื้นฐานการจัดการพลังงานในองค์กร ข้อมูลการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานใน
ระบบความร้อนและระบบไฟฟ้า การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีระบบผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

 
Energy management in organization; energy consumption data; energy 
conservation in thermal system and electrical system; waste heat recovery 
and cogeneration 

EN2023213 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 
Alternative Energy Technology 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 

เทคโนโลยีกังหันลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล กังหันน้ าขนาดเล็กมากเพ่ือการผลิตไฟฟ้า การใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในด้านการเกษตรกรรม การบ าบัดน้ าเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การบ ารุงรักษาระบบ  เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนรูปแบบใหม่ 

 

Wind turbine, photovoltaic, biomass, micro-water turbine technology for 
electric generating; application of alternative energy technology in agriculture; 
wastewater treatment in industrial plant with alternative energy technology; 
maintenance of energy system; innovation of alternative energy technology 
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EN2023214 ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ า 3(2-3-4) 

 
Steam Generation and Distribution Systems 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 
พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับไอน้ างานอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งาน ระบบผลิตและส่ง
จ่ายไอน้ า อุปกรณ์ในระบบไอน้ า การบ ารุงรักษา การตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพ
พลังงานของระบบไอน้ า 

 
Basic knowledge industrial steam and applications; steam generation and 
distribution systems; equipment in the steam system; maintenance; energy 
efficiency measurement and evaluation of steam system 

EN2023215 การทดสอบสมรรถนะโรงต้นก าลังไอน้ า 3(2-3-4) 

 
Steam Power Plant Performance Testing 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 

 

 
การทดสอบสมรรถนะโรงต้นก าลังไอน้ า อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่าง ๆ ในการทดสอบ
สมรรถนะโรงต้นก าลังไอน้ า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า  ระบบระบายความร้อน การ
วิเคราะห์สมรรถนะของโรงต้นก าลังไอน้ า 

 

Performance testing of the steam power plant; various equipment and 
measuring instruments for testing the performance of steam power plant; 
system to improve water quality; cooling system; performance analysis of 
steam power plant 

EN2023216 การวัดและเครื่องมือวัด 3(2-3-4) 

 
Measurement and Instrumentation 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 
หลักการวัดและเครื่องมือวัด หลักการท างานและการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทาง
กลและทางไฟฟ้า หลักการท างานและการประยุกต์ใช้สเตนเกจในอุตสาหกรรม การส่ง
สัญญาณ ปรับปรุงสัญญาณ และแสดงผล การสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือวัด 

 

Principles of measurement and measuring equipment; principles of signal 
detection of both mechanical and electrical devices; principles and 
application of strain gauge; transmitter, amplifier and display instrument; 
calibration and verification of measuring equipment 

EN2023217 นิวเเมติกส์อุตสาหกรรมและการควบคุม 3(2-3-4) 
 Industrial Pneumatics and Control  

 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์  ระบบการผลิตลมอัด การปรับสภาพลมอัดและ  
ท่อส่งจ่ายลมอัด  การออกแบบวงจรนิวแมติกส์  การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยลม ไฟฟ้า 
และโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  การบ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์ 

 

Pneumatic parts and components; compressed air generating system; 
compressed air conditioning and piping, pneumatic circuit design; pneumatic 
system control by compressed air, electrical and programmable logic 
controller; maintenance of pneumatic system 
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EN2023218 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุม 3(2-3-4) 
 Industrial Hydraulics and Control  

 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์ น้ ามันและการปรับสภาพน้ ามันไฮดรอลิกส์  ท่อ
ทางน้ ามันไฮดรอลิกส์  การออกแบบวงจรและการค านวณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอ
ลิกส์  การควบคุมอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์   การบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ 

 Hydraulic component; hydraulic oils and treatment; hydraulic piping system; 
hydraulic circuits design and equipment dimension calculation; hydraulic 
actuator control; hydraulic system maintenance 

EN2023219 การปรับแต่งเครื่องยนต์สมัยใหม่ 3(1-4-4) 
 Modern Engine Tune Up  

 
หลักการปรับแต่งเครื่องยนต์  ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตัวรับรู้ การ
ปรับแต่งเครื่องยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วย
เครื่องมือพิเศษ  การทดสอบสมรรถะ 

 Principal of engine tune up; engine control unit; sensor; engine tune up by 
computer program; engine analysis by special tools; performance test 

EN2023220 ปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 3(0-6-3) 
 Refrigeration and Air Conditioning Practice  
 พ้ืนฐานความรู้ของระบบการท าความเย็นและปรับอากาศ  ความปลอดภัย อุปกรณ์ใน

ระบบการท าความเย็นและปรับอากาศ    ท่อสารท าความเย็น   วงจรไฟฟ้าและการควบคุม 
การบรรจุสารท าความเย็น  การวิเคราะห์ระบบการท าความเย็นและปรับอากาศ 

 Basic knowledge of refrigeration and air conditioning; safety; refrigeration and 
air conditioning equipment; refrigerant piping; electrical circuit and control; 
refrigerant charge; refrigeration and air conditioning system analysis 

EN2023321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Combustion Engines 

รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส์ 
 

 หลักมูลของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ทั้งเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและ
เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด สมรรถนะของเครื่องยนต์ วัฏจักรในทางอุดมคติที่ใช้
เชื้อเพลิงผสมอากาศเป็นสารตัวกลางท างาน เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบิด 
การบรรจุอากาศและการไล่ไอเสีย การหล่อลื่น การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ ยาน
ยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า 

 Internal combustion engine fundamentals; spark- ignition and compression 
ignition engines, performance; ideal fuel air cycle; fuels and combustion; 
supercharging and scavenging; lubrication; performance testing; hybrid and 
electric vehicle 
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EN2023322 ยานยนต์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 
Electric Vehicle 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 วิวัฒนาการยานยนต์ไฟฟ้า พ้ืนฐานการขับเคลื่อนยานยนต์ ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ยาน
ยนต์ลูกผสม ระบบการอัดประจุให้ยานยนต์ไฟฟ้า 

 Electric vehicle evolution; fundamentals of automotive propulsion; electric 
drive vehicles; hybrid vehicles; charging system for electric vehicle 

EN2023323 ยานยนต์ส าหรับการแข่งขัน 3(3-0-6) 

 
Motorsports Vehicle Technology 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 เทคโนโลยีรถฟอร์มูลาวัน เครื่องยนต์ โครงรถ ระบบรองรับน้ าหนักและระบบบังคับเลี้ยว 
ระบบเบรกและยาง 

 Formula one car technology; engine; chassis; transmission; suspension and 
steering system; brake system and tyres 

EN2023324 มาตรฐานและกระบวนการทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 
 Standards and Testing Procedures in Automotive Engineering  
 พ้ืนฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์ การจัดกลุ่มประเภทยานยนต์ มาตรฐานการ

ทดสอบชิ ้นส ่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ การออกแบบกระบวนการทดสอบทาง
วิศวกรรมยานยนต์ การก าหนดเงื่อนไขการทดสอบ การก าหนดตัวชี้วัดการทดสอบ การ
ประเมินผลการทดสอบ 

 Fundamentals of vehicle safety; vehicle categories; regulation for motor 
vehicle equipment and parts; test protocol for motor vehicle; test conditions; 
test parameters; test assessment 

EN2023325 การออกแบบยานยนต์ 3(3-0-6) 

 
Automotive Design 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021201  พลศาสตร์วิศวกรรม 

 

 ขั้นตอนการออกแบบยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ในภาพรวม การออกแบบโครงสร้าง
และอากาศพลศาสตร์ ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก และการเลือก
เครื่องยนต์ต้นก าลัง การประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างยานยนต์เบื้องต้น 

 Automotive design process; overall of automotive design; structure and 
aerodynamic, suspension system, steering system, and brake system design; 
selection of power engine; primary structure strength assessment 
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EN2023326 วัสดุน้ าหนักเบาและการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ 3(3-0-6) 
 Light Weight Material and Structure Design for Vehicles  
 พ้ืนฐานของการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ด้วยวัสดุน้ าหนักเบาและวัสดุสังเคราะห์ 

คุณสมบัติของวัสดุน้ าหนักเบา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุน้ าหนักเบาที่เกี่ยวข้องกับยาน
ยนต์สมัยใหม่ 

 Fundamentals of automotive structure design with light weight and 
composite materials; properties of light weight materials; technology 
relevanted to light weight material in modern vehicles 

EN2023327 เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Autonomous Vehicle Technology  
 พ้ืนฐานของยานยนต์อัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระบบยาน

ยนต์อัตโนมัติ 
 Fundamentals of autonomous vehicles; unmanned vehicles; technology 

related to system of autonomous vehicles 
EN2023328 หัวข้อพิเศษด้านเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Special Topics of Engine and Modern Vehicle  
 ใช้กรณีศึกษาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ เพ่ือศึกษาวิธีการและ

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
 Use of engine and modern vehicle related case study as example to learn 

method and procedure used for solving engineering problem 
EN2023329 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Automation  
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม วิธีการควบคุมแบบต างๆ เซ็นเซอร อุตสาหกรรม  

ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส เซอรโวมอเตอรและการควบคุม การใชงานตัวควบคุม
แบบโปรแกรมลอจิก (PLC) หลักการของระบบสกาดา (SCADA) 

 Industrial automation; control methods; industrial sensors; pneumatic and 
hydraulic; servomotor and control; PLC control; principles of modern SCADA 
systems 

EN2023330 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
 Special Topics of Automation and Robotic Engineering  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและวิวัฒนาการใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
 Courses on current topics and recent development in automation and robotic 

engineering 
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EN2023331 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 
Introduction to Computational Fluid Dynamics 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021213  กลศาสตร์ของไหล 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ สมการการเคลื่อนที่ส าหรับการไหล 
สภาวะขอบเขต แบบจ าลองการไหลแบบปั่นป่วนเบื้องต้น สมการพลังงาน วิธีไฟไนต์โวลลุ่ม 
การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางพลศาสตร์ของไหล
และการถ่ายเทความร้อน 

 Introduction to computational fluid dynamics; governing equations of fluid 
flow; boundary condition; introduction to turbulence modeling in 
computational fluid dynamics; energy equation; finite volume method; using 
computer software for the analysis and solution of fluid dynamics and heat 
transfer 

EN2023332 การประยุกต์ใช้พลังงานส าหรับการอบแห้ง 3(3-0-6) 
 Energy Application for Drying  
 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศ คุณสมบัติ

ทางฟิสิกส์ของอาหารและเมล็ดพืช ระบบอบแห้ง การวิเคราะห์การอบแห้งอย่างง่ายและ
แม่นย า การประยุกต์ใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ในการอบแห้ง 

 Fundamental knowledge for drying; moist air properties; air movement; 
physical properties of food and grains; drying system; rigorous and simplified 
analysis of drying; energy application in various forms for drying 

EN2023333 หัวข้อพิเศษด้านพลังงานสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Special Topics of Modern Energy  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและวิวัฒนาการใหม่ๆ ในด้านพลังงานสมัยใหม่ 
 Courses on current topics and recent development in modern energy 
EN2023334 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  

 
หลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน มูลค่าเทียบเท่าของ
ค่าเงิน การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน์
ต่อเงินลงทุน การทดแทนสินทรัพย์ ภาษี เงินเฟ้อ เงินฝืด ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

 

Principle of engineering economy; depreciation; breakeven point analysis; 
equal in economic value; comparison for decision; internal rate of return; 
benefit and cost ratio; replacement asset; tax; inflation; deflation; risk and 
uncertainty 
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EN2023335 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการวัดและควบคุม 3(2-3-4) 
 Computer Aided Measurement and Control  
 พ้ืนฐานไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการใช้งาน ตัวต้นก าลังและตัว

ตรวจวัดเบื้องต้น การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดสัญญาณและควบคุม อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่งและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 

 Basic of electric; digital technology; electric device and their using; basic of 
actuator and sensors; computer programming for signal measurement and 
control; Internet of thing (IoT) and use of Artificial Intelligence (AI) 

EN2023336 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
 Industrial Control System  
 องค์ประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้และระบบ

โครงข่าย การออกแบบและเขียน HMI และ SCADA เพ่ือการควบคุมและสั่งการในระบบ
โรงงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีฟิลด์บัส 

 Elements of factory automation; programmable logic controllers applications 
and network; design of human machine interface (HMI) and SCADA for control 
and command in factory automation; fieldbus technology 

EN2023437 ปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต์ 2(0-4-2) 

 
Automotive Engineering Testing Practice 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021110 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 การทดสอบจุดศูนย์ถ่วงยานยนต์ การทดสอบแรงบิดและการห้ามล้อ การทดสอบแรง
ต้านทานการหมุนของยางล้อ การทดสอบการบิดตัวของโครงสร้างและเสถียรภาพยานยนต์ 
การจ าลองการชนกระแทก ทดสอบ และปฏิบัติการวัดอ่ืนๆตามมาตรฐานสากล 

 Automotive center of gravity test; torque and brake test; tire rolling resistance 
test; structural torsion and stability of automotive test; other measurement 
operations according to international standards 

EN2023438 ปฏิบัติการรถแข่งสูตรนักศึกษา 2(0-4-2) 

 
Formula Student Car Practice 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021110 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 ปฏิบัติการส าหรับรถแข่งสูตรนักศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องยนต์ โครงรถ ระบบส่งก าลัง ระบบ
รองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและยาง  ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 Practice in: engine; body and frame; powertrain; suspension; steering; tires 
and brake; electronic control unit 
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EN2023439 ปฏิบัติการเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ 2(0-4-2) 

 
Modern Engine and Vehicle Practice 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2021110 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมยานยนต์
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตัวรับรู้   การวิเคราะห์เครื่องยนต์และยานยนต์ด้วยเครื่องมือ
พิเศษ การวิเคราะห์การเผาไหม้ การทดสอบสมรรถนะ การทดสอบแก๊สไอเสียจาก
เครื่องยนต์ 

 Engine control unit; vehicle control unit; sensor; engine and vehicle analysis 
by special tools; combustion analysis; performance test; exhaust gas emission 
test 

EN2023440 การฝึกแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-4-2) 
 Mechanical Engineering Problem Solving  
 ฝึกวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากกรณีศึกษาทางด้าน

เครื่องยนต์ การเผาไหม้ พลังงาน ตามกระบวนการทางวิศวกรรม 
 Case study in mechanical engineering; problem analysis; problem solving; 

engineering process 
EN2023441 ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 2(0-4-2) 

 
Automatic Control Practice 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2023329  ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม หรือ เรียนควบคู่ 

 ปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ การใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ระบบและออกแบบตัว
ควบคุม การควบคุมต าแหน่งและความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 Practice in automatic control; use of software to aid system analysis and 
controller design; position and speed control of electric motor 

EN2023442 ปฏิบัติการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 

 
Computer Simulation Practice 
รายวิชาบังคับก่อน :  EN2023209  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หรือ เรียนควบคู่ 

 ปฏิบัติการจ าลองด้วยพ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล จ าลองการแก้ปัญหาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์
ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ การปรับแต่งโดเมนและเอลิเมนต์ จ าลองการแก้ปัญหาสองและ
สามมิติด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 Practical in simulations based on the finite element method with a computer 
packaged program for mechanical engineering; simulate finite element 
solutions for one-dimensional problems; customizing domains and elements; 
simulate two- and three-dimensional solutions with finite elements 
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EN2023443 ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 2(0-4-2) 
 Energy Conservation Practice  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร

และอุปกรณ์หลัก การประมาณศักยภาพพลังงานที่ประหยัดได้และผลตอบแทนการลงทุน 
 Operations on energy measurement and instrumentation; Performance 

evaluation of main machinery and equipment; estimation of the potential 
energy savings and financial evaluation 

EN2023444 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและการควบคุม 2(0-4-2) 
 Electrical Systems and Control Practice  
 พ้ืนฐานความรู้ระบบไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า ความปลอดภัย วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ     

รีเลย์และแมกเนติกคอนแทคเตอร์ วงจรควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ร่วมกับการ
ควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าที่ใช้งานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 Basic knowledge of electrical system; basic electrical instruments; safety; 
various electrical circuits; relay and magnetic contactor; motor control circuit; 
devices used in combination with electrical control; electrical circuit design; 
electrical circuits used in mechanical engineering 
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    3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/สัปดาห์)  
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายศุภชัย  หลักค า 
อาจารย์ 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560 
วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2549 

Lakkam, S., & Koetniyom, S. (2020). Development 
of city-bus assessment in Thailand, 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 42 (6), 1407-
1413. (Nov. - Dec.) 

3 9 18 18 

2 
นายอนนัต์  เต็มเป่ียม 
อาจารย์ 
ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์, 2563 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ศนูย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538 

Lakkam, S., & Tempiam, A. (2020). 
Enhancement of the type rolling resistance 
testing machine. The International Conference 
on Materials Research and Innovation (ICMARI),  
IOP Conf. Series: Materials Science and 
Engineering. 16-18 Dec 2020. 

3 9 18 18 

3 นายภูภูมิ พ่วงเจรญิชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์, 2563 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ศนูย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538 

ปฏิวัติ คมวชิรกุล, กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์, พลรัชต์ บุญมี 
และ ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย (2563) การอบแห้งดีปลีแบบ
ถังหมุนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  มอบ.วิจัย ครั้ งที่  14, อุบลราชธานี , 3 
กันยายน 2563, 216-223. 

3 9 9 18 

4 
นายกุลยศ  สุวนัทโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 

ณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง, ศุภชัย หลักค า, กุลยศ สุวันทโรจน ์
และ สถาพร วันนาพ่อ . (2562). การเปรียบเทียบ
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของรถจักรดีเซลไฟฟ้าจากการแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7, วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562, จังหวัดสกลนคร 

3 9 12 12 

5 นายณทพร จนิดาประเสรฐิ 
อาจารย์ 
Dr.-Ing. (Maschinenbau) University of Rostock, 
Germany, 2008 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2542 
 
 
 
 
 
 

นัธบดี นิ่มอนงค์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และณทพร 
จินดาประเสริฐ , (2563). การศึกษาสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันดีเซลผสมน้ ามันไบโอดีเซล
จากน้ ามันยางนา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2563, 1109-1117. 

3 9 12 12 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/สัปดาห์)  
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

6 นายกฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ ์
อาจารย์ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2555 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2553 

อดิศักดิ์  นาถกรณกุล , นริส ประทินทอง , กฤษณ์ 
อภิญญาวิศิษฐ์, สุวิทย์ แพงกันยา (2563). การอบแห้ง
มะม่วงสุกด้วยเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์แบบพีวี
ไฮบริดจ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
48(3). 432-439. (กรกฎาคม-กันยายน) 

3 9 12 12 

7 นายประเสริฐ  วิโรจนช์ีวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์, 2536 
ค.อ.บ. (วิศวรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2531 

สุรพล โอสถเสถียร , สิทธิพงษ์ สุพรมพันธ์ , พีรสิชฌ์  
ชฎาธร, ณทพร จินดาประเสริฐ, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท 
และ ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. (2564). เครื่องย่อย
อเนกประสงค์เพื่อการเกษตร. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 
5 , 28 พฤษภาคม  2564, คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  

- 9 12 12 

8 นายปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Docteur Énergétique (Mechanical Engineering) 
Université d’Orléans, France, 2015 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ศนูย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2539 

นัธบดี นิ่มอนงค์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และณทพร 
จินดาประเสริฐ. (2563). การศึกษาสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันดีเซลผสมน้ ามันไบโอดีเซล
จากน้ ามันยางนา. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , 
นครปฐม, 2 – 3 ธันวาคม 2563, 1109-1117. 

3 9 12 12 

9 นายประกอบ  ชาติภกุต ์
อาจารย์ 
Ph.D. (Mechanical Engineering) National 
Research Tomsk Polytechnic University, Russia, 
2013 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 
2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ศนูย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2543 

Dangchat, M., Pokterng, S., & Chartpuk, P. 
(2020). Design a prototype of male dummy 
chest for motorcycle crash test. Engineering 
Journal of Research and Development, 31(2), 
119-136. 

- 9 12 12 

10 ว่าที่เรือตรทีรงวฒุิ  มงคลเลิศมณ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2563 
วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนอื, 2547 
 
 
 

Mongkonlerdmanee, S., & Koetniyom, S. (2019). 
Development of a realistic driving cycle using 
time series clustering technique for buses: 
Thailand case study. Engineering Journal, 23(4), 
49-65.  

- 9 12 12 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/สัปดาห์)  
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

11 นายปฏิวัติ  คมวชิรกุล 
อาจารย์ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2561 
วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2544 

ปฏิวัติ คมวชิรกุล, กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์, พลรัชต์ บุญมี 
และ ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย (2563) การอบแห้งดีปลีแบบ
ถังหมุนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  มอบ.วิจัย ครั้ งที่  14, อุบลราชธานี , 3 
กันยายน 2563, 216-223. 

- 9 12 12 

12 นางสาวจนัทมิา  ริ้วลายเงนิ 
อาจารย์ 
วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2557 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 
2550 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2548 

Tongorn, S., Rewlay-ngoen, C., & Papong, S. 
(2 0 2 1 ) .  Enhancement of the heat transfer 
efficiency of closed wet cooling tower by a 
water spray method. Science Technology and 
Engineering Journal (STEJ), 7(1), 12-21. 

- 6 9 9 

13 นายพีรสิชฌ ์ ชฎาธร 
อาจารย์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 
2551 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ศนูย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์, 2531 

สุรพล โอสถเสถียร , สิทธิพงษ์ สุพรมพันธ์ , พีรสิชฌ์  
ชฎาธร, ณทพร จินดาประเสริฐ, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท 
และ ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. (2564). เครื่องย่อย
เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
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14 นายพลรัชต์  บญุม ี
อาจารย์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 
2551 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ศนูย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนอื, 2540 

ปฏิวัติ คมวชิรกุล, กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์, พลรัชต์ บุญมี 
และ ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย (2563) การอบแห้งดีปลีแบบ
ถังหมุนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  มอบ.วิจัย ครั้ งที่  14, อุบลราชธานี , 3 
กันยายน 2563, 216-223. 
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15 
นายศิริพล  ทองอ่อน 
อาจารย์ 
วท.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนอื, 2547 

ศิริพล ทองอ่อน และ ชัยยศ ด ารงกิจโกศล (2563). 
ผลกระทบของการบรรทุกผู้โดยสารต่อปริมาณสาร
มลพิษของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, วิศวกรรมสารเกษม
บัณฑิต, 10(2), 27-37.  
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16 
นายสถาพร  วันนาพ่อ 
อาจารย์ 
วท.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 2562 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2558 
 
 

ณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง, ศุภชัย หลักค า, กุลยศ สุวันทโรจน์ 
และ สถาพร วันนาพ่อ. (2562). การเปรียบเทียบ
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของรถจักรดีเซลไฟฟ้าจากการแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7, สกลนคร, 7(1), 576–
587.  
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/สัปดาห์)  
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

17 นายพิเชษฐ์  บุญญาลัย 
อาจารย์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 
2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2550 

สิทธิเดช มั่งมี, คชาภัศ อุดมศรี, ธนกฤต เขมสุขสาราญ, 
อนันต์ เต็มเป่ียม, พิเชษฐ์ บุญญาลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์ 
และ ภูภููมิ พ่วงเจรญิชัย. (2562). การควบคุมเครื่อง
จัดเก็บชิ้นงานทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก 
คอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, กรุงเทพ, 31 
พฤษภาคม 2562, 5-8. 
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18 นางสาววิชยา  อาภาเวท 
อาจารย์ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2555 

Arpavate, W., Roongraung, K., & Chuangchote, 
S. (2021). Photochemical solid-state reactions. 
Green Sustainable Process for Chemical and 
Environmental. Engineering and Science, 
Elsevier, 189-203.  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกสอน) 

     จากการส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) พบว่าสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต มีความ
ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดให้มีรายวิชาสห
กิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล และรายวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งจัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุม่วิชาชีพเลือก   

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการ 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ตามบริบทของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบ 

(3) มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมจากสถานประกอบการอย่างมี
ประสิทธิผล และเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตในสภาพการท างานจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(5) มีการสื่อสารในองค์กรที่ดี มีความตระหนักในการใช้หรือสื่อสารด้วยภาษาอ่ืน ที่เก่ียวข้องใน

รูปแบบของการน าเสนอ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัลได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

   4.2 ช่วงเวลา 

         สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

         การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 4 
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    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

         สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ 

         การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน/งานวิจัย 

     การท าโครงงาน/งานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพ่ือการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา
ทางด้านวิศวกรรม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้ร่วมโครงงานจ านวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน 
ก าหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและท ารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีการ
ส่งรายงาน และ/หรือ น าเสนอผลงานตามก าหนดเวลา 

    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

           การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดย
น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
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(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง

ได ้

ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท า งาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

ทักษะพิสัย  
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดได้ 
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ 

    5.3 ช่วงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปีการศึกษาท่ี  4  

    5.4 จ านวนหน่วยกิต 

           3 หนว่ยกิต 

    5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล จัดท าเค้าโครงงานที่
นักศึกษาสนใจ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ด าเนินการตามแผนในเค้าโครงงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีการจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล โดยนักศึกษาต้องจัดท ารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหรือประเมินผลโครงงาน นักศึกษาต้องน าเสนอผลการด าเนินการ
ของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบหรือประเมินโครงงานที่คณะวิชาแต่งตั้ง 
รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามที่ก าหนด ด้วยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.  มีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่ เ กี่ ยวข้องทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได ้

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
กับปัญหาจริง   

2.  มีความใฝ่รู้ ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์  
มีโจทย์ปัญหาที่   ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

3.  คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากสังคม
ปัจจุบัน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 
แทนการท่องจ า 

4.  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มี
ทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ และสามารถ
บริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
แบบคณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 

(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับต
างๆ ขององคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแย
ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพ
ใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแต
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 

(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดงถึงความเสียสละ 

(3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

(4) จัดกิจกรรมประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ก าลังพูดคุยในสังคม 

(5) สร้างความตระหนักในด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
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 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(5)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  

     2.2 ความรู้ 

    2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 

(3) สามารถน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของ และ การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหา ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต ใช
เครื่องมือ ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได 

          2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงาน 

(3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้   

(4) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 

(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
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           2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานที่มอบหมาย 

(4) สังเกตุพฤติกรรมจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

 

    2.3 ทักษะทางปัญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์
ปัญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชข
อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

           2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

(1) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

(2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 

(3) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 

(4) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

(5)  การอภิปรายกลุ่ม 
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            2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมด้านทักษะการแก้ปัญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 

(4) สังเกตผุู้เรียนในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

 

     2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าและการน าเสนอ 

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรู ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารตอ สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และส่วนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวม
ทั้งใหความชวยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคล
องกับ ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคล และงานกลุม สามารถปรับตัวและท างานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูน าและผู
ตามไดอยางม ีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมตอสังคม 
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         2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัด
กันเป็นผู้รายงาน 

(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดมสมอง โดย
การจัดอภิปราย มีการเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

(3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

(4) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 

(5)  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

            2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการท าหน้าที่เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย 

(3) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

(4) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ   พร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

(5) สังเกตุพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 

 

     2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2) สามารถประยุกต์ให้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ
น าเสนอรายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ในการ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ และสื่อสาร  
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     ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรส าหรับการท างานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประ
ยุกตต่อการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค์ 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช  
สัญลักษณ ์

(5) สามารถใชเครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

          2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

(2) มอบงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 

(3) การใช้ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 

(4) ส่งเสริมการเรียบเรียงข้อมูลและการน าเสนอ โดยให้ความส าคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล  

          2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
และการอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
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      2.6 ด้านทักษะพิสัย  

          2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                         ไม่มี  

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดได้ 

(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 

(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ 

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ 

(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 

(5)  สนับสนุนการท าโครงงาน 

(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ      

          2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(2) การประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 

(3) การประเมินโครงงานของนักศึกษา 

(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

    แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี ้
     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ และ
กฎเกณฑ์ของสังคม 
มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีจิต
สาธารณะ 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชพี รับผิดชอบตอ่
ตนเองและสังคม 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
 

เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยขีอง
สาขา 
สามารถน าผลงานวจิัยที่
เกี่ยวขอ้งมาใช้ในการแกป้ัญหา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 

คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของ
ข้อมูลและข้อเท็จจริง 
สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา 
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
การศึกษาปญัหาที่ซับซ้อน และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างเหมาะสม 
มีความรับผิดชอบต่อผลการ
กระท าและการน าเสนอ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
5) 

เข้าใจหลักเบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
สามารถประยกุต์ให้วธิีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษา
ปัญหาและ                              
การน าเสนอรายงาน 
สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือใน
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และแปลความหมาย 
รวมถึงการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย                                 
ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และ
สื่อสาร  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาภาษาไทย   
GE2100101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                   
GE2100102  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารธุรกิจ                   
GE2100103  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ                   
GE2100106  การสรรคส์รา้งภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต                   
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   
GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                  
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ                  
GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ                  
GE2200105  การสนทนาภาษาองักฤษ                  
GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน                  
GE2200107  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร                  
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู ้                  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2200109  ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ                  
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีสาธารณะ 
                 และการโต้วาท ี

                 

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน ์                  
GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ                  
GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ์                  
GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                  
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  
GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  
GE2300102  มนุษย์สัมพันธ์                  
GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                  
GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                  

GE2300108  อาเซียนศึกษา                  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูด่ี มสีุข                  
GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน                  
GE2300112  ชุมชนศึกษา                  
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                  
GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป                  
GE2400103  ไทยศึกษา                  
GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน                  
GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ                  

GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน                  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  
GE2500101  พลศึกษา                  
GE2500102  ลีลาศ                  
GE2500103  กีฬาประเภททีม                  
GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล                  
GE2500105  นันทนาการ                  
GE2500106  ศิลปะการป้องกันตวัและการต่อสูด้้วย 
                  มวยไทย       

                 

GE2500107  การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ                  
GE2500108  การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ                  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
GE2600101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  
GE2600102  สถิติเบื้องต้น                           
GE2600103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
GE2600104  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป    
                 ทางสถิติ    

                 

GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                  
GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  
GE2700104  วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                   
GE2810102  การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                   
GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                   
GE2810104  การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ                  
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                  
GE2810106  จิตอาสาและการปอ้งกันสาธารณภัย                  
GE2810107  การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 
                 สร้างสรรค์ของมนุษย์ 

                 

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร                  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร ์                    
GE2820102  วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต                    
GE2820103  วัสดุและการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                    
GE2820104  การคิด การตดัสนิใจและการแก้ปัญหา                  
GE2820105  การเปลี่ยนผ่านสูเ่ทคโนโลยีสีเขยีว 
                 เพื่อความยั่งยืน 

                 

GE2820106  ทรพัยส์นิทางปัญญากับอุตสาหกรรมสเีขียว                  

 
 
 
 
 
 
     3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ ระหวา่งบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
4) 
 
 
5) 

เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1) 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
4) 
 
 
 
5) 

มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม 
สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

1) 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
5) 

มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

1) 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
5) 

สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
สังคม และ ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 
มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน และ
การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

1) 
 
 
2) 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
4) 
 
 
5) 

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการ
สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
สามารถใช้เครื่องมือการค านวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 

สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
แบบที่ก าหนดได้ 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องโดยอิสระ 
สามารถประยุกต์
การปฏิบัติงาน
เพื่อการแก้ปัญหา
ในสภาพจริงได้ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
- วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

EN2021101  คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับ   
                 วิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2021102  คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับ 
                 วิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                             
EN2021104  เคมีส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                             
- วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                             
EN2021105  สถิตยศาสตร ์                             
EN2021106  เธอร์โมไดนามิกส ์                             
EN2021107  วัสดุวิศวกรรมส าหรับ 
                  อุตสาหกรรมสมัยใหม ่                             

EN2021108  ความปลอดภัยทาง 
                 วิศวกรรมเครื่องกล 

                            

EN2021109  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล                             
EN2021110  การฝึกพ้ืนฐานทาง                             
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

                 วิศวกรรมเครื่องกล 
EN2021211  พลศาสตร์วิศวกรรม                             
EN2021212  เทคโนโลยีดิจิทัลทาง 
                  วิศวกรรมเครื่องกล 

                            

EN2021213  กลศาสตร์ของไหล                             
EN2021214  กลศาสตร์วัสด ุ                             
EN2021315  การเตรียมความพรอ้มสหกิจ 
                 ศึกษา 

                            

EN2031102  กระบวนการผลิต                             
 



98 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

 

EN2022201  กลศาสตร์เครื่องจักรกล                             
EN2022202  การถ่ายเทความร้อน                             
EN2022203  การออกแบบระบบความร้อน                             
EN2022204  การท าความเย็นและปรับอากาศ                             
EN2022205  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ทางวิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2022206  แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม ่                             
EN2022307  การออกแบบเครื่องจักรกล                             
EN2022308  การควบคุมอัตโนมตัิ                             
EN2022309  การสั่นสะเทือนทางกล                             
EN2022310  วิศวกรรมโรงต้นก าลัง                             
EN2022311  พลังงานและการจดัการพลังงาน                             
EN2022312  การเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

EN2022313  การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1                             

EN2022314 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2                             

EN2022415  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                             
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม                             

EN2023401  สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2023402  การฝึกงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2023403  กรณีศึกษาส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

                            

EN2023104  กลศาสตร์วิศวกรรม                             
EN2023205  วิศวกรรมยานยนต ์                             
EN2023206  พื้นฐานเครื่องยนตแ์ละยานยนต์

สมัยใหม ่                             

EN2023207  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2023208  ระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลข
ส าหรับงานวิศวกรรม 

                            

EN2023209  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์                             
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

EN2023210  เทคโนโลยีการท าความเย็น                             
EN2023211  เทคโนโลยีการปรับอากาศ                             
EN2023212  การอนุรักษ์พลังงาน                             
EN2023213  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                             
EN2023214  ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ า                             
EN2023215  การทดสอบสมรรถนะโรงต้น

ก าลังไอน้ า 
   

 
    

 
                

   

EN2023216  การวัดและเครื่องมอืวัด                             
EN2023217  นิวเเมติกส์อตุสาหกรรมและ 

การควบคุม 
                            

EN2023218  ไฮดรอลิกส์อตุสาหกรรมและ 
การควบคุม                             

EN2023219  การปรับแต่งเครื่องยนต์สมัยใหม ่                             
EN2023220  ปฏิบัติการท าความเย็นและปรับ

อากาศ 
                            

EN2023321  เครื่องยนต์สันดาปภายใน                             
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

EN2023322  ยานยนต์ไฟฟ้า                             
EN2023323  ยานยนต์ส าหรับการแข่งขัน                             
EN2023324  มาตรฐานและกระบวนการ

ทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต ์                             

EN2023325  การออกแบบยานยนต์                             
EN2023326  วัสดุน้ าหนักเบาและการ

ออกแบบโครงสรา้งยานยนต ์                             

EN2023327  เทคโนโลยียานยนตอ์ัตโนมัต ิ                             
EN2023328  หัวข้อพิเศษด้านเครื่องยนต์และ

ยานยนตส์มัยใหม ่                             

EN2023329  ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม                             
EN2023330  หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรม

อัตโนมัติและหุ่นยนต ์
                            

EN2023331  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ
เบื้องต้น                             

EN2023332  การประยุกต์ใช้พลังงานส าหรับ
การอบแห้ง                             
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

EN2023333  หัวข้อพิเศษด้านพลังงาน
สมัยใหม ่                             

EN2023334  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                             
EN2023335  คอมพิวเตอร์ช่วยงานการวัดและ

ควบคุม                             

EN2023336  ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม                             
EN2023437  ปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรม

ยานยนต ์
                            

EN2023438  ปฏิบัติการรถแข่งสูตรนักศึกษา                             
EN2023439  ปฏิบัติการเครื่องยนต์และ 

ยานยนตส์มัยใหม ่
                            

EN2023440  การฝึกแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล                             

EN2023441  ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัต ิ                             
EN2023442  ปฏบิัติการจ าลองดว้ย

คอมพิวเตอร ์
                            

EN2023443  ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน                             
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

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 1 2 3 

EN2023444  ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและ 
การควบคุม                             

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรให้มีแนวทางในการด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของ     การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผู้สอน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่ก าหนด หรือตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารระดับ
คณะวิชาทราบ และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าภาคการศึกษาหรืออย่างน้อย
ประจ าปีการศึกษา เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการทวน
สอบว่าแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา มีรายวิชาใดบ้างใน
ภาพรวมที่นักศึกษา ผู้สอน และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปัญหาและอุปสรรค หรือ
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง พัฒนา และต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

    มีกระบวนการในการด าเนินการ เพื่อยืนยันว่าบัณฑิตทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
แต่ละปีการศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์และผลลัพธ์การเร ียนรู ้ที ่ก าหนด 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยอาจใช้การประเมินจาก 

(1)  การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก น าข้อมูลในแต่ละปีการศึกษามาประกอบการจัดท า มคอ.7 เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง 
สาระรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 



106 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(2)  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในแต่ละรุ่นปีการศึกษา ในด้านที่เป็นนัยส าคัญต่อการน าข้อมูลมาใช้
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ที่
น าไปใช้ในการท างาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น  

(3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม คุณสมบัติด้าน
อ่ืน ๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

           นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีผล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร    ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา  
    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและ 
         ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแต่ละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  
    1.3 แนะน าการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
    1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยการสอนอย่างต่อเนื่อง  
(2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) สนับสนุนให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ร่วมกับคณาจารย์

ในหลักสูตรอื่น 
(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 
(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิ จัยเข้ากับการ
เรียนการสอน 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม การฝังตัวในสถานประกอบการ 
(4) ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
(5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(6) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนต ารา หรือจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 

 

 

      2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
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(1) ส ารวจและวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ อาทิ 
เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ย้ายหรือสับเปลี่ยนไปประจ าหลักสูตรอ่ืน เป็นต้น  

(2) ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ให้สามารถทดแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) เกิดความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร และก ากับการด าเนินงาน
โดยประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนที่ถูกมอบหมาย 

(3) ร่วมประชุมและร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าภาค/
ประจ าปี 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริม
ประสบการณ์   ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร
หลักสูตรกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตาม
องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยหลักสูตรต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือประเด็นส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ
ดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดการก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ค านึงถึงการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา 
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข    การด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  

ทั้งนี้การก ากับมาตรฐาน  ในด้านการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหาร
หลักสูตรจ านวน 5 คน โดยมีผู้บริหารคณะวิชา เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการก ากับมาตรฐานหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
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1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน 
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายบริหารและ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีการติดตาม รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. บัณฑิต 

            หลักสูตรต้องมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะพึง
ประสงค์ และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้  อย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเพ่ิม 6) 
ทักษะพิสัย (เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ/วิชาชีพ) โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งนี้หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า
ทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะวิชาได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัด  การเรียนการสอน 

3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการด าเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ด าเนินการรับนักศึกษาภายในก าหนดของมหาวิทยาลัย โดย มี
ด าเนินการ 
                  ตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์และออกข้อสอบ 
(2) ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 
(3) ก าหนดวัน-เวลาการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   
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(4) ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก่อนการเข้าศึกษา 

มีการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ โดย
พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากพบว่า พ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอก็จัดกิจกรรมสอนเสริม
ให้ ส่วน      การปรับตัวของนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งทางคณะ/สาขาวิชาได้เตรียมไว้
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรม
ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ได้  

    3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
         สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุก
คน จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้อง
ก าหนดวัน-เวลาและชั่วโมง สถานที่ให้ค าปรึกษา โดยมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้อาจมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

     3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ 
          ข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
         3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  
                  แต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรต้องมีการติดตามจ านวนหรืออัตราการคง
อยู่ 

ของนักศึกษาในแต่ละรุ่น อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม (Trend) ด้าน    
การคงอยู่ของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องวิเคราะห์
หาสาเหตุ หรือประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดขึ้น แล้วน ามาวางแผนปรับปรุง ด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้นและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี      

            3.3.2 การส าเร็จการศึกษา  
        หลักสูตรต้องมีการติดตามจ านวนบัณฑิตหรืออัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่นตาม
ระยะเวลา 

 ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มด้านการส าเร็จ
การศึกษาองนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องวิเคราะห์  
หาสาเหตุ หรือประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดขึ้น แล้วน ามาวางแผนปรับปรุง ด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือท าให้การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้นและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      
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 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษา
ตามกิจกรรมด้านการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา อย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมา
แปลผลเพื่อ  การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  

4. อาจารย์ 

    หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการก าหนด
ระบบและกลไก ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลที่เกิดกับอาจารย์ 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์มีการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านอาจารย์ ดังนี้ 

    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ มีการก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ
และการคัดเลือกอาจารย์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์  
(โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557) ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ หรือการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าปีและระยะปานกลาง มี
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ ภายใต้ข้อจ ากัด งบประมาณ 
ทรัพยากรรวมทั้งกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ใน   การพัฒนา ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว หลักสูตร
ต้องมีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินการ         ให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ประกอบด้วย (1) 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ (3) ระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้ง   การก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาใน
ประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    4.2 คุณภาพอาจารย์ 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ด้านความรู้ ทักษะความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และปริมาณที่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยการพัฒนาอาจารย์ทางคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่ างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตร
ค านึงถึงประเด็นส าคัญให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) ร้อยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) ร้อยละ
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ของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนา
ในประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    4.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยู่ที่สูง หรือมีแนวโน้ม
ที่จะไม่โยกย้าย หรือการไม่ถูกปรับให้ไปอยู่ในหลักสูตรอ่ืนในแต่ละปี และสิ่งส าคัญหลักสูตรต้องมีการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ต่อการ
ท าหน้าที่บริหารหลักสูตรโดยเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ทั้งนี้
หลักสูตรต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มในการด าเนินงาน สามารถ
น าข้อมูลมาแปลผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

    5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการก ากับ ติดตาม ควบคุม การจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันความทันสมัยในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ การเปิด -ปิด
รายวิชา ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และตลาดแรงงาน โดยเน้นการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการที่ด าเนินการครอบคลุม (1) การ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา และ (2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนีห้ลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลการเรียน   การสอนทุกรายวิชา จากรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือหาประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อการออกแบบรายวิชา ให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นประจ าทุก
ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาที่รายงานใน มคอ.5 
ซึ่งจะเป็นนัยส าคัญที่ต้องน ามาเขียนในรายงานผลการด าเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป เพ่ือการ
ประเมินผล ปรับปรุง ควบคุมและพัฒนา    ในประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ต้องทันสมัยของผู้สอน ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบใน
รายวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับการ
เรียนรู้จากผู้รู้จริง ส าหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรต้องมีการด าเนินการให้ครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้ (1)     การก าหนดผู้สอน (2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียน 
(3) การจัดการเรียน    การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องใช้กระบวนการ
เรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา มีกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม     ให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการ
เขียน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง       การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สามารถบูรณา
การการเรียนการสอนกับงานวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม      

    5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ ที่ใช้ในระบบการประเมินผู้เรียน รวมทั้งวิธีการให้เกรดที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
จริงของนักศึกษา โดยมีข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพ่ือให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ทั้งนี้กระบวนการหรือระบบการประเมิน หลักสูตรต้องด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ (1) 
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 5 ด้าน (2) 
การตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และ (3) การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร หลักสูตรต้องตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มี
ระบบและกลไกใน   การด าเนินการที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน มคอ.5, มคอ.6 และ
มคอ.7 เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา/ประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 

    5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 12 ตัวบ่งชี้ ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวด
ที่ 7 ข้อ 7 โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง      
(Self-Assessment Report - SAR) เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหาร
หลักสูตร ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ก าหนดเกณฑโ์ดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

    หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยความพร้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ ที่เพียงพอส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบ ารุงรักษา สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยผลการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ หลักสูตรมีสถานประกอบการที่มี
การลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือใช้เป็นสถานที่ออกสหกิจศึกษาและแหล่งข้อมูลการท าวิชาโครงงาน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ต้องบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
ทั้งน้ีในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรต้องด าเนินงานให้ตัวบ่งชี้ตามข้อ 1-5 ผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา   

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

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

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้านจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- - - - X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 12 12 12 12 12 

หมายเหตุ :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ระบุค าว่า “อาจารย์ใหม่” ในข้อ 8 ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเข้ามาท าหน้าที่ในหลักสูตรคนใหม่ แม้ว่าจะเป็น
อาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 
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หมวดที ่8 การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และขอค าแนะน า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และทักษะในการ
ใช้วิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก  
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดย
ช่วงหลัง   การสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ/หรือการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน ด้วยเครื่องมือที่
เหมาะสม อาทิ ใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์รายกลุ่ม รายบุคคล และประเมินจาก       
การเรียนรู้ของนักศึกษา จากการท ากิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) ส่วนกระบวนการด้านการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ  
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดให้ทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผู้สอนเขียนหรือออกแบบวิธี

สอนหรือกลยุทธ์ในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการ
น าไปใช้จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบว่าไม่มีประสิทธิผล ต้องมี
แนวทางใน   การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) ประเมินการใช้กลยุทธ์ในการสอนจากผู้ร่วมสอนในรายวิชา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ  
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน ดูบริบทต่าง ๆ ในห้องเรียน สภาพความสนใจ
ของผู้เรียน และการท ากิจกรรม  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
นักศึกษาใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรมี
ระบบติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมทั้งโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2.2 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 
ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง,        
การสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอน
ทั่วไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิชา ซึ่งหลักสูตร
ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร 
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาต้องท าการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจ าแนกออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ การปรับปรุงย่อยและการปรับปรุงใหญ่ โดยที่การปรับปรุงย่อย หมายถึง กรณีท่ีพบปัญหาในระดับ
รายวิชา สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นได้ทันทีตลอดเวลาที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงใหญ่ หมายถึง 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะด าเนินการ ทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ผู้สอนวิเคราะห์หรือทบทวนข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหว่างการ
สอน แล้วท าการปรับปรุงทันที ก่อนการสอนในครั้งต่อไป เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้องรายงาน
ผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยส าคัญที่ต้องแก้ไขด้านกลยุทธ์การสอนและ/หรือ     
การประเมินกลยุทธ์การสอน และส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือ
ปัญหาดังกล่าว โดยจัดท ารายละเอียดใหม่ในการเขียน มคอ.3 เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 
ทั้งนี้ต้องมีการเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสอนจริง 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีการ
ให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าปี จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินโดย 
นักศึกษาปีสุดท้าย บัณทิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ และด าเนินการตามแผน มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มี
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คุณภาพ รวมทั้งการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน
จริง ให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ 

(4) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             
การด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดม ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการปี
การศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เอกสารแนบ : ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ค ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ง ตารางความสัมพันธ์ของเนื้อหาด้านองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับรายวิชาในหลักสูตร 

ภาคผนวก จ ตารางความสัมพันธ์ของเนื้อหาขององค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมกับรายวิชาในหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ซ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ภาคผนวก ฌ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
รายละเอียดสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สาเหตุในการปรับปรุงแก้ไข  

การพัฒนาหลักสูตรได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2553 เพื่อให้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย ในด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยี ที่มี
การเปลี่ยนแปลง มีความเป็นทันสมัยขึ้น รองรับและสอดคล้องกับนโยบายประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 , ด้าน
อุตสาหกรรมเส้นโค้งเอส (S-Curve) และเส้นโค้งเอสใหม่ (new S-Curve) โดยมุ่งมั่นให้การผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสิทธิภาพในการด าเนินการยิ่งข้ึน 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

การปรับปรุงสาระและการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) มีสาระในการปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชาเรียน และค าอธิบายรายวิชา  

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering  Program in Mechanical  

Engineering 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering  Program in Mechanical  

Engineering 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อย่อ (ไทย) :      วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical 

Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Eng. (Mechanical  Engineering) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อย่อ (ไทย) :      วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical 

Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Eng. (Mechanical  Engineering) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



146 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์หลักสตูร 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพใน

การศึกษาขั้นสูงต่อไป 
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย ความคิด และการท างานอย่างมีระบบ 

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้

นวัตกรรมสู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์หลักสตูร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู จักกาลเทศะ 

และท าหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบ ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม 
และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ซ่ือสัตยสุจริต และ
เสียสละ  

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบ
วิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างตอเนื่อง 
สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยู ใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไข
ปัญหาไดอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการ
ท างานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการท างาน เปนหมูคณะ สามารถ
บริหารจัดการการท างานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  
1.2 กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

 
30 
3 
12 
3 
2 
6 
4 

111 
51 
42 
18 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  
1.2 กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

 
30 
3 
12 
3 
2 
6 
4 

106 
46 
40 
20 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                     147     หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                  142     หน่วยกิต 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแต่ละกลุ่มวชิา/หมวดวชิา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแต่ละกลุ่มวชิา/หมวดวชิา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
จ านวน 19 รายวิชา หน่วยกิตรวม 51 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
จ านวน 15 รายวิชา หน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
จ านวน 16 รายวิชา หน่วยกิตรวม 46 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจ านวน 14 รายวชิา 
ST2031101  แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร                            3(3-0-6) 
ST2031102  แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร                            3(3-0-6) 
ST2031201  แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร                            3(3-0-6) 
ST2041103  เคมีส าหรับวิศวกร                                      3(3-0-6) 
ST2041104  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร                          1(0-2-1) 
ST2051107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                                3(3-0-6) 
ST2051108  ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 ส าหรบัวิศวกร                   1(0-2-1) 
ST2051109  ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                                3(3-0-6) 
ST2051110  ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 ส าหรบัวิศวกร                   1(0-2-1) 
EN2021101  กลศาสตร์วิศวกรรม                                    3(3-0-6) 
EN2031103  วัสดุวิศวกรรม                                           3(3-0-6) 
EN2031104  เขียนแบบวิศวกรรม                                    3(2-3-4) 
EN2041201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์                            3(2-2-5) 
EN2031101  การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1                       3(1-6-2) 
เพิ่มเข้ามาในกลุ่มวชิาจ านวน 9 รายวชิา 
EN2021101  คณิตศาสตร์ 1 ส าหรับวศิวกรรมเครื่องกล         3(3-0-6) 
EN2021102  คณิตศาสตร์ 2 ส าหรับวศิวกรรมเครื่องกล         3(3-0-6) 
EN2021103  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                    3(3-0-6) 
EN2021104  เคมีส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                       3(3-0-6) 
EN2021105  สถิตยศาสตร์                                           3(3-0-6) 
EN2021107  วัสดุวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่        3(3-0-6) 
EN2021108  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล              3(3-0-6) 
EN2021109  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล                        3(2-3-4) 
EN2021212  เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล            3(3-0-6) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
จ านวน 15 รายวิชา หน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจ านวน 5 รายวิชา 
EN2022305  เครื่องยนต์สันดาปภายใน                             3(3-0-6) 
EN2022306  การท าความเย็น                                        3(3-0-6) 
EN2022411  การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1               2(0-4-2) 
EN2022412  การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2               2(0-4-2) 
EN2022308  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล              1(1-0-2) 
เพิ่มเข้ามาในกลุ่มวชิาจ านวน 7 รายวชิา 
EN2022203  การออกแบบระบบความร้อน                        3(3-0-6) 
                 แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความร้อน การ

ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับการวิเคราะห์ระบบความร้อน แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบความ
ร้อน 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 6 รายวิชา หนว่ยกิตเลือกรวม 18 หน่วยกิต 
 
 

EN2022204  การท าความเย็นและปรับอากาศ                    3(3-0-6) 
                 พื้นฐานความรู้ด้านการท าความเย็น วัฏจักรการท าความเยน็ 

สารท าความเย็นและสารหล่อลื่น ภาระการท าความเย็น 
คุณสมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศ ระบบน้ าและระบบ
การส่งจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ 

EN2022206  แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่                        3(2-3-4) 
                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการ

น าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การควบคุม
และเซนเซอร์ที่ ใช้กับหุ่นยนต์ ภาษาและค าสั่งที่ ใช้กับ
หุ่นยนต์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ 

EN2022311  พลังงานและการจัดการพลังงาน                     3(3-0-6) 
                 แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานสิ้นเปลือง การ

แปลงพลังงานจากแหล่งต่างๆ เป็นพลังงานไฟฟ้า การจัด
การพลังงาน การสมดุลพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม การน าเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้นมาใช้ในการจัดการพลังงาน 

EN2022312  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล             2(1-2-3) 
                 กา ร ค้นคว้ าหั วข้ อที่ สน ใจตามปัญหาของ งานด้ าน

วิศวกรรมเครื่องกล การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
โครงงาน การวางแผนด าเนินงาน การออกแบบโครงงาน 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม การฝึกทักษะการ
เขียนข้อเสนอโครงงาน การฝึกทักษะค้นคว้างานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การฝึกทักษะการเขียนรายงานวิชาการ การฝึก
ทักษะใช้โปรแกรมพื้นฐานงานเอกสาร การฝึกทักษะการ
น าเสนอ เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

EN2022313  การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1              1(0-2-1) 
                 ปฏบิัติการประลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล 

เธอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน 
EN2022314  การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2              1(0-2-1) 
                 ปฏิบัติการประลองด้านพลศาสตร์ ยานยนต์ การสั่นสะเทือน

ทางกล การควบคุมกระบวนการ การควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 6 รายวิชา หนว่ยกิตเลือกรวม 20 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจ านวน 8 รายวิชา 
EN2013201  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                                3(2-2-5) 
EN2023201  พื้นฐานเครื่องยนต์                                     3(1-6-2) 
EN2023303  นิวแมติกส์อุตสาหกรรม                                3(2-3-4) 
EN2023304  ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม                               3(2-3-4) 
EN2023407  แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก       3(3-0-6) 
EN2023408  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล               3(3-0-6) 
EN2023410  ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงผลิตต้นก าลังไอน้ า          3(0-6-3) 
EN2032306  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                3(3-0-6) 
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เพิ่มเข้ามาในกลุ่มวชิาจ านวน 35 รายวิชา 
EN2023104  กลศาสตร์วิศวกรรม                                    3(3-0-6) 
                 หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง 

การสมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่
นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
การดลและโมเมนตัม 

EN2023207  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
                 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ปริทัศน์ของโปรแกรม 

หลักการวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและการ
ก าหนดค่า ตัวกระท าการและนิพจน์ ค าสั่งควบคุมแบบมี
เง่ือนไข ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 
ก า รด า เนิ นก า รกั บ ไฟล์  ก า รประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล                     

EN2023208  ระเบียบวธิีการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
                                                                             3(3-0-6) 
                  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ค่าความคลาดเคลื่อนจากการค านวณ 

รากของสมการ การแก้ระบบเชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วงและนอกช่วง การประมาณค่าโดยใช้วิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด การหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์ การแก้
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

EN2023209  ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์                           3(3-0-6) 
                 พื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์ของไฟไนต์ 

เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอลิเมนต์ การวิเคราะห์
ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ การแบ่งโดเมน
ออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของเอลิเมนต์ การ
วิเคราะห์ปัญหาสองและสามมิติด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 

EN20232010 เทคโนโลยีการท าความเย็น                           3(3-0-6) 
                  หลักการเบื้องต้นของการท าความเย็น ระบบการท าความ

เย็นแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์การออกแบบหอ้งเย็น   เครื่อง
ท าความเย็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบ
ระบบเครื่องความเย็น  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการท า
ความเย็น 

EN2023212 การอนุรักษ์พลังงาน                                     3(3-0-6) 
                 พื้นฐานการจัดการพลังงานในองค์กร ข้อมูลการใช้พลังงาน 

การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนและระบบไฟฟ้า การ
น าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้า
และความร้อนร่วม 

EN2023213  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                            3(3-0-6) 
                 เทคโนโลยีกังหันลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล กังหันน้ าขนาดเล็ก

มากเพื่อการผลิตไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน
ด้ านการเกษตรกรรม การบ าบัดน้ า เสีย ในโรง งาน
อุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีพลั งงานทดแทน การ
บ ารุงรักษาระบบ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ 

EN2023214  ระบบการผลิตและส่งจา่ยไอน้ า                       3(2-3-4) 
                 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับไอน้ างานอุตสาหกรรมและการ

ประยุกต์ใช้งาน ระบบผลิตและส่งจ่ายไอน้ า อุปกรณ์ใน
ระบบไอน้ า การบ ารุงรักษา การตรวจวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบไอน้ า 
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EN2023215  การทดสอบสมรรถนะโรงต้นก าลังไอน้ า             3(2-3-4) 
                 การทดสอบสมรรถนะโรงต้นก าลังไอน้ า อุปกรณ์และ

เครื่องมือวัดต่าง ๆ ในการทดสอบสมรรถนะโรงต้นก าลังไอ
น้ า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า ระบบระบายความร้อน การ
วิเคราะห์สมรรถนะของโรงต้นก าลังไอน้ า 

EN2023217  นิวเเมติกส์อุตสาหกรรมและการควบคุม             3(2-3-4) 
                 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์  ระบบการผลิต

ลมอัด การปรับสภาพลมอัดและท่อส่งจ่ายลมอัด  การ
ออกแบบวงจรนิวแมติกส์  การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วย
ลม ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  การ
บ ารุงรักษาระบบนิวแมติกส์ 

EN2023218  ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุม            3(2-3-4) 
                  ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์ น้ ามันและการ

ปรับสภาพน้ ามันไฮดรอลิกส์  ท่อทางน้ ามันไฮดรอลิกส์  การ
ออกแบบวงจรและการค านวณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์  
การควบคุมอุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์   การ
บ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ 

EN2023219  การปรับแต่งเครื่องยนต์สมัยใหม่                     3(1-4-4) 
                 หลักการปรับแต่งเครื่องยนต์  ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย

อิ เล็กทรอนิกส์  ตัวรับรู้  การปรับแต่งเครื่องยนต์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วย
เครื่องมือพิเศษ  การทดสอบสมรรถะ 

EN2023322  ยานยนต์ไฟฟ้า                                          3(3-0-6) 
                 วิวัฒนาการยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานการขับเคลื่อนยานยนต์ 

ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ยานยนต์ลูกผสม ระบบการอัด
ประจุให้ยานยนต์ไฟฟ้า 

EN2023323  ยานยนต์ส าหรับการแข่งขัน                           3(3-0-6) 
                 เทคโนโลยีรถฟอร์มูลาวัน เครื่องยนต์ โครงรถ ระบบรองรับ

น้ าหนักและระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและยาง 
EN2023324  มาตรฐานและกระบวนการทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต์ 
                                                                             3(3-0-6) 
                 พื้นฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์ การจัดกลุ่ม

ประเภทยานยนต์ มาตรฐานการทดสอบชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ การออกแบบกระบวนการทดสอบทาง
วิศวกรรมยานยนต์ การก าหนดเง่ือนไขการทดสอบ การ
ก าหนดตัวชี้วัดการทดสอบ การประเมินผลการทดสอบ 

EN2023325  การออกแบบยานยนต์                                 3(3-0-6) 
                 ขั้นตอนการออกแบบยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ใน

ภาพรวม การออกแบบโครงสร้างและอากาศพลศาสตร์ 
ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก และการ
เลือกเครื่องยนต์ต้นก าลัง การประเมินความแข็งแรงของ
โครงสร้างยานยนต์เบื้องต้น 

EN2023326  วัสดุน้ าหนกัเบาและการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ 
                                                                             3(3-0-6) 
                  พื้นฐานของการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ด้วยวัสดุ

น้ าหนักเบาและวัสดุสังเคราะห์ คุณสมบัติของวัสดุน้ าหนัก
เบา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุน้ าหนักเบาที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์สมัยใหม่ 
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EN2023327  เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติ                          3(3-0-6) 
                 พื้นฐานของยานยนต์อัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระบบยานยนต์อัตโนมัติ 
EN2023328  หัวข้อพิเศษด้านเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม ่
                                                                             3(3-0-6) 
                 ใช้กรณีศึกษาตวัอยา่งที่เกี่ยวข้องกบัเครื่องยนต์และยานยนต์

สมัยใหม่ เพื่อศึกษาวธิีการและขั้นตอนในการแก้ปญัหาทาง
วิศวกรรม 

EN2023329  ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม                        3(3-0-6) 
                 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม วิธีการควบคุมแบบตางๆ 

เซ็นเซอรอุตสาหกรรม ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส 
เซอรโวมอเตอรและการควบคุม การใชงานตัวควบคุมแบบ
โปรแกรมลอจิก (PLC) หลักการของระบบสกาดา (SCADA) 

EN2023330  หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์    3(3-0-6) 
                 หวัข้อที่น่าสนใจในปจัจุบนัและวิวัฒนาการใหม่ๆ ในด้าน

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต ์
EN2023331  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื้องต้น              3(3-0-6) 
                 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

สมการการเคลื่อนที่ส าหรับการไหล สภาวะขอบเขต 
แบบจ าลองการไหลแบบปั่นป่วนเบื้องต้น สมการพลังงาน 
วิธีไฟไนต์โวลลุ่ม การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
วิเคราะห์แก้ปัญหาทางพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเท
ความร้อน 

EN2023332  การประยุกต์ใช้พลังงานส าหรับการอบแห้ง         3(3-0-6) 
                 ความรู้พื้นฐานส าหรับการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้น 

การไหลของอากาศ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอาหารและ
เมล็ดพืช ระบบอบแห้ง การวิเคราะห์การอบแห้งอย่างง่าย
และแม่นย า การประยุกต์ใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ในการ
อบแห้ง 

EN2023333  หัวข้อพิเศษพลังงานสมัยใหม่                         3(3-0-6) 
                 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและวิวัฒนาการใหม่ๆ ในด้าน

พลังงานสมัยใหม่ 
EN2023334  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                3(3-0-6) 
                 หลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา การ

วิ เคราะห์จุด คุ้มทุน มูลค่า เทียบเท่าของค่ าเ งิน การ
เปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ อัตรา
ผลตอบแทน ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การทดแทน
สินทรัพย์ ภาษี เงินเฟ้อ เงินฝืด ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน 

EN2023335  คอมพิวเตอร์ช่วยงานการวัดและควบคุม            3(2-3-4) 
                 พื้นฐานไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการ

ใช้งาน ตัวต้นก าลังและตัวตรวจวัดเบื้องต้น การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวัดสัญญาณและควบคุม อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่งและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 

EN2023336  ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม                         3(2-3-4) 
                 องค์ประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมเชิง

ตรรกะที่โปรแกรมได้และระบบโครงข่าย การออกแบบและ
เขียน HMI และ SCADA เพื่อการควบคุมและสั่งการใน
ระบบโรงงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีฟิลด์บัส 
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EN2023437  ปฎิบัติการทดสอบทางวศิวกรรมยานยนต์           2(0-4-2) 
                 การทดสอบจุดศูนย์ถ่วงยานยนต์ การทดสอบแรงบิดและ

การห้ามล้อ การทดสอบแรงต้านทานการหมุนของยางล้อ 
การทดสอบการบิดตัวของโครงสร้างและเสถียรภาพยาน
ยนต์ การจ าลองการชนกระแทก ทดสอบ และปฏิบัติการวัด
อื่นๆตามมาตรฐานสากล 

EN2023438  ปฏิบัติการรถแข่งสูตรนักศึกษา                       2(0-4-2) 
                 ปฏิบัติการส าหรับรถแข่งสูตรนักศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องยนต์ 

โครงรถ ระบบส่งก าลัง ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับ
เล้ียว ระบบเบรกและยาง  ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

EN2023439  ปฎิบัติการเครื่องยนต์และยานยนต์สมัยใหม่        2(0-4-2) 
                 ปฏิบั ติ ก า ร เกี่ ยวกับ  ระบบควบ คุม เครื่ อ งยนต์ด้ วย

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมยานยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวรับรู้  การวิเคราะห์เครื่องยนต์และยานยนต์ด้วยเครื่องมอื
พิเศษ การวิเคราะห์การเผาไหม้ การทดสอบสมรรถนะ การ
ทดสอบแก๊สไอเสียจากเครื่องยนต์ 

EN2023440  การฝึกแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล             2(0-4-2) 
                 ฝึกวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

จากกรณีศึกษาทางด้านเครื่องยนต์ การเผาไหม้ พลังงาน 
ตามกระบวนการทางวิศวกรรม 

EN2023441  ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ                            2(0-4-2) 
                 ปฏิบัติงานควบคุมอัตโนมัติ การใช้โปรแกรมช่วยในการ

วิ เคราะห์ระบบและออกแบบตัวควบคุม การควบคุม
ต าแหน่งและความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า 

EN2023442  ปฏิบัติการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์                   2(0-4-2) 
                 ปฏิบัติการจ าลองด้วยพื้นฐานของระเบียบวิธี ไฟไนต์ 

เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล จ าลองการแก้ปัญหาด้วยไฟไนต์เอลิ
เมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ การปรับแต่งโดเมนและเอลิ
เมนต์ จ าลองการแก้ปัญหาสองและสามมิติด้วยไฟไนต์เอลิ
เมนต ์

EN2023443  ปฏิบัติการอนุรักษพ์ลังงาน                            2(0-4-2) 
                 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน การ

ประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก การ
ประมาณศักยภาพพลังงานที่ประหยัดได้และผลตอบแทน
การลงทุน 

EN2023444  ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและการควบคุม              2(0-4-2) 
                 พื้นฐานความรู้ระบบไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า ความ

ปลอดภัย วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ รีเลย์และแมกเนติกคอน
แทคเตอร์ วงจรควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกับ
การควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าที่
ใช้งานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
   เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1: ชั้นปีที่ 1:  

1. บอกชื่อชิ้นส่วนมาตรฐานที่ใช้ในงานวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายหลักการท างานเพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างเหมาะสม  
3. เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกตอ้ง 

ชั้นปีที่ 2: ชั้นปีที่ 2:  
1. อธิบายหลักการท างานของเทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างถูกต้อง 
2. ค านวณความแข็งแรงของวัสดุ และการเคลื่อนที่ได้ถูกต้องตามหลัก
กลศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ได้อย่างเหมาะสม 
4. ค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนได้อย่างถูกต้อง 

ชั้นปีที่ 3: ชั้นปีที่ 3:  
1. ออกแบบระบบการปรับอากาศและการท าความเย็นได้อย่างถูกต้อง 
2. ค านวณค่าความถีธ่รรมชาติของระบบการสั่นสะเทือนได้อยา่งถูกต้อง 

ชั้นปีที่ 4: ชั้นปีที่ 4:  
1. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานอุตสาหกรรมในโรงงานได้อย่างเป็น
ระบบ 
2. บริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
3. แก้ไขปัญหาโดยน าเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน  
4. ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเป็นระบบ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางความสัมพันธ์ของเนื้อหาด้านองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
กับรายวิชาในหลักสูตร (หลักสูตรทีม่ี มคอ.1) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู ้

1 2 3 4 5 6 7 8 
(1) กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    x   x  
ภาระแบบสถิตย์ (Static loadings) x x       
ภาระแบบพลศาสตรห์รือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) x x       
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    x     
กลศาสตร์วสัดุ (Mechanics of materials) x x  x x    
กระบวนการผลติ (Manufacturing process)    x   x  
การวิเคราะห์และออกแบบช้ินส่วนยานยนต์หรือเครื่องจักรกล (Analysis 
and design of vehicles or machine components) 

x x  x    x 

(2) กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตร์ของไหล (Fluids mechanics) x  x  x    
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) x  x  x    
การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) x  x  x    
การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร้อน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

x  x  x  x x 

พลังงานและการเปลีย่นรูปของพลงังาน 
(Energy and energy conversion) 

x  x  x  x x 

(3) กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and electronics)      x   
ระบบพลศาสตร์ (Dynamic system) x x x      
การควบคุมระบบ (System Control) x      x  

หมายเหตุ 
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง  
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์  
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล  
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ  
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน  
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ  
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก จ 

ตารางความสัมพันธ์ของเนื้อหาขององค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมกับรายวิชาในหลักสูตร 
 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ตารางความสัมพันธข์องเนื้อหาด้านองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมกับรายวิชาในหลักสูตร 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Machinery Systems, Mechanical Design, Prime 
Moves 

EN2022201  กลศาสตร์เครื่องจักรกล                          3(3-0-6) 
EN2022307  การออกแบบเครื่องจักรกล                      3(3-0-6) 
EN2021213  กลศาสตร์ของไหล                                3(3-0-6) 
EN2022313  การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1        1(0-2-1)) 

กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, 
Cooling and Applied Fluids) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, 
Power Plant, Thermal Systems Design 

EN2022202  การถ่ายเทความร้อน                              3(3-0-6) 
EN2022204  การท าความเย็นและปรับอากาศ                3(3-0-6) 
EN2022310  วิศวกรรมโรงต้นก าลัง                             3(3-0-6) 
EN2022203  การออกแบบระบบความร้อน                   3(3-0-6) 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวตัและการควบคุมอัตโนมตัิ (Dynamic 
Systems and Automatics Control) ความรู้ที่เกีย่วข้อง
กับ Dynamic Systems, Automatics Control, Internet 
of Things (IoT) and AI (use of), Robotics, Vibration 

EN2022201  กลศาสตร์เครื่องจักรกล                          3(3-0-6) 
EN2022308  การควบคุมอัตโนมัต ิ                             3(3-0-6) 
EN2022206  แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่                    3(3-0-6) 
EN2022309  การสั่นสะเทือนทางกล                           3(3-0-6) 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, Fire Protecttion 
System, Computer-Aided Engineering (CAE) 

EN2022311  พลังงานและการจัดการพลังงาน                3(3-0-6) 
EN2021108  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล         3(3-0-6) 
EN2022205  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
                                                                        3(2-3-4) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายศุภชัย  หลักค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วท.ม วิศวกรรมยานยนต ์ 2552 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2549 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การฝึกอบรม 1. อบรมทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย , กรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า สภา

ผู้แทนราษฎร, กรุงเทพมหานคร, 17 สิงหาคม 2563 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 
มือถือ : 089-483-4600 
อีเมล : supachai.l@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1. ที่ปรึกษาด้านพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 
2. ผู้ช่วยผู้ช านาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 
3. ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการทดสอบและย้อนรอยอุบัติเหตุ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
4. ที่ปรึกษาด้านการทดสอบทางวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง, ศุภชัย หลักค า, กุลยศ, สุวันทโรจน และ สถาพร วันนาพ่อ. (2562). 
การเปรียบเทียบก าลังไฟฟาสูญเสียของรถจักรดีเซลไฟฟาจากการแปลงไฟฟากระแสสลับ
เป็นกระแสตรง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7, สกลนคร, วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562, 576-587. 

2. Lakkam, S., & Koetniyom, S. (2020). Development of city-bus assessment in 
Thailand. Songklanakarin Jounal of Science and Technology, 42(6). 1407-
1413. (November - December 2020) 

3. Lakkam, S., & Tempiam, A. (2020). Enhancement of the type rolling resistance 
testing machine. The International Conference on Materials Research and 
Innovation (ICMARI),IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 16-
18. (Dec. 2020) 

4. Lakkam, S., & Suwantaroj, K. ( 2018) .  A study of the injury mitigation of 
pedestrians based on head injury criterion using the lifted- up hood 
technique.  Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB 2018) , 
Vientiane, Lao PDR. July 11th -13th . 51-53. 

5. Suwantaroj, K., & Lakkam, S. ( 2018) .  Development of remote monitoring 
system of locomotive engine via cloud network for the state railway of 
Thailand.  Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB 2018) , 
Vientiane, Lao PDR. July 11th -13th. 54-56. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายอนันต ์ เต็มเปี่ยม 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 

2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2547 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยราชมงคล 
การฝึกอบรม 1. อบรมโปรแกรม MATLAB ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร, 12 มกราคม 2564 
2. อบรม SPSS ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,  

18 ธันวาคม 2563 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 
มือถือ : 081-375-2519 
อีเมล : anan.t@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1. ที่ปรึกษาด้านพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 
2. ผู้ช่วยผู้ช านาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ปฏิวัติ คมวชิรกุล, พลรัชต์ บุญมี, อนันต์ เต็มเปี่ยม และทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี . (2563).  
การอบแห้งดีปลีด้วยลมร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรด . การประชุมวิชาการครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2563, 1-4. 

2. สิทธิเดช มั่งมี, คชาภัศ อุดมศรี, ธนกฤต เขมสุขสาราญ, อนันต์ เต็มเปี่ยม, พิเชษฐ์ บุญญา
ลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์ และ ภูภููมิ พ่วงเจรญิชัย. (2562). การควบคุมเครื่องจัดเก็บช้ินงาน
ทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, กรุงเทพ, 31 พฤษภาคม 2562, 
5-8. 

3. Lakkam, S., & Tempiam, A. (2020). Enhancement of the type rolling resistance 
testing machine. The International Conference on Materials Research and 
Innovation (ICMARI),IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 16-
18. (Dec. 2020). 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายภูภูมิ พ่วงเจริญชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 

2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
การฝึกอบรม 1. อบรมโปรแกรม MATLAB ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร, 12 มกราคม 2564 
2. อบรม SPSS ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 18 

ธันวาคม 2563 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 
มือถือ : 081-915-3553 
อีเมล : phupoom.p@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1. ที่ปรึกษาด้านพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 
2. ผู้ช่วยผู้ช านาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ปฏิวัติ คมวชิรกุล กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ พลรัชต์ บุญมี และ ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย . (2563).  
การอบแห้งดีปลีแบบถังหมุนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด , การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 14, อุบลราชธานี, 3 กันยายน 2563, 216-223. 

2. สิทธิเดช มั่งมี, คชาภัศ อุดมศรี, ธนกฤต เขมสุขสาราญ, อนันต์ เต็มเปี่ยม, พิเชษฐ์ บุญญา
ลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์ และ ภูภููมิ พ่วงเจรญิชัย. (2562). การควบคุมเครื่องจัดเก็บช้ินงาน
ทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, กรุงเทพ, 31 พฤษภาคม 2562, 
5-8. 

3. ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, ณทพร จินดาประเสริฐ, ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน, ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย 
และ มณฑล สิทธิปรีชาชาญ. (2562). การพัฒนารถประหยัดเช้ือเพลิงด้วยการปรับความ
ดันหัวฉีด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, 
กรุงเทพฯ, 31 พฤษภาคม 2562, 13-16. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายกุลยศ สุวันทโรจน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การฝึกอบรม 1. อบรม SPSS ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
18 ธันวาคม 2563 

2. อบรมโปรแกรม MATLAB ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร, 12 มกราคม 2564 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 
มือถือ : 089-523-6188 
อีเมล : kullayot.s@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1. ที่ปรึกษาด้านพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 
2. ผู้ช่วยผู้ช านาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคาร

ควบคุม 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. ณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง, ศุภชัย หลักค า, กุลยศ, สุวันทโรจน และ สถาพร วันนาพ่อ. (2562). 
การเปรียบเทียบก าลังไฟฟ าสูญเสียของรถจักรดี เซลไฟฟ าจากการแปลงไฟฟ า
ก ร ะ แ ส ส ลั บ เ ป น 
กระแสตรง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 , สกลนคร, วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562, 576-587. 

2. สิทธิเดช มั่งมี, คชาภัศ อุดมศรี, ธนกฤต เขมสุขสาราญ, อนันต์ เต็มเปี่ยม, พิเชษฐ์ บุญญา
ลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์ และ ภูภููมิ พ่วงเจริญชัย. (2562). การควบคุมเครื่องจัดเก็บช้ินงาน
ทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, กรุงเทพ, 31 พฤษภาคม 2562, 
5-8. 

3. ธวัชชัย ชาติต านาญ, สุรสิทธ์ิ ประกอบกิจ และ กุลยศ สุวนัทโรจน์. (2561). การบูรณาการ
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว. วารสารรับใช้สังคม มทร. ล้านนา, 2(2), 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561, 21-26. 

4. Lakkam, S., & Suwantaroj, K. ( 2018) .  A study of the injury mitigation of 
pedestrians based on head injury criterion using the lifted- up hood 
technique.  Proceedings of the 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB 2018) , 
Vientiane, Lao PDR. July 11th -13th . 51-53. 

5. Suwantaroj, K., & Lakkam, S. ( 2018) .  Development of remote monitoring 
system of locomotive engine via cloud network for the state railway of 
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2. ผู้ช่วยผู้ช านาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส าหรับโรงงาน/อาคารควบคุม 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 18 ธันวาคม 2563, 71-80. 
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กรุงเทพ, 31 พฤษภาคม 2562, 13-16. 
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ผ่านการอบแห้งด้วยอากาศร้อนโดยใช้เทคนิคปรับลดอุณหภูมิ . การประชุมวิชาการ
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วศ.บ 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

2536 
2531 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การฝึกอบรม 1. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าผลงานการสอน ต ารา และหนังสือ , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 17 สิงหาคม 2564  

2. ความส าคัญของมาตรวิทยากับงานวิศวกรรม การวิจัย และการพัฒนาอุตสาหกรรม
สมัยใหม่, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล 
พระนคร, 28 พ.ค.2564 

3. การสัมมนาออนไลน์ โครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ต าแหน่งทางวิชาการ"  
ครั้ งที่  3 หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ" , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28 เมษายน 2564 

4. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 27 เมษายน 2564 

5. โครงการอบรมแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ 
ววน.แบบใหม่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , 14 
กรกฎาคม 2563 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2563, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 29 มิถุนายน 2563 

7. โครงการอบรมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา , คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.
นครนายก, 25-26 เมษายน 2562 

8. ก้ า ว แ ร ก สู่ อ า จ า ร ย์ มื อ อ า ชี พ ด้ ว ย  Technology Enhanced Learning, ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี, 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 

9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร (ระยะที่  2) , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 23 พฤษภาคม 2561 

10. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS, ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร ศูนย์เทเวศร์, 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 

11. ก้ า ว แ ร ก สู่ อ า จ า ร ย์ มื อ อ า ชี พ ด้ ว ย  Technology Enhanced Learning, ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ 
ระยอง จังหวัดระยอง, วันท่ี 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 
 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 ต่อ 4167 
มือถือ : 081-485-9213 
อีเมล : prasertwirot@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2542- ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2532–2540      ผู้จัดการฝา่ยเทคนิค บริษัทบางกอกมอเตอรเ์วอคส์ จ ากัด 
พ.ศ. 2531–2532      วิศวกรฝ่ายบริการ บริษัทสยามอินเตอรเ์นช่ันแนลคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. สุรพล โอสถเสถียร, สิทธิพงษ์ สุพรมพันธ์, พีรสิชฌ์ ชฎาธร, ณทพร จินดาประเสริฐ, ปฎิ
ภาณ ถิ่นพระบาท และ ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. (2564). เครื่องย่อยอเนกประสงค์เพื่อ
การเกษตร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 , 
28 พฤษภาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 1-
4. 

2. นัทที จารุทรัพย์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และณทพร จินดาประเสริฐ. 
(2563). สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้เช้ือเพลิงผสมก๊าซหุงต้มในสภาวิกฤติ ,การ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 
นครปฐม, ธันวาคม, 1097-1108.  

3. ปฎิภาณ ถ่ินพระบาท, ณทพร จินดาประเสริฐ, ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และเผด็จ แสนเกษม. 
(2563). การพัฒนารถประหยัดเช้ือเพลิงโดยควบคุมการจุดระเบิดและฉีดเช้ือเพลิงด้วย
โปรแกรม API. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 : Research and 
Innovations for All, อุบลราชธานี, กันยายน, 64-72.  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

Docteur 
Enegétique 

Mechanical 
Engineering 

2015 Université d’Orléans, France 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2545 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2539 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
การฝึกอบรม 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ, กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , 12 - 13 พ.ย. 
2563   

2. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : Reinventing 
University), กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , 16 ก.ย. 
2563  

3. ความรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสทิธิบัตร, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 25  เมษายน 2561 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 4 
การบรรยายพิ เศษหัวข้อ เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก , คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 28 มิถนุายน 2561 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 ต่อ 4167 
มือถือ : 089-666-6491 
อีเมล : padipan.t@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
พ.ศ. 2539 – 2549 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. นัธบดี นิ่มอนงค์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และณทพร จินดาประเสริฐ. (2563). การศึกษา
สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันดีเซลผสมน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันยางนา. 
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน,  
นครปฐม, ธันวาคม, 1109-1117.  

2. นัทที จารุทรัพย์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และณทพร จินดาประเสริฐ. 
(2563). สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้เช้ือเพลิงผสมก๊าซหุงต้มในสภาวิกฤติ ,การ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน,  
นครปฐม, ธันวาคม, 1097-1108. 

3. นัธบดี นิ่มอนงค์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และณทพร จินดาประเสริฐ. (2563). การผลิตและ
ท านายคุณสมบัติของน้ ามันไบโอดีเซลที่ผลิตจากต้นยางนา , การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51, สงขลา, ธันวาคม, 94-104.  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. นัทที จารุทรัพย์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, พีรสิชฌ์ ชฎาธร และณทพร จินดาประเสริฐ. 
(2563). การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันไบโอดีเซลผสมก๊าซหุงต้ม , 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 , สงขลา, 
ธันวาคม, 71-80. 

5. ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, ณทพร จินดาประเสริฐ, ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และเผด็จ แสนเกษม. 
(2563). การพัฒนารถประหยัดเช้ือเพลิงโดยควบคุมการจุดระเบิดและฉีดเช้ือเพลิงด้วย
โปรแกรม API. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 : Research and 
Innovations for All, อุบลราชธานี, ธันวาคม, 64-72. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายประกอบ ชาติภุกต์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

Ph.D. Mechanical 
Engineering 

2013 National Research Tomsk Polytechnic 
University, Russia 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2549 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2543 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
การฝึกอบรม 1. โครงการการอบรม ภาคปฏิบัติการก าหนด platform เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณวิจัย, 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล, กรุงเทพฯ, ปี 2562 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศูนย์พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 ต่อ 4167 
มือถือ : 098-279-5855 
อีเมล : prakorb.c@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน 2560 ถึง ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (TCI กลุม่ 1 
และ ACI) 

2559 ถึง ปัจจุบัน ประธานหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

2560 - 2564 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร  

พ.ค.-ก.ค. 2560  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    

ธ.ค. 2558 ถึง เม.ย. 2560  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

ก.พ. 2558 ถึง ธ.ค. 2558 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ประกอบ ชาติภุกต์, วรวุฒิ พิมพาพันธ์, ธนาพร จันฮวด, และ พงศกร จันทร์ภิบาล. (2561). 
การออกแบบเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
มทร.พระนคร ครั้งที่ 3, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
25-28. (มีนาคม), 25-28. 

2. ประกอบ ชาติภุกต์, พลรัชต์ บุญมี, สุรัตน์ วรรณศรี, ศักดิ์พิชิต เฉลยสรรพ, และ สุชาครีย์ 
รัสเอี่ยม. (2561, สิงหาคม 1–3). การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ
ช้ินงานวางบนวงแหวน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งท่ี 10, จังหวัดตรัง ประเทศไทย, สิงหาคม, 1182-1190. 

3. Dangchat, M., Pokterng, S., & Chartpuk, P. (2020). Design a prototype of male 
dummy chest for motorcycle crash test. Engineering Journal of Research and 
Development, 31(2), 119-136. (April – June) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. Chartpuk, P., & Klangtup, N. (2019). Parameter Analysis of SKD11 and SUS304 
Bulletproof Plate that Resistance Penetration of Bullet 7.62 mm According to 
Standard Nij 4 by Finite Element Method. International Journal of Mechanical 
Engineering and Technology (IJMET), 10(9), 207-221. (September) 

5. Chartpuk, P., & Chaimahapuk, C. (2019). Analysis of Stress Distribution for 
Powder Compression Molding by Finite Element Method. Journal of Applied 
Mechanics and Materials, 891, 269-274. (May) 

6. Dvilis, E.S., Khasanov, O.L., & Chartpuk, P. (2019). Analysis of the deformation 
of powder body having increased aspect ratio at dry pressing by the collector 
mold of spiral type. Proceeding of the 2nd International Conference on 
Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies, Thailand, 65-
68.(July) 

7. Aitviriyaphan,. V., Wirotcheewan, P., Chartpuk, P., & Albutt, N. (2019). Magnetic 
Properties in Ba2FeMoO6 (BFMO) Double Perovskits. Proceeding of the 2nd 
International Conference on Applied Science, Engineering and 
Interdisciplinary Studies, Thailand, 76-79. (July) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

วท.ม. วิศวกรรมยานยนต ์ 2551 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

วศ.บ. 
อส.บ 

วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคโนโลยีเครื่องกล 

2554 
2547 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร
เหนือ 

การฝึกอบรม 1. โ ค ร ง ก า ร  Practical Exercise Crash Test Technical Training UNECE Regulation 
No.94 and 95, Korea Transportation Safety Authority (KATRI), ประเทศเกาหลีใต้, 
ปี 2562 

2. โครงการการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ รุ่น 2, สถาบันคลังสมองของ
ชาติ, กรุงเทพฯ, ปี 2562 

3. โครงการการอบรม ภาคปฏิบัติการก าหนด platform เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณวิจัย, 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล, กรุงเทพฯ, ปี 2562 

4. โครงการการอบรม ทิศทางและการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในประเทศไทย, ส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพฯ, ปี 2562 

5. โ ค ร ง ก า รก า รอบ รม  Practical Exercise Technical Training for Driving Robot, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศออสเตรีย, ปี 2560 

6. โครงการ Measurement Devices Training, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และบริษัท Kyowa.Co.Ltd, ประเทศญี่ปุ่น, ปี 2560 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-386-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 090-894-9665 
อีเมล : songwut.m@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2551 – 2564 อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2563 – 2564 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. Mongkonlerdmanee, S., & Koetniyom, S. ( 2 0 1 9) .  Development of a realistic 
driving cycle using time series clustering technique for buses: Thailand case 
study. Engineering Journal, 23(4), 49-65. (August) 

2. Koetniyom, S., Carmai, J., Dangchat, M., Chanta, S., & Mongkonlerdmanee, S. 
( 2 0 1 8 ) .  Identification of handbrake patterns of young motorcycle riders in 
Thailand using a newly invented force measuring device. Engineering Journal, 
22(5), 185-197. (September) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายปฏิวัติ คมวชิรกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังาน 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยเีทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี 

วศ.ม. การจัดการทาง
วิศวกรรม 

2554 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2544 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
การฝึกอบรม 1. การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 4, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน, กรุงเทพมหานคร, 18-20 กรกฎาคม 2561 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 099-259-1699 
อีเมล : patiwat.k@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
                            ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2552 – 2555     วิศวกร บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
พ.ศ. 2550 – 2551     วิศวกร บริษัท ซิงเดนเก็นแมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
พ.ศ. 2544 – 2549     วิศวกร บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ปฏิวัติ คมวชิรกุล, กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์, พลรัชต์ บุญมี และ ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย. (2563). 
การอบแห้งดีปลีแบบถังหมุนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 14, อุบลราชธานี, กรกฎาคม, 216-223.  

2. ปฏิวัติ คมวชิรกุล, พลรัชต์ บุญมี, อนันต์ เต็มเปี่ยม และ ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี. (2563). 
การอบแห้งดีปลีด้วยลมร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรด . การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งท่ี 4, สิงหาคม, ชลบุรี, 413-418.  

3. เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์ และ ปฏิวัติ คมวชิรกุล. (2562). คุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อน
ของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรแบบหม้อต้มที่มีปลายท่อของเหลวไหลกลับอยู่เหนือผิวการ
เดือด. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 
อุดรธาน,ี กรกฎาคม, 748-754. 

4. เวทรินทร์ อธิจิระสิงห์ และ ปฏิวัติ คมวชิรกุล . (2562). ผลกระทบของอัตราการเติมต่อ
แรงดันและจุดเดือดของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรแบบหม้อต้ม . การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 33, อุดรธาน,ี กรกฎาคม, 694-700. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 5. ปฏิวัติ คมวชิรกุล, ฉัตรชัย นิมมล และ อัศวิน ยอดรักษ์. (2562). ผลกระทบของการแผ่รงัสี
อินฟราเรดไกลที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและพลังงานของการอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทย ระดับชาติ ครั้งท่ี 20, ชลบุรี, มีนาคม, 51-55.  

6. ปฏิวัติ คมวชิรกุล , ฉัตรชัย นิมมล , อัศวิน ยอดรักษ์ และ อนุชา หิรัญวัฒน์ . (2562). 
จลนพลศาสตร์การอบแห้งและพลังงานของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโร
ตารี. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20, 
ชลบุรี, มีนาคม, 39-43. 

7. Ritthong, W., Pachittyen, W., Khomwachirakul, P., & Singthuean N. (2018). A 
study performance of split type air-condition system using 5 plus technology. 
Proceeding of the 10th International conference on Sciences, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being, Lao PDR, (May), 338-341. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวจันทิมา ริ้วลายเงิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2557 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2550 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วท.บ. ฟิสิกส ์ 2548 มหาวิทยาลยัทักษิณ 

การฝึกอบรม 1. โปรแกรม SPSS Online รุ่นที่ 1, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 12 ธันวาคม 
2564 

2. โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 1, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 12 ธันวาคม 
2564 

3. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ , สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 14 กรกฎาคม 2563 

4. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่, กองบริหารงานบุคคล, 6-7 มิถุนายน 2562 
5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ตามเกณฑ์สกอ./สมศ .ส านักงานประกันคุณภาพ, 1 มิถุนายน 2560 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-386-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 081-976-6347 
อีเมล : chantima.r@rmutp.ac.th  

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2551-2552 ผู้ช่วยวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2550-2551 ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. Tongorn, S., Rewlay-ngoen, C., & Papong, S. (2021). Enhancement of the heat 
transfer efficiency of closed wet cooling tower by a water spray method. 
Science Technology and Engineering Journal (STEJ), 7(1), 12-21. (January-
June) 

2. Rewlay-ngoen, C., Papong, S., Onbhuddha, R., & Thanomnim, B. (2020). 
Evaluation of the environmental performance of bioethanol from cassava 
pulp using life cycle assessment, Journal of Cleaner Production, 284(2), 
124741. (15 february 2021) 

3. Rewlay-ngoen, C., & Papong, S. (2020). Environmental impact assessment of 
a rotary compressor in Thailand based on life cycle assessment methodology, 
SN Applied Sciences, 2(9), 1-14.(August 2021) 

mailto:chantima.r@rmutp.ac.th
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. Rewlay-ngoen, C. Apinyavisit, K., Tongorn, S., & Boonmee, P. (2020). Strategy 
of energy for commercial building. Science Technology and Engineering 
Journal (STEJ), 6(1), 16-21. (January-June) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายพีรสิชฌ์  ชฎาธร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2551 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2544 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2531 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร ์
การฝึกอบรม 1. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ , สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 14 กรกฏาคม 2563 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-386-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 081-629-6334 
อีเมล : peerasij.c@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน 2532 - ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. สุรพล โอสถเสถียร , สิทธิพงษ์ สุพรมพันธ์, พีรสิชฌ์ ชฎาธร, ณทพร จินดาประเสริฐ,  
ปฎิภาณ ถ่ินพระบาท และ ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. (2564). เครื่องย่อยเอนกประสงค์เพื่อ
การเกษตร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 1-4. 

2. นัทที จารุทรัพย์, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, พีรสิชฌ์ ชฎาธร และณทพร จินดาประเสริฐ . 
(2563). การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันไบโอดีเซลผสมก๊าซหุงต้ม , 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 , สงขลา, 
ธันวาคม, 71-80.  

3. สุจินตรา เหลืองงาม, พีรสิชฌ์ ชฎาธร, ณทพร จินดาประเสริฐ, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และ 
ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน . (2562). อุปกรณ์จับยึดกระป๋องในการเคลือบแลคเกอร์ส าหรับ
กระบวนการผลิต. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้ง
ที ่4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, พฤษภาคมม, 17-20. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายพลรัชต์ บุญมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล 2551 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 2544 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2540 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

วิทยาเขตพระนครเหนือ 
การฝึกอบรม 1. อบรมโปรแกรม MATLAB ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร, 12 มกราคม 2564 
2. อบรม SPSS ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 18 

ธันวาคม 2563 
3. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ , สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 14 กรกฏาคม 2563 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-386-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 081-818-6092 
อีเมล : polrut.b@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน 2544 – ปัจจุบัน :  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ปฏิวัติ คมวชิรกุล, กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์, พลรัชต์ บุญมี และ ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย. (2563). 
การอบแห้งดีปลีแบบถังหมุนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 14, อุบลราชธานี, กรกฎาคม, 216-223.  

2. ปฏิวัติ คมวชิรกุล, พลรัชต์ บุญมี, อนันต์ เต็มเปี่ยม และ ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี . (2563). 
การอบแห้งดีปลีด้วยลมร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรด . การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งท่ี 4, ชลบุรี, สิงหาคม, 413-418.  

3. Rewlay-ngoen, C. Apinyavisit, K., Tongorn, S., & Boonmee, P. (2020). Strategy 
of energy for commercial building. Science Technology and Engineering 
Journal (STEJ), 6(1), 16-21. (January – June) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายศิริพล ทองอ่อน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วท.ม. วิศวกรรมยานยนต ์ 2551 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
อส.บ.  เทคโนโลยีเครื่องกล 2547 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครเหนือ 
การฝึกอบรม 1. พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Fundamentals of Electric Vehicle Technologies), 

สถาบันยานยนต์, 2562 
2. การอบรม ภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น , 

บริษัท ไทยยามาฮ่า จ ากัด, 2562 
3. วิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นปลายตามแนวทางวิธี LIME, Tokyo City 

University, ญี่ปุ่น, 19-25 ส.ค. 2560 
4. การซ่อมบ ารุงอากาศยาน รุ่นที่ 3 (PART 66 Certifying technician mechanical CAT 

B1.1 aeroplanes turbine), Munich, Germany, 10 เมษายน – 10 กันยายน พ.ศ. 
2559 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-386-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 061-662-6419 
อีเมล : siripol.t@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน 2551 – ปัจจุบัน :  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2560                 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2558 – 2560       หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ศิริพล ทองอ่อน, ชัยยศ ด ารงกิจโกศล (2563). ผลกระทบของการบรรทุกผู้โดยสารต่อ
ปริมาณสารมลพิษของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 10(2), 27-37.  

2. Tongorn, S., Rewlay-ngoen, C. & Papong, S. (2021). Enhancement of the heat 
transfer efficiency of closed wet cooling tower by a water spray method. 
Science Technology and Engineering Journal (STEJ), 7(1), 12-21. ( January – 
June) 

3. Rewlay-ngoen, C., Apinyavisit, K., Tongorn, S., & Boonmee, P. (2020). Strategy 
of energy for commercial building. Science Technology and Engineering 
Journal (STEJ), 6(1), 16-21. (January – June) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายสถาพร วันนาพ่อ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
และยานยนต ์

2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การฝึกอบรม 1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์สายวิชาการ เรื่อง

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าผลงาน การสอน ต ารา และหนังสือ , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.2564 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน
เชิงลึกของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่ เกิดเหตุ , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ , 
กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.2564 

3. การอบรมการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ , ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ.2563 

4. การทดสอบการชนของยานยนต์แบบทั้งคันตามมาตรฐานสากล การติดตั้งและสอบเทียบ
หุ่นทดสอบ (Dummy), Korea Transportation Safety Authority, ประเทศเกาหลีใต้ , 
พ.ศ.2562 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-386-3000 ต่อ 4169 
มือถือ : 091-705-3943 
อีเมล : sthaphorn.w@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. ณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง, ศุภชัย หลักค า, กุลยศ, สุวันทโรจน และ สถาพร วันนาพ่อ. (2562). 
การเปรียบเทียบก าลังไฟฟ าสูญเสียของรถจักรดี เซลไฟฟ าจากการแปลงไฟฟ า
กระแสสลับเปนกระแสตรง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งท่ี 7, สกลนคร
, วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562, 576-587. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายพิเชษฐ์ บุญญาลัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 2551 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การฝึกอบรม 1. การอบรม ภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น , 

บริษัท ไทยยามาฮ่า จ ากัด, 2562 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-836-3000 ต่อ 4138 
มือถือ : 066-156-5919 
อีเมล : pichest.bo@rmutp.ac.th  

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาช่างยนต์ วิชาช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ.2558–ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. สิทธิ เ ดช  มั่ ง มี , คชาภั ศ  อุ ดมศรี , ธนกฤต  เ ขมสุ ขสาราญ , อนันต์  เ ต็ ม เปี่ ยม ,  
พิเชษฐ์ บุญญาลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์ และ ภูภูมิ พ่วงเจรญิชัย. (2562). การควบคุมเครื่อง
จัดเก็บช้ินงานทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4, กรุงเทพ, 31 พฤษภาคม 2562, 
5-8. 

mailto:pichest.bo@rmutp.ac.th
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาววิชยา อาภาเวท 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. เทคโนโลยีและ 
การจัดการพลังงาน 

2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี 2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
การฝึกอบรม 1. โปรแกรม SPSS Online รุ่นที่ 1, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 12 ธันวาคม 

2564 
2. โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 1, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 12 ธันวาคม 

2564 
3. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ , สถาบันวิจัย
และพัฒนา 14 กรกฏาคม 2563 

4. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่, กองบริหารงานบุคคล, 6-7 มิถุนายน 2562 
5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. ส านักงานประกันคุณภาพ, 1 มิถุนายน 2560 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3863000 ตอ่ 4169 
อีเมล: witchaya.a.@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ต ารา 

1. Arpavate, W., Roongraung, K., & Chuangchote, S. (2021). Photochemical solid-
state reactions. Green Sustainable Process for Chemical and Environmental 
Engineering and Science, Elsevier, 189-203. (November 2020: 1ST editon) 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



197 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

กรรมการที่ปรึกษา  
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 

รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิฏา  ทองรักษ์ 

กรรมการ 

4. รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ 

กรรมการ 

  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3. นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร 
4. นางสาวศุภมาส  บุญเล่า ที่ปรึกษา บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จ ากัด 
  
กรรมการด าเนินงาน  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพงศ์  พันธุนะ ประธานกรรมการ 
2. เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ศุภชัย  หลักค า กรรมการ 
4. อาจารย์อนันต์  เต็มเปี่ยม กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลยศ  สุวันทโรจน์ กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ณทพร  จินดาประเสริฐ กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.กฤษณ์  อภิญญาวิศิษฐ์ กรรมการ 
9. นางสาวรุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์ กรรมการ 
10. นายวิลาส  วิถีไพร กรรมการ 
11. นางสาวสุภาภรณ์  ลาทุม เลขานุการ 
12. นางสาวเบญจพร  แสงเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 




