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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา ปีการศึกษา 2565-2569 

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ชื่อเตม็ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : - 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : - 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล 

4.2. *วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ 
          4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว

อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
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          4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและองค์ความรู ้ทางวิศวกรรมเครื ่องกล สามารถเรียนรู ้เทคโนโลยีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

          4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์
และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื ่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชนรายละเอียดของวัตถุประสงค์ 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ ได้แก ่
 (1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 15 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการ

สอบด้วย 
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 15 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับ

การสอบด้วย 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยอาจ

ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งกำหนดไว้ให้เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลา
ศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
            -  
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6. แผนการศึกษา 
รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เข้าศึกษา  

แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาสหกิจศกึษา (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช. ) 
* ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช. แผนการศึกษาสหกจิศกึษา เพียงแผนเดียว 
 

          ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
EN2021101 คณิตศาสตร์ 1 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021103 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021104 เคมีสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021105 สถิตยศาสตร์ 3 3 0 6 
EN2021107 วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 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 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021106 เธอร์โมไดนามิกส์ 3 3 0 6 
EN2021109 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 3 4 
EN2021110 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 6 2 
EN2021213 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 

รวม 19 15 11 31 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  26 
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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 
EN2021108 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2022202 การถ่ายเทความร้อน 3 3 0 6 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (1) 3 x x x 

รวม 21 x x xx 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  25 

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
EN2021214 กลศาสตร์วัสดุ 3 3 0 6 
EN2022204 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 3 0 6 
EN2022206 แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 2 3 4 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (2) 3 x x x 
EN2031102 กระบวนการผลิต 3 3 0 6 

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 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 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 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง 3 3 0 6 
EN2022312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 2 3 
EN2022314 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 0 2 1 
xxxxxxxxx วิชาชีพเลือก (3) 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 

EN2022205 คอมพิวเตอร ์ช ่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3 2 3 4 

EN2022311 พลังงานและการจัดการพลังงาน 3 3 0 6 
EN2022415 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 0 6 3 
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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แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EN2021101 คณิตศาสตร์ 1 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021103 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021104 เคมีสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021105 สถิตยศาสตร์ 3 3 0 6 
EN2021106 เธอร์โมไดนามิกส์ 3 3 0 6 
EN2021107 วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  20 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EN2021102 คณิตศาสตร์ 2 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2021213 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
EN2021109 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 3 4 
EN2021110 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 6 2 
EN2021211 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
EN2021212 เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 2 5 

รวม 18 14 11 29 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  26 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (1) 3 x x x 
EN2023xxx วิชาชีพเลือก (2) 3 x x x 

รวม 9 8 3 14 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  25 
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ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
EN2021214 กลศาสตร์วัสดุ 3 3 0 6 
EN2022201 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 3 0 6 
EN2022202 การถ่ายเทความร้อน 3 3 0 6 
EN2022206 แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 2 3 4 
EN2031102 กระบวนการผลิต 3 3 0 6 

รวม 19 x x xx 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EN2021315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 
EN2021108 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
EN2022203 การออกแบบระบบความร้อน 3 3 0 6 
EN2022204 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 3 0 6 
EN2022307 การออกแบบเครื่องจักรกล  3 3 0 6 
EN2022308 การควบคุมอัตโนมัติ 3 3 0 6 
EN2022313 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 0 2 1 

รวม 17 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 

 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EN2023402 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 0 40 0 
EN2023403 กรณีศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 

รวม 6 3 40 6 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 
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ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
EN2022205 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
3 2 3 4 

EN2022309 การสั่นสะเทือนทางกล 3 3 0 6 
EN2022310 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง 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 18 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 

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) 2 0 4 2 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 x x x 

รวม 14 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 

 
 

7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พร้อมระบุรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 20 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 2 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบูรณาการ   4 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 0 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  

- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 20 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 0 หน่วยกิต 
 

รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน   23 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตคงเหลือ 119 หน่วยกิต 

 
 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2560 
- การเปิดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565 
- ระบุการได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 

 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ระบุรายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลที่บันทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร  

 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งบริหาร (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบลุ อธิการบด ี พ.ศ 2564 - พ.ศ 2568 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ -สกุล 
ตำแหน่ง โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 นายศุภชัย  หลักคำ ประธานหลักสตูร 089-483-4600 supachai.l@rmutp.ac.th 
2 ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 089-523-6188 Kullayot.s@rmutp.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นกัศึกษา 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือ 

(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับที่เทียบเท่า 
เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และข้อบังคับ
สภาวิศวกร หรือ 

(3) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ีเข้าศึกษาโดยไดร้ับการยกเว้น ไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่เกิน 30 
หน่วยกิต และ 

(3.1) หากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ไม่เกิน 80 หน่วยกิต หรือ 

(3.2) หากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอื่น สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และข้อบังคับสภาวิศวกร 

(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การรับของผู้เข้าศึกษา 
   (1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 
      (2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระบุจำนวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเข้า ต้องจำแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 
ตารางที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช. 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 90 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 2 - 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 3 - - 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
 

ตารางที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู ้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อ
การแก้ไขและหาคำตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

1. EN2021101 
คณิตศาสตร์ 1 
สำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พิกัดเชิงขั ้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม 
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น 
ระนาบและผิวในปร ิภ ูม ิสามมิต ิ พ ีชคณิต
เวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความ
ต ่อเน ื ่อง พ ื ้นฐานของเมทร ิกซ ์  และการ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

2. EN2021102 
คณิตศาสตร์ 2 
สำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

การหาอนุพันธ์ ร ูปแบบยังไม่กำหนด และ
อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์หลายตัวแปร การหา
ปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์
จำกัดเขต ปริพันธ์หลายช้ัน การแปลงลาปลาซ 
และการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3. EN2021103 
ฟิสิกส์สำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

เวกเตอร ์ แรงและการเคล ื ่อนที ่  งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติ
เชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่น
เสียง ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ 
และการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

4. EN2021104 
เคมีสำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พ ื ้ น ฐ านทฤษฎ ี อ ะตอม และ โค ร ง แ บ บ
อิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ 
สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ
และโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุล
เคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน 
และการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

5. EN2021105 
สถิตยศาสตร ์

ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน 
หลักการของงานเสมือน และเสถียรภาพ 

6. EN2021106
เธอร์โมไดนามิกส ์

พลังงาน สารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โม
ไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์
และวัฏจักรคาร์โนต์ การถ่ายเทความร้อน
เบื้องต้น 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู ้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อ
การแก้ไขและหาคำตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

7. EN2021107 
วัสดุวิศวกรรม
สำหรับอุตสาหกรรม
สมัยใหม ่

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างโครงสร ้าง สมบัติ  
กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ของกลุ่ม
วัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก
และวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ คุณสมบัติพิเศษของวัสดุ
น้ำหนักเบาและวัสดุสังเคราะห์ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุหมุนวนและวัสดุสมัยใหม่ 

8. EN2021109 
เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 

การเขียนอักษรเชิงวิศวกรรม การเขียนรูปภาพ
และแบบออโธกราฟฟิก ภาพตัด การให้ขนาด
และความคลาดเคลื ่อนทางเรขาคณิต การ
เขียนแบบกำหนดพื้นผิว การเขียนแบบสกรู
และการจับยึด เฟือง สปริง ลิ่ม สลัก ข้อต่อ พู่
เล่ และช้ินส่วนเครื่องจักรอื่นๆ การเขียนแบบ
งานเชื่อม การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย 

9. EN2021110 
การฝึกพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

ห น ่ ว ย ท า ง ด ้ า น ว ิ ศ ว ก ร ร ม เ ค ร ื ่ อ ง ก ล 
มาตรฐานสากลในงานวิศวกรรมเครื ่องกล 
เครื่องมือพ้ืนฐานงานกล ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
การปร ับต ั ้งทางว ิศวกรรมเคร ื ่องกล การ
บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

10. EN2021211 
พลศาสตร์วิศวกรรม 

หลักการเบื้องต้นของพลศาสตร์ จลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงานของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
การดลและโมเมนตัมของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง 

11. EN2021212
เทคโนโลยีดิจิทลัทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกลบนคลาวด์ และการบริการ 
การเชื่อมโยงดิจิทัลและเทคโนโลยีขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูล การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็ว
สูงพิเศษ เครือข่ายข้อมูลและศูนย์คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง 

12. EN2021213
กลศาสตร์ของไหล 

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการความ
ต่อเนื ่องและการเคลื่อนที่ สมการโมเมนตัม
และสมการพลังงาน การวิเคราะห์เชิงมิติและ
ความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การวัดใน
กลศาสตร์ของไหล การไหลคงตัวแบบอัดตัว
ไม่ได้ ระบบต้นกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู ้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อ
การแก้ไขและหาคำตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

13. EN2021214
กลศาสตร์วสัด ุ

แรง ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์
ของความเค้นและความเครียด ภาชนะอัด
ความดัน หมุดย้ำและการเชื ่อมต่อ แรงบิด 
แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความ
เค้นในคาน การแอ่นตัวของคาน การโก่งของ
เสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม ทฤษฎี
ความเสียหาย 

14. EN2031102 
กระบวนการผลติ 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต  งาน
หล่อ  การขึ้นรูป  การตกแต่งด้วยเครื่องจักรกล
และการเชื่อม  ความสัมพันธ์กันของวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต  พื้นฐานของต้นทุนการผลิต 

15. EN2022201 
กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

พื้นฐานพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล กลไกและ
ก้านต่อช้ินส่วนเครื่องจักรกล กฎของกราสโฮฟ 
ร ูปแบบและค ุณล ักษณะของกลไก การ
ออกแบบลูกเบี ้ยว และเฟืองฟันตรง การ
วิเคราะห์ความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล การออกแบบกลไกอย่างง่าย 

16. EN2022202
การถ่ายเทความร้อน 

รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การนำความ
ร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน 

17. EN2022203
การออกแบบระบบ
ความร้อน 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความ
ร้อน การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หน่ึงและข้อที่สอง
ของเธอร์โมไดนามิกส์สำหรับการวิเคราะห์
ระบบความร้อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ของอุปกรณ์ความร้อน การจำลองระบบความ
ร้อน 

18. EN2022205
คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

การใช้คอมพิวเตอร ์ในการออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกล  
การออกแบบโมลฉีดพลาสติกการจำลองการ
เคลื ่อนที ่ของชิ ้นส่วนทางกล หลักการของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โมเดลทางฟิสิกส์ 
แบบจำลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
การประยุกต์ใช้งาน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ไดข้้อสรุป ของปัญหาที่มี
นัยสำคญั โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

1. EN2022205
คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

การใช้คอมพิวเตอร ์ในการออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกล  
การออกแบบโมลฉีดพลาสติกการจำลองการ
เคลื ่อนที ่ของชิ ้นส่วนทางกล หลักการของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โมเดลทางฟิสิกส์ 
แบบจำลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
การประยุกต์ใช้งาน 

2. EN2022206 
แขนกลอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการ
นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์
การเคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ ภาษาและคำสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ การ
โปรแกรมหุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปัญหา  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม กับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. EN2022203 
การออกแบบระบบ
ความร้อน 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความ
ร้อน การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หน่ึงและข้อที่สอง
ของเธอร์โมไดนามิกส์สำหรับการวิเคราะห์
ระบบความร้อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ของอุปกรณ์ความร้อน การจำลองระบบความ
ร้อน 

2. EN2022307 
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 
 

พื ้นฐานของการออกแบบเคร ื ่องจ ักรกล 
คุณสมบัติและการเลือกใช้ว ัสด ุ หล ักการ
ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลเบื้องต้น  ความ
เค้นผสมและทฤษฎีความเสียหาย  ความ
เสียหายเนื่องจากความล้า หมุดย้ำและการ
เชื ่อม การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ ่มและสลัก 
เพลาส่งกำลัง โครงงานการออกแบบ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

4 การสืบค้น (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหาคำตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของ
ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

1.EN2022312  
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

การค้นคว้าหัวข้อท่ีสนใจตามปัญหาของงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การกำหนด

วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน การ
วางแผนดำเนินงาน การออกแบบโครงงาน 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม การ
ฝึกทักษะการเขยีนข้อเสนอโครงงาน การ

ฝึกทักษะค้นคว้างานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง การฝึก
ทักษะการเขียนรายงานวิชาการ การฝึก

ทักษะใช้โปรแกรมพื้นฐานงานเอกสาร การ
ฝึกทักษะการนำเสนอ เน้นการปฏบิัติงาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 
2. EN2022415 
โครงงาน 
วิศวกรรม 
เครื่องกล 
 

การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้
ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาโดยนำเอาความรู้ที ่ศึกษามา
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร ้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

5 การใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ์ การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจ
ถึงข้อจำกัดของเครื่องมือต่างๆ 

1.EN2022313 
การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
1 

ปฏิบัติการประลองด้านการทดสอบวัสดุ 
กลศาสตร ์ของไหลและระบบต้นกำลัง    
เธอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน 

2. EN2022314 
การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

ปฏิบัติการประลองด้านพลศาสตร ์ยานยนต์ 
การส ั ่นสะเท ือนทางกล การควบคุม
กระบวนการ การควบค ุมเคร ื ่องจ ักร
อัตโนมัติ 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ ได้รับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏบิัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

EN2021108 
ความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม 
เครื่องกล 

ความปลอดภ ั ย  อาช ี วอนาม ั ย  และ
สิ่งแวดล้อมในโรงงาน บทบาทหน้าที่ของ
เจ ้าหน ้าท ี ่ความปลอดภ ัย การค ้นหา
อันตรายจากการทํางาน การป้องกันและ
ควบคุมอันตรายในโรงงาน การจัดการความ
ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของคำตอบของปัญหางานทางวิศวกรรม
ในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และ
ความจำเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยนื 

EN2022310 
วิศวกรรมโรงต้น
กำลัง 

หล ั กก า รอน ุ ร ั กษ ์ พล ั ง ง านและการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ทางด้านเชื้อเพลิง
และการสันดาป การศึกษาส่วนประกอบ
ของโรงไฟฟ้าไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันกา๊ซและ
โรงไฟฟ ้า เคร ื ่ องยนต ์ส ันดาปภายใน 
โรงไฟฟ้าวัฏจักรร่วมและโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ การควบคุมและเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีสำนึก รับผดิชอบต่อ
มาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพวิศวกรรม 

GE2300107 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
จ ร ิ ย ธ ร ร ม ใ น
วิชาชีพ        

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
จรรยาบรรณว ิชาช ีพ ส ิทธ ิมน ุษยชน 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

9 
 
 
 
 

10 

การทำงานเด่ียวและทำงานเป็นทีม (Individual and Team 
work) 
- ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ ทำงานเดี่ยว และ
การทำงานในฐานะผูร้่วมทีมหรือ ผู้นำทีมที่มีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชีพ 
การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถ
อ่านและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมปีระสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถให้และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจน 

EN2021315 
การเตร ียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถาน
ประกอบการและการสม ัครงาน การ
สัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ
เขียนรายงานและการนำเสนองาน 

EN2023401 
สหกิจศ ึกษาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปฏิบัต ิงานจริงด้านวิศวกรรมเครื ่องกล 
เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะ
งานในตำแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทำรายงาน
การปฏิบัติงานหรือรายงานการทำโครงงาน
ภายใต้การดูแลของพนักงานพี ่เลี ้ยงและ
อาจารย์นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

11 
 
 
 
 
 
 

12 

การบริหารโครงการและการลงทุน (Project Management 
and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการทางวิศวกรรม
และการบริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงาน
ของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มสีภาพแวดล้อมการทำงาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 
การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยลำพังและ สามารถการเรียนรูต้ลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1.EN2022312  
การเตรียม
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

การค้นคว้าหัวข้อท่ีสนใจตามปัญหาของงาน
ด ้านว ิศวกรรมเคร ื ่อ งกล การกำหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน การ
วางแผนดำเนินงาน การออกแบบโครงงาน 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม การ
ฝึกทักษะการเขียนข้อเสนอโครงงาน การ
ฝึกทักษะค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การฝึก
ทักษะการเขียนรายงานวิชาการ การฝึก
ทักษะใช้โปรแกรมพื้นฐานงานเอกสาร การ
ฝึกทักษะการนำเสนอ เน้นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

2. EN2022415 
โครงงาน 
วิศวกรรม 
เครื่องกล 
 

การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้
ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาโดยนำเอาความรู้ที ่ศึกษามา
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร ้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แสดงรายละเอียด ใน ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หน้า 79-104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 

 

. ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ระบช่ืุอและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสูตรซึง่ทำหน้าท่ีด้านบริหารหลักสตูร การสอน และค้นคว้าวิจัยและ
งานบริการวิชาการ  
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์สอน 

(ปี) 
นายศุภชัย  หลักคำ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
 

2549 
 

2552 
 

2560 

13 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทำหน้าที่ด้านบริหารหลักสูตร การสอน และ
ค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ  

 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวชิา  

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

1 นายศุภชัย  หลักคำ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

2549 
 

2552 
 

2560 

13 

2 นายอนันต์  เต็มเปี่ยม อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ปร.ด. พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

2538 
 

2547 
 

2563 

27 
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ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวชิา (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

3 นายภูภมูิ พ่วงเจริญชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด. พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

2538 
 

2542 
 

2563 

27 

4 นายกุลยศ  สุวันทโรจน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

2541 
 

2546 

19 

5 นายณทพร  จินดา
ประเสริฐ 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
Dr.-Ing. Maschinenbau (University of 
Rostock, Germany) 

2542 
 

2545 
 

2008 

12 

6 นายกฤษณ์ อภิญญา
วิศิษฐ ์

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี)   
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

2553 
 

2555 
 

2560 

4 

 

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชาซึ่งทำหน้าที่ด้านการสอน  

การค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให้คำปรึกษาเต็มเวลา  
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

1 นายศุภชัย  หลักคำ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

2549 
 

2552 
 

2560 

13 
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ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ป)ี 
2 นายอนันต์  เต็มเปี่ยม อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราช

มงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ปร.ด. พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

2563 
 

2547 
 

2538 

27 

3 นายภูภมูิ พ่วงเจริญชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

2560 
 

2542 
 

2538 

27 

4 นายกุลยศ  สุวันทโรจน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

2541 
 

2546 

19 

5 นายณทพร  จินดา
ประเสริฐ 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
Dr.-Ing. Maschinenbau (University of 
Rostock, Germany) 

2542 
 

2545 
 

2008 

12 

6 นายกฤษณ์ อภิญญา
วิศิษฐ ์

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี)   
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

2553 
 

2555 
 

2560 

4 

7 นายประเสริฐ  วิโรจน์
ชีวัน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.อ.บ. วิศวรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)   
วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)   

2531 
 

2536 
 

2539 
 

2554 

23 
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ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ป)ี 
8 นายปฎิภาณ  ถิ่นพระ

บาท 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล)
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี)  
Docteur Énergétique Mechanical 
Engineering (Université d’Orléans, France)  

2539 
 
 

2545 
 

2015 

26 

9 นายประกอบ ชาติภุกต ์ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 
Ph.D. Mechanical Engineering (National 
Research Tomsk Polytechnic University, 
Russia)   

2543 
 

2549 
2013 

19 

10 ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ  
มงคลเลิศมณ ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยเีครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนอื) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

2547 
 

2554 
 

2551 
 

2563 

14 

11 นายปฏิวัติ  คมวชิรกลุ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ)  
วศ.ม. การจัดการทางวิศวกรรม (มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

2544 
 

2554 
 

2561 

5 

12 นางสาวจันทิมา  ริ้ว
ลายเงิน 

อาจารย ์ วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

2548 
2550 
2557 

5 

13 นายพีรสิชฌ์  ชฎาธร อาจารย ์ ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ) 

2531 
 
 

2544 
 

2551 

33 
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ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ป)ี 
14 นายพลรัชต์  บุญม ี อาจารย ์ ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี

ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนอื)  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล)
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

2540 
 

2544 
 

2551 

24 

15 นายศิริพล  ทองอ่อน อาจารย ์ อส.บ. เทคโนโลยเีครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนอื)  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร)  
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  

2547 
 

2554 
 

2551 

14 

160 นายสถาพร  วันนาพ่อ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ)  
 

2558 
 

2562 

3 

17 นายพิเชษฐ์  บุญญาลยั อาจารย ์ อส.บ.เทคโนโลยเีครื่องก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร)  
วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรร) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ)  

2550 
 

2554 

14 

18 นางสาววิชยา  อาภา
เวท 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี)  
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  

2555 
 

2558 

7 

 
4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  
    ไม่มี บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 
 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

ระบุจำนวนอาจารย์ประจำที่นำมาคิดอัตราส่วนซึ่งทำหน้าที่ด้านการสอนและให้คำปรึกษาเต็มเวลา และจำนวนนักศึกษาจริง 
ในปีการศึกษาปัจจุบันที่ยื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจำแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา ) 
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ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2565-2569 
ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดบั ม.6 และ ปวช 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาม.6 และ ปวช. แต่ละปีการศึกษา 

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 

รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4) 0 90- 180 270 270 

 
ตารางที่ 2: จำนวนนักศึกษาระดบั ปวส 
 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาปวส. แต่ละปีการศึกษา 

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 

 
ตารางที่ 3: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำ รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 
18 270 90 

อัตราส่วน 1:20 

อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารย์ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถอธิบายถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาในด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ ด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และด้านการปรับ
ตำแหน่งทางวิชาการ ในแต่ละปีการศึกษาภายในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
6.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหมใหมีความรคูวามเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาคณะและหลกัสูตรทีส่อนรวมทั้ง
อบรม 
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วิธีการสอนแบบตางๆตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอนเพื่อเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 
2) สงเสริมเพิ่มพูนความร ูในการทำวิจัย ศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงานอยางตอเนื่อง  
3) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย  
4) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรแูละคณุธรรม 
5) สนับสนุนใหอาจารยจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสรมิการมตีำแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 
6.1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรแูละคณุธรรม 
2) มีการกระตนุอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สงเสรมิการทำวิจัยสรางองคความรูใหม
เปนหลักเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรใูหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
6.1.3 การพัฒนาอาจารยผรูับผดิชอบหลักสตูรใหม 
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความร ูสรางเสริมประสบการณในสาขาท่ีเกี่ยวของเพื่อสงเสรมิการสอนและการวจิัยอยาง 
ตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการ
และการตีพิมพผลงานวิจัยท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
6.2.1 แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
1) มีการจัดหาบุคลากรหรืออาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อพัฒนาสงเสริมการเรยีนการสอนและ 
งานวิจัย 
2) มีการจัดหาบุคลากร เจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการ เพื่อดูแลและจัดเตรียมอุปกรณสำหรับการเรียนการสอน และ 
ดำเนินการทางดานเอกสารของหนวยงาน  
3) แผนการจัดบุคลากรแสดงดังตาราง 
ตาราง แผนการรับบุคลากรใหม ่

การดำเนินการ แผนการรับบุคลากรใหม (ตำแหนง) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

บุคลากรหรืออาจารยที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

1 
 

- - - - 

บุคลากร เจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการ - - - - - 
6.2.2 การพัฒนา เตรียมการ สำหรับบุคลากรใหม 
1) มีการปฐมนิเทศแนะนำแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรแูละเขาใจนโยบายของมหาวทิยาลัย/คณะ 
ตลอดจนในหลักสตูรทีส่อน 
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่พูนความร ูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสรมิการสอนและ การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผาน 
การทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ  
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่พูนประสบการณ 
3) ใหความรูอาจารยผรูับผิดชอบหลักสตูรรายใหม เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 
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6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
สงเสริมการเรียนรแูละพัฒนาวุฒิการศึกษาของอาจารยในระดับปริญญาโท ใหมีการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยม ี
แผนการพัฒนาเพิ่มวุฒิการศึกษาดังตาราง 
ตาราง แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคณุวุฒิการศึกษา 

การดำเนินการ จำนวนอาจารยศึกษาตอระดับปรญิญาเอก (ตำแหนง) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

จัดใหอาจารยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  1 - - - 
 

6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 
มีการสงเสริมอาจารยทั้งในดานทักษะการเรียนการสอน ตลอดจนผลงานทางดานวิชาการ เพื่อใชในการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีแผนการปรับตำแหนงทางวิชาการดังตาราง 
ตาราง แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 

การดำเนินการ แผนการปรับตำแหนงทางวิชาการ (ตำแหนง) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

การพัฒนาดานการปรับตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ์

1- 1 1- 1 - 

การพัฒนาดานการปรับตำแหนงรอง
ศาสตราจารย ์

1 1 - - - 

การพัฒนาดานการปรับตำแหนงศาสตราจารย ์ - - - - - 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคม ี

 
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัว
แปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ
หนึ่งตัวแปร แคลคลูัสของฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น 
ระนาบและผิวในปริภูมสิามมิติ 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง 
พื้นฐานของเมทริกซ์ และการ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 
EN2021101  
คณิตศาสตร์ 1 สำหรบั
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
3(3-0-6) 

คณิตศาสตร์ 
100 % 

การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
กำหนด และอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์
หลายตัวแปร การหาปริพันธ์ 
เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์
จำกัดเขต ปริพันธ์หลายชั้น การ
แปลงลาปลาซ และการประยุกต์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

EN2021102 
คณิตศาสตร์ 2 สำหรบั
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 
คณิตศาสตร์ 

100 % 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ 
งานและพลังงาน โมเมนตัมและ
การชน ระบบอนุภาค การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น 
สมบัตเิชิงกลของสสาร กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอณุหพล
ศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่น
เสียง ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับ และการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

EN2021103  
ฟิสิกส์สำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 
ฟิสิกส ์
100 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคม ี

 
พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครง
แบบอิเล็กตรอนของอะตอม 
ปริมาณสารสมัพันธ์ สมบัติพรีิออ
ดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ
และโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี 
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมีและ
จลนพลศาสตร์เคมี และสมดุล
ไอออน และการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
EN2021104  
เคมีสำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
3(3-0-6) 

องค์ความรู ้
เคมี 

100 % 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พ้ืนฐานการออกแบบ 
(Design Fundamentals) ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, 
Statics and Dynamics, 
Mechanical Engineering Process 

 
ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดลุ ความ
เสียดทาน หลักการของงานเสมือน 
และเสถียรภาพ 

 
EN2021105 
สถิตยศาสตร ์

 
3(3-0-6) 

องค์ความรู ้
Statics  
100 % 

 การเขียนอักษรเชิงวิศวกรรม การ
เขียนรูปภาพและแบบออโธกราฟ
ฟิก ภาพตัด การให้ขนาดและ
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 
การเขียนแบบกำหนดพื้นผิว การ
เขียนแบบสกรูและการจับยดึ 
เฟือง สปริง ลิ่ม สลัก ข้อต่อ พู่เล่ 
และช้ินส่วนเครื่องจักรอื่นๆ การ
เขียนแบบงานเชื่อม การเขียน
แบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย 

EN2021109 
เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-4) 
องค์ความรู ้

Mechanical 
Drawing 
100 % 

 หน่วยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
มาตรฐานสากลในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือ
พื้นฐานงานกล ช้ินส่วน
เครื่องจักรกล การปรับตั้งทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การ
บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ ์

EN2021110 
การฝึกพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(1-6-2) 
องค์ความรู ้

Mechanical 
Engineering Process 

100 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พ้ืนฐานการออกแบบ 
(Design Fundamentals) ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, 
Statics and Dynamics, 
Mechanical Engineering Process 

 
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวน 
การผลิต  งานหล่อ  การขึ้นรูป  
การตกแต่งด้วยเครื่องจักรกลและ
การเช่ือม ความสมัพันธ์กันของ
วัสดุและกรรมวิธีการผลติ พื้นฐาน
ของต้นทุนการผลติ 

 
EN2031102 
กระบวนการผลติ 

 
3(3-0-6) 

องค์ความรู ้
Mechanical 

Engineering Process 
100 % 

หลักการเบื้องต้นของพลศาสตร์ 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ
การเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
งานและพลังงานของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง การดลและโมเม
นตัมของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

EN2021211 
พลศาสตร์วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้
Dynamics 

100 % 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ทางดิจิทลั (Digital 
Literacy) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Digital Technology in 
Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกลบนคลาวด์ 
และการบริการ การเช่ือมโยง
ดิจิทัลและเทคโนโลยีขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูล การเชื่อมต่อบรอด
แบนด์ความเร็วสูงพิเศษ เครือข่าย
ข้อมูลและศูนย์คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง 

EN2021212 
เทคโนโลยีดิจิทลัทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(2-2-5) 
องค์ความรู ้

Digital Technology in 
Mechanical 
Engineering 

100 % 

กลุ่มที่ 3 พ้ืนฐานทางความร้อนและ
ของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง
กับ Thermodynamics, Fluid 
Mechanics 

พลังงาน สารบรสิุทธ์ิ กฎข้อท่ีหนึ่ง
ของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีสอง
ของเธอร์โมไดนามิกส์และวฏัจักร
คาร์โนต์ การถ่ายเทความร้อน
เบื้องต้น 

EN2021106  
เธอร์โมไดนามิกส ์

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Thermodynamics 
100 % 



- 30 - 

 

 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 3 พื้นฐานทางความร้อนและ
ของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง
กับ Thermodynamics, Fluid 
Mechanics 

สมบัติของของไหล ของไหลสถิต 
สมการความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่ สมการโมเมนตัมและ

สมการพลังงาน การวิเคราะห์เชิง
มิติและความคล้ายคลึง การไหลใน
ท่อ การวัดในกลศาสตร์ของไหล 
การไหลคงตัวแบบอัดตัวไมไ่ด้ 

ระบบต้นกำลัง 

EN2021213 กลศาสตร์
ของไหล 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Fluid Mechanics 
90 % 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์
วัสดุ (Engineering Materials and 
Mechanics of Materials) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Engineering 
Materials, Solid Mechanics 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง 
สมบัติ กระบวนการผลติและการ
ประยุกต์ใช้ของกลุ่มวสัดุวิศวกรรม
หลัก โลหะ โพลเีมอร์ เซรามิกและ
วัสดุผสม สมบัติทางกลและ
ลักษณะการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
คุณสมบัติพิเศษของวัสดุน้ำหนัก
เบาและวสัดสุังเคราะห์ เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหมุนวนและ
วัสดุสมัยใหม ่

EN2021107 วัสดุ
วิศวกรรมสำหรับ
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Engineering Materials 

100 % 

แรง ความเค้นและความเครยีด 
ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด ภาชนะอดัความดัน 
หมุดย้ำและการเช่ือมต่อ แรงบิด 
แผนภาพของแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การ
แอ่นตัวของคาน การโก่งของเสา 
วงกลมของโมร์และความเค้นผสม 
ทฤษฎีความเสยีหาย 

EN2021214 กลศาสตร์
วัสด ุ

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

 Solid Mechanics  
100 % 

กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม (Health Safety 
and Environment) 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในโรงงาน บทบาท
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัย การค้นหาอันตรายจาก
การทํางาน การป้องกันและ
ควบคุมอันตรายในโรงงาน การ
จัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

EN2021108 ความ
ปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6)) 
องค์ความรู ้

Health Safety and 
Environment 

85 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Machinery 
Systems, Machine Design, 
Prime Movers 

 
พื้นฐานพลศาสตร์ของ
เครื่องจักรกล กลไกและก้านต่อ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล  
กฎของกราสโฮฟ รูปแบบและ
คุณลักษณะของกลไก การ
ออกแบบลูกเบี้ยว และเฟืองฟัน
ตรง การวิเคราะห์ความเร็วและ
ความเร่งของช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
การออกแบบกลไกอยา่งง่าย 

 
EN2022201 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

 
3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Machinery Systems 
100 % 

ทฤษฎีและแนวคิดของ
กระบวนการผลติ  งานหล่อ  การ
ขึ้นรูป  การตกแต่งด้วย
เครื่องจักรกลและการเชื่อม  
ความสัมพันธ์กันของวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต  พื้นฐานของ
ต้นทุนการผลิต 

EN2022307 การ
ออกแบบเครื่องจักรกล 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

 Machine Design 
100 % 

 
 

หลักการอนุรักษ์พลังงานและการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ทางด้าน
เชื้อเพลิงและการสันดาป 
การศึกษาส่วนประกอบของ
โรงไฟฟ้าไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
และโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โรงไฟฟ้าวฏัจักรร่วมและ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ การควบคมุและ
เครื่องมือวัด การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

EN2022310 วิศวกรรม
โรงต้นกำลัง 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Prime Movers 
30 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Machinery 
Systems, Machine Design, 
Prime Movers 

 
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต 
สมการความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่ สมการโมเมนตัมและ
สมการพลังงาน การวิเคราะห์เชิง
มิติและความคล้ายคลึง การไหลใน
ท่อ การวัดในกลศาสตร์ของไหล 
การไหลคงตัวแบบอัดตัวไมไ่ด้ 
ระบบต้นกำลัง 

 
EN2021213 กลศาสตร์
ของไหล 

 
3(3-0-6) 

องค์ความรู ้
Prime Movers 

10 % 

กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และ
ของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling 
and Applied Fluids) ความรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, 
Power Plant, Thermal Systems 
Design 

รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน 
การนำความร้อน การพาความ
ร้อน การแผร่ังสีความร้อนและการ
ประยุกต์การถ่ายเทความร้อน 

EN2022202  
การถ่ายเทความร้อน 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Heat Transfer 
100 % 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบ
ระบบความร้อน การประยุกต์ใช้
กฎข้อที่หน่ึงและข้อที่สองของเธอร์
โมไดนามิกส์สำหรับการวเิคราะห์
ระบบความร้อน แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน 
การจำลองระบบความร้อน 

EN2022203 การ
ออกแบบระบบความ
ร้อน 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Thermal Systems 
Design 
100 % 



- 33 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และ
ของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling 
and Applied Fluids) ความรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, 
Power Plant, Thermal Systems 

Design 

พื้นฐานความรู้ด้านการทำความ
เย็น วัฏจักรการทำความเย็น สาร
ทำความเย็นและสารหล่อลื่น 
ภาระการทำความเย็น คุณสมบตัิ
ทางไซโครเมตริกของอากาศ 
ระบบน้ำและระบบการส่งจ่ายลม
เย็นของระบบปรับอากาศ 

EN2022204 การทำ
ความเย็นและปรบั
อากาศ 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Air Conditioning 
and Refrigeration 

100 % 

หลักการอนุรักษ์พลังงานและการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ทางด้าน
เชื้อเพลิงและการสันดาป 
การศึกษาส่วนประกอบของ
โรงไฟฟ้าไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
และโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โรงไฟฟ้าวฏัจักรร่วมและ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ การควบคมุและ
เครื่องมือวัด การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

EN2022310 วิศวกรรม
โรงต้นกำลัง 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Power Plant 
70 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวตัและการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control) ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยดี้าน
หุ่นยนต์และการนำไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โครงสร้างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ 
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การ
ควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ ภาษาและคำสั่งที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ปัญญาประดิษฐเ์บื้องต้น 

EN2022206 แขนกล
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

3(2-3-4) 
องค์ความรู ้

Dynamic Systems 
10 % 

หลักการของระบบควบคุม
อัตโนมัติ การวิเคราะห์และ
แบบจำลองของระบบควบคุมเชิง
เส้น แผนภาพกล่องและกราฟการ
ไหลของสญัญาณ เสถียรภาพของ
ระบบควบคมุป้อนกลับเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ในโดเมนของเวลา การตอบสนอง
ของความถี่ การตอบสนองของ
ระบบท่ีไม่มีเสถียรภาพ การ
วิเคราะหห์าค่าผิดพลาดของภาวะ
เสถียร การออกแบบและการ
ชดเชยของระบบควบคุม การ
ประยุกต์ใช้แบบจำลอง
คอมพิวเตอรส์ำหรับระบบควบคุม 
ระบบควบคมุดิจิทัล ระบบ
คอมพิวเตอร์เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง
และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

EN2022308 การ
ควบคุมอัตโนมัต ิ

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Dynamic Systems 
10 % 

นิยามและส่วนประกอบของระบบ
ระดับความเสรีหนึ่งขั้น การ
สั่นสะเทือนแบบบิด  
การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ
แบบบังคับ วิธีของระบบเสมือน 
ระบบระดับความเสรีหลายขั้น วิธี
และเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน 

EN2022309 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Dynamic Systems 
10 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวตัและการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control) ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

หลักการของระบบควบคุม
อัตโนมัติ การวิเคราะห์และ
แบบจำลองของระบบควบคุมเชิง
เส้น แผนภาพกล่องและกราฟการ
ไหลของสญัญาณ เสถียรภาพของ
ระบบควบคมุป้อนกลับเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ในโดเมนของเวลา การตอบสนอง
ของความถี่ การตอบสนองของ
ระบบท่ีไม่มีเสถียรภาพ การ
วิเคราะหห์าค่าผิดพลาดของภาวะ
เสถียร การออกแบบและการ
ชดเชยของระบบควบคุม การ
ประยุกต์ใช้แบบจำลอง
คอมพิวเตอรส์ำหรับระบบควบคุม 
ระบบควบคมุดิจิทัล ระบบ
คอมพิวเตอร์เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง
และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

EN2022308 การ
ควบคุมอัตโนมัต ิ

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Automatics Control 
80 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวตัและการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control) ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

หลักการของระบบควบคุม
อัตโนมัติ การวิเคราะห์และ
แบบจำลองของระบบควบคุมเชิง
เส้น แผนภาพกล่องและกราฟการ
ไหลของสญัญาณ เสถียรภาพของ
ระบบควบคมุป้อนกลับเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ในโดเมนของเวลา การตอบสนอง
ของความถี่ การตอบสนองของ
ระบบท่ีไม่มีเสถียรภาพ การ
วิเคราะหห์าค่าผิดพลาดของภาวะ
เสถียร การออกแบบและการ
ชดเชยของระบบควบคุม การ
ประยุกต์ใช้แบบจำลอง
คอมพิวเตอรส์ำหรับระบบควบคุม 
ระบบควบคมุดิจิทัล ระบบ
คอมพิวเตอร์เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง
และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

EN2022308 การ
ควบคุมอัตโนมัต ิ

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Internet of Things 
(IoT) and AI (use 

of) 
10 % 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยดี้าน
หุ่นยนต์และการนำไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โครงสร้างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ 
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การ
ควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ ภาษาและคำสั่งที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ปัญญาประดิษฐเ์บื้องต้น 

EN2022206 แขนกล
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Internet of Things 
(IoT) and AI (use 

of) 
10 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวตัและการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control) ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยดี้าน
หุ่นยนต์และการนำไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โครงสร้างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ 
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การ
ควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ ภาษาและคำสั่งที่ใช้กับ
หุ่นยนต์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ปัญญาประดิษฐเ์บื้องต้น 

EN2022206 แขนกล
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้
Robotics  

80 % 

นิยามและส่วนประกอบของระบบ
ระดับความเสรีหนึ่งขั้น การ
สั่นสะเทือนแบบบิด  
การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ
แบบบังคับ วิธีของระบบเสมือน 
ระบบระดับความเสรีหลายขั้น วิธี
และเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน 

EN2022309 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้
Vibration  

90 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical Systems) ความรูท้ี่
เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, 
Fire Protection System, 
Computer-Aided Engineering 
(CAE) 

แหล่งพลังงานและพลังงาน
ทดแทน พลังงานสิ้นเปลือง การ
แปลงพลังงานจากแหล่งต่างๆ 
เป็นพลังงานไฟฟ้า การจดั
การพลังงาน การสมดลุพลังงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 
การนำเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาใช้
ในการจัดการพลังงาน 

EN2022311 พลังงาน
และการจัดการพลังงาน 

3(3-0-6) 
องค์ความรู้ 
Energy 
50 % 

แหล่งพลังงานและพลังงาน
ทดแทน พลังงานสิ้นเปลือง การ
แปลงพลังงานจากแหล่งต่างๆ 
เป็นพลังงานไฟฟ้า การจดั
การพลังงาน การสมดลุพลังงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 
การนำเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาใช้
ในการจัดการพลังงาน 

EN2022311 พลังงาน
และการจัดการพลังงาน 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Engineering 
Management and 

Economics  
50 % 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical Systems) ความรูท้ี่
เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, 
Fire Protection System, 
Computer-Aided Engineering 
(CAE) 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในโรงงาน บทบาท
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัย การค้นหาอันตรายจาก
การทํางาน การป้องกันและ
ควบคุมอันตรายในโรงงาน การ
จัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

EN2021108 ความ
ปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 
องค์ความรู ้

Fire Protection 
System 
15 % 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
ออกแบบโมลฉีดพลาสติกการ
จำลองการเคลื่อนที่ของช้ินส่วน
ทางกล หลักการของระเบียบวิธี 
ไฟไนตเ์อลิเมนต์ โมเดลทางฟิสิกส ์
แบบจำลองของปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลการประยุกต์ใช้
งาน 

EN2022205 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-4) 
องค์ความรู ้

Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

100 % 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
ตารางการเทียบองค์ความรู้สาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 
สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
EN2021101 คณิตศาสตร์ 1 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  1. นางสาวสุกัญญา เชิดชูงาม 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)  
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ประสบการณ์สอน 9 ปี 

EN2021102 คณิตศาสตร์ 2 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  1. นางสาวสุกัญญา เชิดชูงาม 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)  
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN2021103 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  1. นางสาวจันทิมา  ริ้วลายเงิน 
วท .บ.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
วศ .ม.  วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
EN2021103 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  2. นายสถาพร  สุรยิันต ์

วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีประทุมวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 8 ปี 

EN2021104 เคมีสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  1. นางสาววิชยา  อาภาเวท 
วศ .บ.  วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
EN2021105 สถิตยศาสตร์  1. นายปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท 

วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
Docteur Énergétique in Mechanical Engineering 
(Université d’Orléans, France) 
ประสบการณ์สอน 26 ปี 

2. นายณทพร จินดาประเสริฐ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
Dr.-Ing. In Maschinenbau (University of Rostock, 
Germany) 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

EN2021106 เธอร์โมไดนามิกส์  1. นายภูภูมิ พ่วงเจรญิชัย 
วศ.บ .วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

2. นายพลรัชต์  บุญม ี
ค .อ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

3. ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณ ี
อส .บ.  เทคโนโลยเีครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2547) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2554) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ,2551) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ,2563) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2021107 วัสดุวิศวกรรมสำหรบัอุตสาหกรรมสมัยใหม่  1. นายศุภชัย  หลักคำ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2549) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2560) 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

2. นายประกอบ  ชาติภุกต ์
วศ.บ .วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2543) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2549) 
Ph.D. Mechanical Engineering (National Research 
Tomsk Polytechnic University, Russia, 2556) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

EN2021108 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล  1. นายกฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 
2553) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2555) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2560) 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

EN2021109 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1. นายประกอบ  ชาติภุกต ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2543) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2549) 
Ph.D. Mechanical Engineering (National Research 
Tomsk Polytechnic University, Russia, 2556) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

2. นายปฏิวัติ  คมวชิรกุล 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 
2544) 
วศ .ม.  การจัดการทางวิศวกรรม (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2554) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2561) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2021211 พลศาสตร์วิศวกรรม  1. นายกุลยศ  สุวันทโรจน ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2541) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2546) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

2. นายสถาพร  วันนาพ่อ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2558) 
วท.ม. วิศวกรรมเครื่องกล และยานยนต์ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,2562) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

EN2021212 เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิศวกรรมเครื่องกล  1. นายอนันต์  เต็มเปีย่ม 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2547) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

EN2021213 กลศาสตร์ของไหล  1. นายศิริพล  ทองอ่อน 
อส .บ.  เทคโนโลยเีครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2547) 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทค โนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2554) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ,2551) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

EN2021214 กลศาสตร์วัสดุ  1. นายประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2536) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ,2539) 
วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ,2554) 
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2031102 กระบวนการผลิต  1. นายวัลลภ ภูผา 

วศ.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2539) 
วศ.ม. วิศวกรรมการผลติ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544) 
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ,  255 4) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
EN2022201 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  1. นายประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2536) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ,2539) 
วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ,2554) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

2. ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณ ี
อส .บ.  เทคโนโลยเีครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2547) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2554) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ,2551) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ,2563) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

EN2022202 การถ่ายเทความร้อน  1. นายภูภูมิ พ่วงเจรญิชัย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2542) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2022203 การออกแบบระบบความร้อน  1. นายภูภูมิ พ่วงเจรญิชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2542) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

EN2022204 การทำความเย็นและปรับอากาศ  1. นายพีรสิชฌ์  ชฎาธร 
ค .อ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2531) 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2544) 
วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,2551) 
ประสบการณ์สอน 33 ปี 

2. นายศิริพล  ทองอ่อน 
อส .บ.  เทคโนโลยเีครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2547) 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทค โนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2554) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ,2551) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

EN2022205 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  

1. นายประกอบ  ชาติภุกต ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2543) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2549) 
Ph.D. Mechanical Engineering (National Research 
Tomsk Polytechnic University, Russia, 2556) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

2. นายปฏิวัติ  คมวชิรกุล 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 
2544) 
วศ .ม.  การจัดการทางวิศวกรรม (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2554) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2561) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2022206 แขนกลอุตสาหกรรมสมัยใหม่  1. นายอนันต์  เต็มเปีย่ม 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2547) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

EN2022307 การออกแบบเครื่องจักรกล 1. นายประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2536) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ,2539) 
วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ,2554) 
ประสบการณ์สอน 26 ปี 

2. นายสถาพร  วันนาพ่อ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2558) 
วท.ม. วิศวกรรมเครื่องกล และยานยนต์ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,2562) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

EN2022308 การควบคุมอัตโนมัต ิ 1. นายกุลยศ  สุวันทโรจน ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2541) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2546) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

2. นายศุภชัย  หลักคำ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2549) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2560) 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2022309 การสั่นสะเทือนทางกล  1. นายศุภชัย  หลักคำ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2549) 
วท.ม. วิศวกรรมยานยนต์ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2560) 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

2. นายกุลยศ  สุวันทโรจน ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2541) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2546) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

EN2022310 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง  1. นายภูภูมิ พ่วงเจรญิชัย 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538) 
วศ .ม.  วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2542) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

2. นายพลรัชต์  บุญม ี
ค .อ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ,
2540) 
วศ .บ.  วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2544) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2551) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
EN2022311 พลังงานและการจัดการพลังงาน  1. นายกฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 
2553) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2555) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2560) 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

2. นางสาวจันทิมา  ริ้วลายเงิน 
วท .บ.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548) 
วศ .ม.  วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 

3. นางสาววิชยา  อาภาเวท 
วศ .บ.  วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2555) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลองดังนี้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Pump Testing Rig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Air Flow Study Unit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Pelton Turbine and Francis turbine 
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1.4 Water Flow Study Unit 
 
    2. ห้องปฏิบัติการ Automotive ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1 Diesel engine test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Gas analyser and vehicle diagnostic 
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2.3  Dynamometer 
 
     3. ห้องปฏิบัติการ Thermodynamic & Heat Transfer ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้  

 
 
 
 
       
 
 
 

3.1 Free and Forced Convection 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Energy transfer by radiation 
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3.2 chilled-water air conditioning  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Air Compresor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Bomb Calorimeter 
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3.5 Steam Power Plant 
 

     4. ห้องปฏิบัติการ Dynamics  Lab ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Static and Dynamic Balancing Machine 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Process Control 
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4.3 ระบบ CIM (Robot ER IX program) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Gyroscope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Universal Vibration System 
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     5. ห้องปฏิบัติการ Material Testing Lab ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Universal Testing Machine 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Torsion Testing Machine 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Deflection of Beam 
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     6. ห้องปฏิบัติการ CAD & CAE  Lab ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้   
คอมพิวเตอร์ 30 ชุด พร้อม Software Program Solid Works 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 CAD & CAE  Lab 
 

1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
           ห้องปฏิบัติการ CAD & CAE  Lab ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้   

คอมพิวเตอร์ 30 ชุด พร้อม Software Program Solid Works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAD & CAE  Lab 
นอกจากนี้ นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ มทร.พระนคร ทุกคนมีสิทธิใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการเรยีน

การสอนไดฟรีโดยมหาวิทยาลัย 
จัดหา Software ที่จำเปนในการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานไวบริการอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา ดังนี้ 
-  Microsoft Office 2016 สามารถใช งาน Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Microsoft 

Teams รวมถึงโปรแกรมท่ีใชในหองเรียนอื่น ๆ 
- Office Professional Plus 2019  
- Windows 10 pro (64 Bit) 
- Windows 8.1 pro (64 Bit) 
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- Microsoft Azure โดยมี software และ templates ใหเลือกใชไดฟรีมากมาย อาทิเชน Visual studio 
code, Visual studio community 2019, Machine Learning Server 9.4.7 for Windows, Visual studio 2019 
for Mac, Windows Server 2019, Pluralsight, WintellectNow, SQL server 2017 Developer 

- MATLAB Portal RMUTP  
- SPSS 
- Adobe creative cloud 

 
2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แสดงบญัชีรายการของหนังสือ ตำรา และวารสารต่างๆ และจำนวนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.1 ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจำนวนหนังสือเพ่ือให้
นักศึกษาและอาจารย์ค้นคว้าวิจัยดังนี้ 

- หนังสือภาษาไทย จำนวน 26,350 เล่ม 
- หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน  7,800 เล่ม 
- ตำราเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน    734 เล่ม 
- วารสารภาษาไทย จำนวน      29 รายการ 
- วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน      13 รายการ 
- หนังสือพิมพ์ไทย/ต่างประเทศ จำนวน        9 รายการ 
- หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน  7,800 เล่ม 
- ฐานข้อมูลซีดี-รอม จำนวน   1,800 แผ่น 

2.1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปัจจัย
เกื้อหนุนการเรียนการสอนดังนี้   

- ศูนยกลางเรียนรูดวยตัวเอง (Self Access Center) 2 หอง 
- หองสื่อผสม (Multimedia) 1 หอง 
- คอมพิวเตอร 400 เครื่อง 
- ชองสัญญาฯเครือขาย INTERNET ความเร็วสูง 1000 Mbits 
- E-Book สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 4000 เลม (ภาษาอังกฤษ) 
- มีระบบ LAN และ Wire Less LAN ครอบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ ScienceDirect eBooks 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ eBooks on EBSCOhost 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ Bookboon 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ CollegeOpenTextbooks 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ Freebooks4Doctors 
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- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ FreeTechBooks 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ Rice University 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ IntechOpen 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ Saylor Academy 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ GoogleBooks 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ TCDC : เจาะเทรนดโลก 2016 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ สังคมนาอยู : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส : กรมศิลปากร 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยเชื่อมผานระบบ eBooks ราชมงคลพระนค 

2.2. สิ่งอำนวยความสะดวก 
มหาวิทยาลัยใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเองดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร

สำหรับงานกราฟฟค (Macintosh) จำนวนมากกวา 400 เครื่องประจำอยูตามศูนยตาง ๆ เวลาเปดใหบริการตั้งแตวัน
จันทร – วันเสาร เวลา 8.30 –18.30 น. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อำนวยความสะดวกการใชเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรดวย
สายเคเบิลความเร็วสูงเชื่อมตอกับหองสมุด หองปฏิบัติการ คณะ สำนักทะเบียน สำนักงานบริหาร และหอพัก
นักศึกษาตางชาติ รวมถึงใหบริการระบบเครือขายไรสายครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ทุกคณะ ใหบริการ Internet ไดอยาง
ทั่วถึง ใหบริการหองคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวยเครื่องคอมพิวเตอรความเร็วสูง           
ผานเครือขาย ทั้งเครื่อง Macintosh และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล บริการ e-Mail, Webhosting, SSL-VPN, KM 
Blog สำหรับนักศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนั้นระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยไดเชื่อมตอกับระบบการเรียน
การสอนออนไลน ระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิดีโอสื่อการสอน และใหบริการฟรี สำหรับsoftware ที่
จำเปนในการเรียนการสอนอีกดวยรวมทั้งมีคอมพิวเตอรจอภาพระบบสัมผัสสำหรับบริการงานทะเบียนนักศึกษาติดตั้ง
อยูทุกคณะ 

หองพยาบาลใหการรักษาอาการปวยเบื้องตน และบริการยา เฉพาะโรคปจจุบัน ที่สามารถบำบัดไดดวยยา
สามัญประจำบาน ซึ่งไมใชการรักษาท่ีเกินอำนาจและหนาที่พยาบาล ใหการปฐมพยาบาล อุบัติเหตุเบื้องตนกอนนำส
งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กนอยในกรณีท่ีปวยมากหรือไดรับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจงใหผูปกครอง
ทราบและนำสงโรงพยาบาลรวมมือกับหนวยแพทย ใหบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาปละ 1 ครั้ง บริการขาวสาร 
เอกสารความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไขเจ็บตางๆ แกอาจารย นักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ใหคำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปญหาอาการเจ็บปวยแกอาจารย นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาปองกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล 
เปดใหบริการ ณ ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
 
 
 



- 60 - 

 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร/ระดับคณะ/ระดบัสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน อยู่ในภาคผนวก 5 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา แยกเล่ม 
 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) แยกเล่ม 
 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน  แยกเล่ม 
 

ภาคผนวก 5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
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