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ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ปีกำรศึกษำท่ีรับรองปริญญำ  2565  
 

ส่วนที่ 1  หลักสตูร 
 

1.   ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 
2.   ชื่อปรญิญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเต็มภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อย่อภำษำ  : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
3.   วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย :  
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ :  

 
4.   ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      4.1 ปรัชญำของหลักสูตร 
           ปรัชญำ 
            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  มุ่ง
ให้การผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้เท่าทัน ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมชุมชน ตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลที่เป็นสากล  เป็นผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง  อีกทั้งสามารถแสวงหาความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเองได้  สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
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      4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           4.2.1 เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
           4.2.2 เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้และเ ช่ียวชาญ
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ทันต่อยุคสมัย มีความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
           4.2.3 เพื่อพัฒนายกระดับบุคคลในสายวิชาชีพที่ท างานแล้วให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล   
           4.2.4 เพื่อยกระดับวิศวกรเครื่องกลที่มีความสามารถทางวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการประกอบอาชีพ
และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมชุมชน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 
5.   ระบบกำรจัดกำรศึกษำ  
      5.1 ระบบ 
           ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ  โดย  1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  หมวด 2 ระบบการศึกษา ข้อ 6.1  (ภาคผนวก ค) 
      5.2 กำรจดักำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทั้งนี้
ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันกับการศึกษาภาคปกติ 
      5.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
           - ไม่มี – 
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6.   แผนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำท่ี 1 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

00 7 xxx วิชาเลือกทางภาษา  3( 2-2- 5) 
00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
00 8001 สถิติทั่วไป 3(3-0-6) 
10 8001 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
10 8002 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1(0-3-0) 
10 8003 เคมีวิศวกรรม 3(2-3-5) 
11 1101 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-5) 

รวม 19(15-11-33) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา   3(2-2-5) 
00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
10 8004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
11 1102 งานฝึกฝีมือวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 
11 1103 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-37) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา  3(2-2-5) 
10 8005 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
11 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
19 2102 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-3-5) 
11 2102 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
11 2103 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 

รวม 18(16-5-34) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3(2-2-5) 
11 2104 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) 
19 2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
11 2105 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 15(14-2-29) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3(2-2-5) 
19 3101 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
11 3101 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-0) 
11 3201 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
11 3202 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
11 3203 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-35) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 3204 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
11 3205 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
11 3206 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
11 3207 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
11 3208 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3-0) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-36) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 3601 การฝึกงานวิศวกรรม 3(0-280-0) 

รวม 3(0-280-0) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 4201 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
11 4202 การควบคุมอัตโนมัติและเคร่ืองมือวัด 3(3-0-6) 
11 4600 สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(1-0-2) 
11 4601 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  1(0-3-0) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 

รวม 11(10-3-20) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 4203 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
11 4204 เทคโนโลยีพลงังานและการออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) 
11 4602 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  2(0-6-0) 
11 2106 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-5) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 

รวม 14(11-9-23) 
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แผนกำรศึกษำท่ี 2 : แผนกำรศึกษำสหกิจ 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7 xxx วิชาเลือกทางภาษา  3(2-2-5) 

00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
00 8001 สถิติทั่วไป 3(3-0-6) 
10 8001 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
10 8002 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1(0-3-0) 
10 8003 เคมีวิศวกรรม 3(2-3-5) 
11 1101 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-5) 

รวม 19(15-11-33) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา   3(2-2-5) 
00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
10 8004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
11 1102 งานฝึกฝีมือวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 
11 1103 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-37) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา  3(2-2-5) 
10 8005 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
11 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
19 2102 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-3-5) 
11 2102 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
11 2103 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 

รวม 18(16-5-34) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3(2-2-5) 
11 2104 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) 
19 2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

11 2105  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 15(14-2-29) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3(2-2-5) 
19 3101 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
11 3101 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-0) 
11 3201 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
11 3202 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
11 3203 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-35) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 3204 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
11 3205 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
11 3206 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
11 3207 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
11 3208 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3-0) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-36) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 4201 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
11 4202 การควบคุมอัตโนมัติและเคร่ืองมือวัด 3(3-0-6) 
11 4203 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
11 4204 เทคโนโลยีพลงังานและการ 

ออกแบบระบบทางความร้อน 
3(3-0-6) 

114 360  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
11 2106 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-5) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 
xx xxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 

รวม 22(20-6-41) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
11 4604 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 6(0-400-0) 

รวม 6(0-400-0) 
 
7.   กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ก าหนดให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธนบุรี เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ส าหรับ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ก าหนดให้เทียบโอนได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต (โดยวิธีสอบวัดความรู้) รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต
ที่เทียบโอน แยกตามหมวดวิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต เทียบโอนได ้ 15  หน่วยกิต ดังนี ้

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ เทียบโอนได ้ 3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ เทียบโอนได ้ 3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา เทียบโอนได ้ 3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ เทียบโอนได ้ 6  หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต ไม่อนุญาตให้เทียบโอน 
 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต    เทียบโอนได ้ 6  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตทีเ่ทียบโอนได ้  21  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 137  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนตามปกต ิ 116  หน่วยกิต 
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8.   สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
            8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  

 8.2 ปรับปรงุมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบ์ัณฑิต สาขวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึง่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 

 8.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พจิารณากลั่นกรองในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
           8.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 
3/2564 วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 8.5 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัตหิลกัสูตรในการประชุม 3/2564 วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
           8.6 ก าหนดเปิดสอน เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 
 
 
9.   ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ -สกุล  ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  

ดร .บญัชา เกิดมณี  อธิการบด ี พ25 ศ.41 - ปัจจุบัน 
 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำด ับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 089-889-4535 tangsritanit@yahoo.com 
 
 
 
  



 
10 

 

ส่วนที่ 2 นิสิต/นกัศึกษำ 
 
1.   คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
      1.1   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
      1.2   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านช่างอุตสาหกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ 
      1.3   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาอื่นตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562   หมวด 7 การโอนและเทียบโอนผลการเรียน 
ข้อ 32 (ภาคผนวก ค) 
      1.4   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อได้ 
      1.5   ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรม 
 
2.   แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือ นักศึกษำเทียบโอน หรือ ป.ตรี หรือ สูงกว่ำใน
สำขำอ่ืน 

จ ำนวนนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คำดว่ำจะส ำเรจ็กำรศึกษำ - - - 80 80 

 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ รำยวิชำท่ีเชื่อมโยง 
1. มีความสามารถในการออกแบบ ตรวจสอบ ระบุปัญหา 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาทางวิศวกรรม และ
สามารถ ประยุกต์ใ ช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบ และแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ 

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

2.  มีความสามารถในการสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้
เทคนิค ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการ
วิเคราะห์ แปลความหมายและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ใน

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
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คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ รำยวิชำท่ีเชื่อมโยง 
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ที่ซับซ้อนภายใต้ข้อจ ากัด
ต่างๆ 
3.  มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สุขภาพ ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม และรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่ เกิดจากการท างานที่ มี ต่อสั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

4.  มีความสามารถในการท างานได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพทั้งการท างานด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่น
ทั้ งในฐานะของ สมาชิกหรือผู้น า ในกลุ่มที่ มีความ
หลากหลายของสหสาขาวิชาและสามารถติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

5.  มีความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหารงาน
วิศวกรรม การตัดสินใจบนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ 
ตลอดจนสามารถบริหาร จัดการโครงการร่วมกับสห
สาขาวิชา 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

6.  ตระหนักถึงความจ าเป็น การเตรียมพร้อม และมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

 
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำท่ีเชื่อมโยง 
1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ 
และแก้ปัญหาทาง วิศวกรรมที่ ซับซ้อนโดยท าการ
ประยุกต์ใช้หลักการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ โดย
พิจารณาองค์ประกอบ ทางด้านสาธารณสุขและความ
ปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่นตาม ความเหมาะสม
ของสาขาวิชา 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย 

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำท่ีเชื่อมโยง 
และท าการตัดสินใจ บนพื้นฐานการค านึงถึงผลกระทบ
ของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ 
5.  ความสามารถในการท างานเป็นทีม ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสร้าง
เป้าหมาย การวางแผนงาน ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ ก า หนด  แล ะส าม า ร ถส ร้ า งความร่ วมมื อ แล ะ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานร่วมกัน 

11 3601   การฝึกงานวิศวกรรม 
11 4604   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
11 4605   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
11 4606   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
11 4607   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้
หลักการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

11 3101   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
11 3208   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
11 4604   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
11 4605   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
11 4606   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
11 4607   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ 
โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ช่ือ-สกลุ ตำแหน่งว ิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ ์สอน 

(ป ี) 
ดร.ธนิต แต่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 

2539 
 

2554 
 

2545 
 
 
 

2558 

23 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ ์

สอน (ป ี) 
1 ดร.ธนิต แต่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 

2539 
 

2554 
 

2545 
 
 
 

2558 

23 

2 นายวสันต์                
ลีละธนาฤกษ์ 

อาจารย์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 

2543 
 

2553 
 

2550 
 
 

2558 

21 
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ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ ์
สอน (ป ี) 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี) 

 

3 นายสุวิทย์   
อมรปีติกวิน 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2539 
 

2544 

23 

4 นายกรีฑาพล  
สุลลีายุทธพล 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 

2539 
 
 

2547 

10 

5 นายเมืองแก้ว 
ยุตัน 

อาจารย์ ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 

2539 
 
 

2549 
 

2546 

10 

 
3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ ์

สอน (ป ี) 
1 ดร.ธนิต แต่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 

2539 
 

2554 
 

2545 
 
 
 

2558 

23 

2 นายวสันต์                    
ลีละธนาฤกษ์ 

อาจารย์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

2543 
 

2553 

21 
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ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ ์
สอน (ป ี) 

(มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบุร)ี 

 
2550 

 
 

2558 
 

3 นายสุวิทย์       
อมรปีติกวิน 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2539 
 

2544 

23 

4 นายกรีฑาพล  
สุลลีายุทธพล 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหา
นคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 

2539 
 
 

2547 

10 

5 นายเมืองแก้ว 
ยุตัน 

อาจารย์ ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 

2539 
 
 

2549 
 

2546 

10 

6 นายวีระยุทธ 
ทองส่งแสง 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร)์ 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2536 
 
 
 

2540 

22 

7 นายจามรวุฒิ 
ต านานจิตร 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng.Mechanical 
Engineering (Cornell 
University, USA.) 

2537 
 

2541 
 
 

21 

8 นายวิบูลย์     
ประทุมรัตน์ 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื) 

2532 
 
 

22 
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ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ ์
สอน (ป ี) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื) 

2537 

9 นายกฤษณะ  
ภิลัยวรรณ์ 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรม การบินและ
อวกาศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 

2551 
 
 

2556 

4 

10 นายเกริกขจร 
ถนัดรบ 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

2557 
 

2560 

3 

11 นายวิษณุ             
บุญมาก 

อาจารย์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2539 
 

2551 
 

2559 

4 

12 ดร.สมสทิธ์ิ           
มูลสถาน 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื) 
ปร.ด. รฐัประศาสนศาสตร ์
(วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

2530 
 
 

2534 
 
 

2558 

4 

13 ว่าที่ ร.ต.พิชา 
พันธ์ุมงคล 

อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 
ส.บ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
(มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 
ทล.บ การจัดการงานก่อสร้าง
(มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 
วศ.ม. วิศวกรรมการเช่ือม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบรุี) 

2554 
 

2556 
 
 

2559 
 

2558 

2 
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ล ำดับ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒ ิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร ็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ ์
สอน (ป ี) 

14 นายเวทรินทร์ 
อธิจิระสิงห ์

อาจารย์ อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร) 
บธ.ม การจัดการอุตสาหกรรม
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร) 

2543 
 

2562 
 
 

2552 
 

2562 

2 

 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 
ล ำดับ ช ื่อ-สกล ุ ตำแหน่ง คุณวุฒ ิกำรศึกษำ 

1 นายชาญณรงค์ ฉ่องสวนอ้อย ผู้ช่วยอาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 

2 นายวิทยา ฮวดเจริญกิจ ผู้ช่วยอาจารย์ ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 

3 นายกัมปนาท หม่อมวิทย์ ผู้ช่วยอาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
ตำรำงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2565 
ตำรำงท่ี 1 : จ ำนวนนักศึกษำระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. จำนวนนักศึกษำจร ิง ระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
ปวส. 
 

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษำจร ิง จำนวนนักศึกษำตำมแผน 
 ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ม.6 หรือ ปวช. ปวส. 

ช ั้นปีท ี่ 1 - - - - 
ช ั้นปีท ี่ 2 5 102 30 50 
ช ั้นปีท ี่ 3 4 77 30 50 
ช ั้นปีท ี่ 4 6 48 30 50 

รวมนักศึกษา (ช ั้นปีท ี่ 2-4) 242 240 
 

 
ตำรำงท่ี 2 : อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือ นักศึกษำเทียบโอน  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อ
นักศึกษำจริง 

อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อ
นักศึกษำตำมแผน 

14 242 240 
อัตราส่วน 1:17.29 1:17.14 

 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
    6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
           6.1.1 ปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายขอสถาบันอุดมศึกษา คณะและหลักสูตรที่
สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ 
           6.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
           6.1.3 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
    6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
          ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบ กลไกที่สามารถสรุปเป็นข้ันตอน ดังนี้  
           6.2.1 การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
           6.2.2 การประชาสัมพันธ์ หรือ ประกาศรับบุคลากร 
           6.2.3 การรับสมัคร 
           6.2.4 การพิจารณาคุณสมบัติจากหลักฐานการศึกษา 
           6.2.5 การประกาศผล การผ่านเกณฑ์ด้านวุฒิการศึกษา 
           6.2.6 การสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ หรือ การสอบสัมภาษณ์ 
           6.2.7 การประกาศผล การสอบผ่าน/ไม่ผ่าน 
           6.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ 
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    6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพ่ิมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ 2565 2566 2567 2568 2569 

นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์ ป.เอก   √   
นายวิษณุ บุญมาก ป.เอก    √  
นายชาญณรงค์ ฉ่องสวนอ้อย ป.โท    √  
นายกัมปนาท หม่อมวิทย์ ป.โท    √  

 
    6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ช่ือ-นามสกุล 2565 2566 2567 2568 2569 
นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์  √    
นายวิษณุ บุญมาก   √   
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ส่วนท่ี 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธนบุรี 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 
องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน 
ทำงวิทยำศำสตร ์

    

ฟิสิกส ์ ระบบหน่วย เวกเตอร์ จลศาสตร์
และพลศาสตร์ของอนุภาค งาน 
พลังงานและโมเมนตัม สภาพสมดุล
และความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของ
ไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ร้อน อุณหพลศาสตร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ 
วงจรไฟฟ้า แมเ่หล็กไฟฟ้าและ
ฟิสิกส์นิวเคลียร ์

10 8001 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
(Engineering 
Physics) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์วิศวกรรม 

10 8002 ปฏิบัติการฟิสิกส์
วิศวกรรม 
(Engineering 
Physics 
Laboratory) 

1(0-3-0) 
45 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 

เคม ี ตารางธาตุ สมบัติของสสาร ของแข็ง 
ของเหลว ก๊าซ มวลสารสัมพันธ์ 
สารละลายและความเข้มข้น 
ปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตรเ์คมี สมดลุ
กรด-เบส ไฟฟ้า เคมี เคมีประยกุต์
กับงานทางวิศวกรรม และการ
ทดลองที่เกี่ยวข้อง 

10 8003 เคมีวิศวกรรม 
(Engineering 
Chemistry) 

3(2-3-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
45 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 

คณิตศาสตร์ สมการและการแกส้มการ ฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันเชิงอดิศัย เมตริกซ์
และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน 
อนุพันธ์ และบทประยกุต์อินทเิกรต 
เทคนิคอินทิเกรตและการประยุกต์ 

10 8004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
1 
(Engineering 
Mathematics 1) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

อินทิกรลัไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิง
ข้ัว อนุพันธ์และการอินทเิกรตของ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร ์
พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ 
เรขาคณิต วิเคราะหส์ามมิติ (เส้น
ระนาบและพื้นผิว) การอินทิเกรต
สองช้ันและสามช้ัน ล าดับและ
อนุกรม อนุกรมเทเลอร์และแมค
คลอริน อนุกรมฟเูรียร์ อนุพันธ์และ
การอินทเิกรตโดยวิธีวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ การแก้
สมการเชิงอนพุันธ์อันดับ 1 (เฉพาะ
กรณีเชิงเส้นและสัมประสิทธ์ิคงที)่ 
การแก้สมการเชิงอนพุันธ์โดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข และการ
ประยุกต ์

10 8005 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
2 
(Engineering 
Mathematics 2) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมภำระ
หน่วยกิต
ท้ังหมดตำม
น้ ำหนักของ
องค์ควำมรู้
จ ำนวน 13 
หน่วยกิต 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน 
ทำงวิศวกรรม 

    

กลุ่มที่ 1 พื้นฐานการ
ออกแบบ (Design 
Fundamentals) 

    

Mechanical 
Drawing 

การเขียนตัวอักษรและตัวเลข 
มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียน
แบบร่างมือเปล่า การเขียนภาพสาม
มิติ การเขียนภาพฉายออรโ์ท
กราฟฟิก การเขียนภาพฉาย
ทรงกระบอก การให้ขนาด การหา
ค่าพิกัดความเผื่อในงานสวม การ
เขียนแบบเกลียวที่ใช้ในงานเขียน
แบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและเขียนแบบภาพจ าลอง 
3 มิติ 

11 1101 เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical 
Engineering 
Drawing) 

3(2-3-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
45 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

Statics and 
Dynamics 

หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ 
ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดลุ การ
ประยุกตส์มการสมดลุกับโครงสร้าง
และเครือ่งจักรกล กฎการเคลือ่นที่
ข้อสองของนิวตัน จุดศูนย์ถ่วง ความ
เสียดทาน งานเสมือน เสถียรภาพ
ของสมดลุ โมเมนต์ความเฉ่ือยของ
พื้นที ่
การเคลื่อนทีเ่ป็นเส้นตรง การ
เคลื่อนทีเ่ป็นเส้นโค้ง จลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค และ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อทีส่อง
ของนิวตัน งานและพลงังาน การดล
และการเคลือ่นที่  การสั่นสะเทือน
อย่างง่าย 

11 1103 
 
 
 
 
 
 
 

11 2101 

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering 
Mechanics 1) 
 
 
 
 
 
กลศาสตร์วิศวกรรม 2   
(Engineering 
Mechanics 2) 
 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Mechanical 
Engineering Process 

(แนวคิดทางการผลิต สมบัติของ
วัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของ
วัสดุกับการผลิต กระบวนการข้ึนรูป
งานโลหะ เช่น การหล่อโลหะ การ
ปั๊มขึ้นรปู การปาดผิวโลหะ การ
เช่ือม กระบวนการข้ึนรูปงาน
พลาสตกิ เช่น การรีดข้ึนรปู การเป่า 
การอัดข้ึนรปู เครื่องจกัรกลอัตโนมัติ
เพื่อการผลิต การปรบัปรุงสมบัติ
ทางกลของวัสดุ: Mechanical 
Engineering Process 75%) (การ
วางแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตมูลฐาน 
ต้นทุนด้านการผลิตและการ
ประมาณราคา: Engineering 
Management and Economics 
25%) 
ศึกษาหลักการและการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักร ความปลอดภัย และ
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานในโรง
ฝึกงาน ฝกึปฏิบัตงิานพื้นฐานใน
โรงงาน เช่น งานกลึงโลหะ งาน

19 3101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 1102 

กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing 
Processes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานฝึกฝีมือ
วิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical 
Engineering 
Workshop Training) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1(0-3-2) 
45 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

เช่ือมโลหะ งานไฟฟ้าและงาน
ปรับแตง่โลหะ 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ทาง 
ดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

    

Digital Technology 
in Mechanical 
Engineering 

วงจรไฟฟ้าและการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้นและการ
ใช้งาน ระบบไฟฟ้าสามเฟส 
ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า ตัว
ประกอบก าลัง เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าเบื้องต้น พื้นฐานระบบไฟฟ้า
ในอาคาร วงจรดจิิทัล
ไมโครคอนโทลเลอร์ เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรม 

19 2102 พื้นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Introduction to 
Electrical 
Engineering and 
Digital Technology) 

3(2-3-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 

กลุ่มที่ 3 พื้นฐานทาง
ความร้อนและของไหล 
(Thermo-fluids 
Fundamentals) 

    

Thermodynamics ค านิยามและข้อก าหนดทั่วไปทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึง่ของ
เทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติ ของไหล
ท างาน ก๊าซอุดมคติ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของของไหลท างาน กฎ
ข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏ
จักรคาโนต์ เอนโทรพี พลงังาน 
ศึกษาหลักการของกระบวนการ
ท างานแบบยอ้นกลับได้และ
ย้อนกลบัไม่ได้ การถ่ายเทความรอ้น
และการเปลี่ยนรูปพลังงานข้ัน
พื้นฐาน อะเวละบิลิตีและวัฏจักร
ทางเทอร์โมไดนามิกส ์

11 2102 อุณหพลศาสตร ์
(Thermodynamics) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Fluid Mechanics สมบัติของของไหล สมดุลของของ
ไหลที่อยู่น่ิง นิยามและวิธีการ
วิเคราะห์การไหล สมการโมเมนตมั
และพลงังานส าหรับปรมิาตรควบคุม 
สมการของความต่อเนือ่งและการ

11 2103 กลศาสตร์ของไหล 
(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

เคลื่อนที่ ความสมัพันธ์ของความ
เค้น-ความเครียดของของไหลแบบ
นิวโตเนียน การวิเคราะห์มิติและ
ความคล้ายทางพลศาสตร์ สังกปัช้ัน
ขอบเขต การไหลอย่างสม่ าเสมอ
ของของไหลที่อัดตัวได้และอัดตัว
ไม่ได้ การไหลในท่อ 

กลุ่มที่ 4 วัสดุ
วิศวกรรมและ
กลศาสตร์วัสดุ 
(Engineering 
Materials and 
Mechanics of 
Materials) 

    

Engineering 
Materials 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างและคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของวัสดุ ศึกษา
กระบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้วัสดุกลุ่มหลัก เช่น โลหะ 
โพลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
วัสดุวิศวกรรมอนาคต  เฟส
ไดอะแกรมแบบสมดุลและการแปล
ความหมาย คุณสมบัตเิชิงกลของ
วัสดุ การกัดกร่อนและเสื่อมสภาพ
ของวัสด ุ

19 2101 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Solid Mechanics แรงภายใน ความเค้น ความสัมพันธ์
ของความเค้น-ความเครียด การ
เปลี่ยนแปลงรปูร่าง  แรงเฉือน การ
บิดของเพลา ความเค้นในคาน การ
เขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นรวม 
การวิเคราะห์ความเค้น-ความเครียด 
ความสัมพันธ์ของความเค้น–
ความเครียดตามทฤษฎี Mohr’s 
circle  การโก่งของคานและเสาสูง 
พลังงานความเครียดและทฤษฎี
ความเสียหายของช้ินงาน 

11 2104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of 
Solids) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

การทดลองที่เกี่ยวข้องกับวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม 2 อุณหพล
ศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และ
กลศาสตร์วัสด ุ

11 3101 
 
 
 

ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 1 
(Mechanical 
Engineering 
Laboratory 1) 

1(0-3-0) 
45 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 

กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม (Health 
Safety and 
Environment) 

    

Health Safety and 
Environment 

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน กฎหมายความปลอดภัย 
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย ฯลฯ 
ประเภทของสิ่งแวดล้อมสิง่แวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น การอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

11 2105 อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม (Health 
Safety and 
Environment) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
รวมภำระ
หน่วยกิต
ท้ังหมดตำม
น้ ำหนักของ
องค์ควำมรู้
จ ำนวน 32 
หน่วยกิต 

องค์ควำมรู้เฉพำะ 
ทำงวิศวกรรม 

    

กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล 
(Machinery) 

    

Machinery Systems การขจัด ความเร็ว และความเรง่ใน
เครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงสถิต
และแรงพลศาสตร์  ของกลไก แขน
ต่อ ชุดเฟือง และระบบทางกล การ
ถ่วงสมดุลของมวลหมุนและมวลที่
เคลื่อนที่ไปมา  ผลของไจโรสโคปิค 
ศึกษาตัวอย่างงานด้านวิศวกรรม 

11 3201 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 
(Mechanics of 
Machinery) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Machine Design หลักการพื้นฐานการออกแบบ
เครื่องกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎี
ความเสียหาย ความล้า  การ

11 3204 การออกแบบ
เครื่องจักรกล 
(Machine Design) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจกัรกลอย่าง
ง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ าและสลัก
เกลียว การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่ม
และสลัก เพลา สปรงิ สกรูสง่ก าลงั 
ส่วนประกอบ การท างาน และการ
ถอดประกอบช้ินส่วนระบบสง่ก าลัง
เครื่องจักรกล  ปฏิบัติการโครงงาน
ออกแบบเครือ่งจกัรกล 

Prime Movers สมบัติของเครื่องจักรกลของไหล
ชนิดต่างๆ ทฤษฎีการไหลแบบแรง
เหว่ียงและการไหลตามแนวแกน 
การไหลในท่อ เครือ่งจักรกลกังหัน 
การไหลของของไหลอัดได้ การ
ออกแบบเครือ่งจกัรกลของไหลแบบ
แรงเหว่ียงและการไหลตามแนวแกน 
การทดสอบเครื่องจกัรกลของไหล 
ระบบและอุปกรณ์ควบคุมการไหล
ของของไหล การออกแบบระบบ
และการเลอืกใช้เครือ่งจกัรกลของ
ไหลในงานอุตสาหกรรม 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 
การจ าแนกชนิดของเครื่องยนต์ 
เครื่องยนตจ์ุดระเบิด เครื่องยนตอ์ัด
ระเบิด วงจรต่างๆ  ทฤษฎีการเผา
ไหม้ ระบบการจุดระเบิดใน
เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิด  การเผา
ไหม้ในเครือ่งยนต์ชนิดอัดระเบิด วัฏ
จักรเช้ือเพลิงอากาศในเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เช้ือเพลิงและ
คุณสมบัติ ระบบน้ ามันเช้ือเพลงิใน
เครื่องยนตจ์ุดระเบิดและใน
เครื่องยนตอ์ัดระเบิด ซปุเปอร์ชารจ์
และ การไล่ไอเสีย การวิเคราะห์และ
การควบคุมแกส๊ไอเสีย สมรรถนะ
และการทดสอบเครื่องยนต์ การ
หล่อลื่น เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานรปูแบบอื่นๆ 

11 3205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 3203 

เครื่องจักรกลของไหล 
(Fluid Machinery) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องยนตส์ันดาป
ภายใน (Internal 
Combustion 
Engines) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 2 ความร้อน 
ความเย็น และของไหล
ประยุกต์ (Heat, 
Cooling and 
Applied Fluids) 

    

Heat Transfer หลักการถ่ายเทความร้อนโดยการน า 
การพา และการแผร่ังสี สมการการ
น าความร้อน การน าความร้อนใน
สภาวะคงที่ การน าความร้อนใน
สภาวะไม่คงที่ การพาความรอ้นโดย
วิธีอิสระและโดยวิธีบังคับ การแผ่
รังสีความร้อน การน าหลกัการ
ถ่ายเทความร้อนมาประยุกต์กับงาน
ด้านวิศวกรรม อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความ
ร้อน การเดือดและการควบแน่น 

11 3202 การถ่ายเทความร้อน 
(Heat Transfer) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Air Conditioning 
and Refrigeration 

ความรู้พื้นฐานของเครื่องท าความ
เย็นและค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะใน
การท าความเย็น การแก้ไขปรบัปรุง
ระบบท าความเย็นแบบอัดไอ วัฎ
จักรการท าความเย็น การวิเคราะห์
องค์ประกอบของระบบ สมบัติและ
สารท าความเย็น การท างานของ
เครื่องท าลมเย็นและหอระบายความ
ร้อน การท าความเย็นแบบดูดซึม 
การค านวณภาระการท าความเย็น
ของระบบ การแช่แข็งถนอมอาหาร 
เครื่องปรบัอากาศ การประมาณค่า
ภาระการท าความเย็นของระบบ
ปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อ
ลมและการกระจายอากาศ 

11 3206 การท าความเย็นและ
การปรับอากาศ  
(Refrigeration and 
Air Conditioning) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Power Plant ระบบการผลิตไฟฟ้า การค านวณ
ภาระ เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นก าลัง 
การแปลงรูปพลังงานและอะเวละบิ
ลิตี เช้ือเพลิงและการสันดาป โรง
จักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรง
จักรกังหันแก๊ส โรงจักร  ไอน้ า วัฏ
จักรร่วม การร่วมผลิตก าลังและ

11 3207 วิศวกรรมโรงจักรต้น
ก าลัง (Power Plant 
Engineering) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

ความร้อน เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องควบแน่น โรงจักรพลงัน้ า  โรง
จักรพลงันิวเคลียร์ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มลพิษและการควบคุม 
เครื่องมือวัดการควบคุม และ
อุปกรณ์ในระบบ 

Thermal Systems 
Design 

(ความส าคัญของการจัดการพลังงาน 
สถานการณ์ปญัหา แนวโน้มของ
พลังงานโลกและของไทย ระบบจัด
การพลังงาน การส ารวจตรวจวัด 
และวิเคราะห์การใช้พลังงาน: 
Energy 25%)  
(ระบบปอ้งกันอัคคีภัยในอาคารและ
ในโรงงานอุตสาหกรรม:  Fire 
Protection System 25%) (การ
ประเมินศักยภาพ พลงังานที่
ประหยัด ระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนการลงทุน การ
ตรวจสอบและรบัรองระบบจัด
การพลังงาน: Engineering 
Management and Economics 
25%)  (การออกแบบระบบทาง
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน การประเมินสภาพการท างาน
ของระบบ การท างานทีเ่หมาะสม
ที่สุด: Thermal Systems Design 
25%)  

11 4204 เทคโนโลยีพลงังาน
และการออกแบบ
ระบบทางความร้อน 
(Energy 
Technology and 
Design Thermal 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับวิชา
กลศาสตร์เครื่องจักรกล การถ่ายเท
ความร้อน เครื่องยนต์สันดาปภายใน
และการท าความเย็นและการปรบั
อากาศ 

11 3208 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 2 
(Mechanical 
Engineering 
Laboratory 2) 

1(0-3-0) 
45 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัต
และการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic 
Systems and 
Automatics 
Control) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

Dynamic Systems (หลกัการควบคุมอัตโนมัติ 
คุณลักษณะของระบบควบคุม
ป้อนกลับ การวิเคราะห์และ
แบบจ าลองของช้ินส่วนควบคุมเชิง
เส้น การวิเคราะห์ผลตอบสนองและ
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิง
เส้น วิธีโลกสัของราก: Dynamic 
Systems 50%) (การออกแบบและ
วิเคราะหร์ะบบควบคุมบนโดเมน
เวลา ผลตอบสนองทางความถ่ี การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบ
ควบคุม ระบบเครื่องมือวัดโดยทั่วไป 
เรียนรู้การวัดแรง ความดัน ความ
เค้น อุณหภูมิ ระยะทาง 
ความเครียด มวล ความหนาแน่น 
และลกัษณะของเครื่องมือวัด: 
Automatics Control 50%) 

11 4202 การควบคุมอัตโนมัติ
และเครือ่งมอืวัด 
(Automatic Control 
and 
Instrumentation) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Automatics Control (หลกัการควบคุมอัตโนมัติ 
คุณลักษณะของระบบควบคุม
ป้อนกลับ การวิเคราะห์และ
แบบจ าลองของช้ินส่วนควบคุมเชิง
เส้น การวิเคราะห์ผลตอบสนองและ
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิง
เส้น วิธีโลกสัของราก: Dynamic 
Systems 50%) (การออกแบบและ
วิเคราะหร์ะบบควบคุมบนโดเมน
เวลา ผลตอบสนองทางความถ่ี การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบ
ควบคุม ระบบเครื่องมือวัดโดยทั่วไป 
เรียนรู้การวัดแรง ความดัน ความ
เค้น อุณหภูมิ ระยะทาง 
ความเครียด มวล ความหนาแน่น 
และลกัษณะของเครื่องมือวัด: 
Automatics Control 50%) 

11 4202 การควบคุมอัตโนมัติ
และเครือ่งมอืวัด 
(Automatic Control 
and 
Instrumentation) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

Internet of Things 
(IoT) and AI (use of) 

(พื้นฐานของเทคโนโลยี ประวัติ การ
จ าแนกประเภท การประยุกต์ใช้งาน
แขนกลหุ่นยนต์ ข้อมลูจ าเพาะของ
แขนหุ่นยนต์ตลอดจนโครงสร้างและ

11 4203 หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ ์
(Robotics and 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

คุณสมบัติ ข้อต่อและการใช้งาน 
การแปลงสลบัต าแหน่งเส้นทาง
ปลายแขนหุ่นยนต์เป็นต าแหนง่ข้อ
ต่อ เมตริกซ์ของการเปลี่ยนแกน
อ้างอิง ความเร็วและความเร่งของ
อุปกรณ์จับยึดที่ปลายแขน สมการ
การเคลื่อนที่ ผลสืบเนื่องของการ
ส่งผ่านแรงและโมเมนตส์ าหรับการ
ควบคุมแบบแยกข้อต่อ: Robotics 
50%) (ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ
อินเตอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things : IoT) สถาปัตยกรรม 
IoT ปัญญาประดิษฐส์ าหรับหุ่นยนต์ 
การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 
IoT ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต: 
Internet of Things (IoT) and AI 
(use of) 50%) 

Artificial 
Intelligence) 

Robotics (พื้นฐานของเทคโนโลยี ประวัติ การ
จ าแนกประเภท การประยุกต์ใช้งาน
แขนกลหุ่นยนต์ ข้อมลูจ าเพาะของ
แขนหุ่นยนต์ตลอดจนโครงสร้างและ
คุณสมบัติ ข้อต่อและการใช้งาน 
การแปลงสลบัต าแหน่งเส้นทาง
ปลายแขนหุ่นยนต์เป็นต าแหนง่ข้อ
ต่อ เมตริกซ์ของการเปลี่ยนแกน
อ้างอิง ความเร็วและความเร่งของ
อุปกรณ์จับยึดที่ปลายแขน สมการ
การเคลื่อนที่ ผลสืบเนื่องของการ
ส่งผ่านแรงและโมเมนตส์ าหรับการ
ควบคุมแบบแยกข้อต่อ: Robotics 
50%) (ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ
อินเตอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things : IoT) สถาปัตยกรรม 
IoT ปัญญาประดิษฐส์ าหรับหุ่นยนต์ 
การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 
IoT ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต: 
Internet of Things (IoT) and AI 
(use of) 50%) 

11 4203 หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ ์
(Robotics and 
Artificial 
Intelligence) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

Vibration นิยามระบบทีม่ีอันดับความอสิระ 1 
อันดับ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคส์ 
การสั่นสะเทือนโดยการบิด การ
สั่นสะเทือนแบบอสิระและแบบ
บังคับ วิธีของระบบเหมือน วิธี
พลังงาน วิธีของไรล์เลย์  การ
สั่นสะเทือนพร้อมการหน่วง การ
หน่วงแบบหนืด การหน่วงของคู
ลอมป์ การสั่นสะเทือนระบบทีม่ี
อันดับความอิสระหลายอันดับ 
เครื่องดูดกลืนพลศาสตร์ การวัดและ
เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน วิธีการ
และเทคนิคในการลดและควบคุม
การสั่นสะเทือน 

11 4201 การสั่นสะเทือนทาง
กล (Mechanical 
Vibration) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกล
อื่นๆ (Mechanical 
Systems) 

    

Energy (ความส าคัญของการจัดการพลังงาน 
สถานการณ์ปญัหา แนวโน้มของ
พลังงานโลกและของไทย ระบบจัด
การพลังงาน การส ารวจตรวจวัด 
และวิเคราะห์การใช้พลังงาน: 
Energy 25%)  
(ระบบปอ้งกันอัคคีภัยในอาคารและ
ในโรงงานอุตสาหกรรม:  Fire 
Protection System 25%) (การ
ประเมินศักยภาพ พลงังานที่
ประหยัด ระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนการลงทุน การ
ตรวจสอบและรบัรองระบบจัด
การพลังงาน: Engineering 
Management and Economics 
25%)  (การออกแบบระบบทาง
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน การประเมินสภาพการท างาน
ของระบบ การท างานทีเ่หมาะสม
ที่สุด: Thermal Systems Design 
25%)  

11 4204 เทคโนโลยีพลงังาน
และการออกแบบ
ระบบทางความร้อน 
(Energy 
Technology and 
Design Thermal 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

Engineering 
Management and 
Economics 

(ความส าคัญของการจัดการพลังงาน 
สถานการณ์ปญัหา แนวโน้มของ
พลังงานโลกและของไทย ระบบจัด
การพลังงาน การส ารวจตรวจวัด 
และวิเคราะห์การใช้พลังงาน: 
Energy 25%)  
(ระบบปอ้งกันอัคคีภัยในอาคารและ
ในโรงงานอุตสาหกรรม:  Fire 
Protection System 25%) (การ
ประเมินศักยภาพ พลงังานที่
ประหยัด ระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนการลงทุน การ
ตรวจสอบและรบัรองระบบจัด
การพลังงาน: Engineering 
Management and Economics 
25%)  (การออกแบบระบบทาง
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน การประเมินสภาพการท างาน
ของระบบ การท างานทีเ่หมาะสม
ที่สุด: Thermal Systems Design 
25%)  
(แนวคิดทางการผลิต สมบัติของ
วัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของ
วัสดุกับการผลิต กระบวนการข้ึนรูป
งานโลหะ เช่น การหล่อโลหะ การ
ปั๊มขึ้นรปู การปาดผิวโลหะ การ
เช่ือม กระบวนการข้ึนรูปงาน
พลาสตกิ เช่น การรีดข้ึนรปู การเป่า 
การอัดข้ึนรปู เครื่องจกัรกลอัตโนมัติ
เพื่อการผลิต การปรบัปรุงสมบัติ
ทางกลของวัสดุ: Mechanical 
Engineering Process 75%) (การ
วางแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตมูลฐาน 
ต้นทุนด้านการผลิตและการ
ประมาณราคา: Engineering 
Management and Economics 
25%) 

11 4204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 3101 
 

เทคโนโลยีพลงังาน
และการออกแบบ
ระบบทางความร้อน 
(Energy 
Technology and 
Design Thermal 
Systems) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing 
Processes) 
 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำ 
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รหัส ชื่อวิชำ ภำระ(หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

Fire Protection 
System 

(ความส าคัญของการจัดการพลังงาน 
สถานการณ์ปญัหา แนวโน้มของ
พลังงานโลกและของไทย ระบบจัด
การพลังงาน การส ารวจตรวจวัด 
และวิเคราะห์การใช้พลังงาน: 
Energy 25%)  
(ระบบปอ้งกันอัคคีภัยในอาคารและ
ในโรงงานอุตสาหกรรม:  Fire 
Protection System 25%) (การ
ประเมินศักยภาพ พลงังานที่
ประหยัด ระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนการลงทุน การ
ตรวจสอบและรบัรองระบบจัด
การพลังงาน: Engineering 
Management and Economics 
25%)  (การออกแบบระบบทาง
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน การประเมินสภาพการท างาน
ของระบบ การท างานทีเ่หมาะสม
ที่สุด: Thermal Systems Design 
25%)  

11 4204 เทคโนโลยีพลงังาน
และการออกแบบ
ระบบทางความร้อน 
(Energy 
Technology and 
Design Thermal 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

ใช้คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบ
และวิเคราะห์ปญัหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้าง
แบบจ าลองทางกายภาพ 
แบบจ าลองของปญัหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและงานที่
เกี่ยวข้อง 

11 2106 คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
(Computer Aided 
Mechanical 
Engineering Design) 

3(2-3-5) 
30 ช่ัวโมง
ภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมง
ภาคปฏิบัติ 
 
 
รวมภำระ
หน่วยกิต
ท้ังหมดตำม
น้ ำหนักของ
องค์ควำมรู้
จ ำนวน 37 
หน่วยกิต 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรม (สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล) 

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธนบุรี 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 
สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์  
10 8001 ฟิสิกส์วิศวกรรม (Engineering Physics) 
            3(3-0-6) 
 

1. ดร.จุมพล ขอบข า 
คบ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 
กศ.ม. ฟิสกิส์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ปร.ด. ฟสิิกส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
ประสบการณ์สอน 24 ป ี
2. อ.ลัดดาวรรณ บัวขาว 
วท.บ. ฟิสกิส์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ประสบการณ์สอน 2 ป ี

10 8002 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม (Engineering 
Physics Laboratory) 1(0-3-0) 
 
 

1. ดร.จุมพล ขอบข า 
คบ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 
กศ.ม. ฟิสกิส์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ปร.ด. ฟสิิกส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 
2. อ.ลัดดาวรรณ บัวขาว 
วท.บ. ฟิสกิส์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ประสบการณ์สอน 2 ป ี

10 8003 เคมีวิศวกรรม (Engineering Chemistry) 
            3(2-3-5) 
 

1. อ.โยธิน มาตะโก 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ประสบการณ์สอน 1 ป ี

10 8004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering 
Mathematics 1) 3(3-0-6) 
 

1. อ.สุพร ธราพงษ์พันธ์ 
คบ. เอกคณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต) 
กศ.ม. เอกคณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.วราภรณ์ สุ่มมาตย ์
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
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ประสบการณ์สอน 7 ป ี

10 8005 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering 
Mathematics 2) 3(3-0-6) 
 

1. อ.สุพร ธราพงษ์พันธ์ 
คบ. เอกคณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต) 
กศ.ม. เอกคณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.วราภรณ์ สุ่มมาตย ์
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  
11 1101 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical 
Engineering Drawing) 3(2-3-5) 
 

1. อ.วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร)ี 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี
2. อ.กฤษณะ ภิลัยวรรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรม การบินและอวกาศ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

11 1102 งานฝึกฝมีือวิศวกรรมเครือ่งกล (Mechanical 
Engineering Workshop Training) 1(0-3-2) 
 

1. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.จามรวุฒิ ต านานจิตร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng., Mechanical Engineering (Cornell 
University, USA.) 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี

11 1103 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering 
Mechanics 1) 3(3-0-6) 

1. อ.วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสยาม) 
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 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร)ี 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี
2. อ.วิษณุ บุญมาก 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

11 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering 
Mechanics 2) 3(3-0-6) 

1. อ.วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร)ี 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี
2. อ.วิษณุ บุญมาก 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

19 3101 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing 
Processes) 3(3-0-6) 

1. ผศ.ดร.ธนิต แต่งศร ี
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
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19 2102 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจทิัล 
(Introduction to Electrical Engineering and Digital 
Technology) 3(2-3-5) 

1. อ.สมเกียรติ คงคะชาติ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั)  
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 13 ป ี
2. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

11 2102 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)  
            3(3-0-6) 

1. อ.วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร)ี 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี
2. อ.วิบูลย์ ประทุมรัตน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี

11 2103 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)  
            3(3-0-6) 

1. อ.สุวิทย์ อมรปีติกวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.จามรวุฒิ ต านานจิตร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng., Mechanical Engineering (Cornell 
University, USA.) 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี

11 2104 กลศาสตร์ของแข็ง (Mechanics of Solids) 
            3(3-0-6) 

1. อ.สุวิทย์  อมรปีตกิวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
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ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วิษณุ บุญมาก 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

19 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 
            3(3-0-6) 

1. ผศ.ดร.ธนิต แต่งศร ี
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี

11 3101 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 1 (Mechanical 
Engineering Laboratory 1) 1(0-3-0) 

1. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.เกรกิขจร ถนัดรบ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

11 2105 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
(Health Safety and Environment) 3(3-0-6) 

1. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. ว่าที่ ร.ต.พิชา พันธ์ุมงคล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
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ส.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช) 
ทล.บ การจัดการงานก่อสร้าง (มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช) 
วศ.ม. วิศวกรรมการเช่ือม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร)ี 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  
11 3201 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล (Mechanics of 
Machinery) 3(3-0-6) 

1. อ.สุวิทย์  อมรปีตกิวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วิษณุ บุญมาก 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

11 3204 การออกแบบเครือ่งจักรกล (Machine Design) 
            3(3-0-6) 

1. ผศ.ดร.ธนิต แต่งศร ี
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วีระยุทธ ทองส่งแสง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร)์ 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี

11 3202 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 
            3(3-0-6) 

1. อ.สุวิทย์  อมรปีตกิวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วิบูลย์ ประทุมรัตน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี
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11 3203 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal 
Combustion Engines) 3(3-0-6) 

1. อ.สุวิทย์  อมรปีตกิวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วิบูลย์ ประทุมรัตน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี

11 3205 เครื่องจกัรกลของไหล (Fluid Machinery) 
            3(3-0-6) 

1. อ.สุวิทย์  อมรปีตกิวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วีระยุทธ ทองส่งแสง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร)์ 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี

11 3206 การท าความเย็นและการปรบัอากาศ  
(Refrigeration and Air Conditioning) 3(3-0-6) 

1. ผศ.ดร.ธนิต แต่งศร ี
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี
2. อ.วีระยุทธ ทองส่งแสง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร)์ 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี

11 3207 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง (Power Plant 
Engineering) 3(3-0-6) 

1. อ.เมืองแก้ว ยุตัน 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
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2. อ.สุวิทย์  อมรปีตกิวิน 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 23 ป ี

11 3208 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 2 (Mechanical 
Engineering Laboratory 2) 1(0-3-0) 

1. อ.กรีฑาพล สลุีลายุทธพล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.เกรกิขจร ถนัดรบ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

11 4201 การสั่นสะเทอืนทางกล (Mechanical 
Vibration) 3(3-0-6) 

1. อ.เมืองแก้ว ยุตัน 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.วิบูลย์ ประทุมรัตน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 22 ป ี

11 4202 การควบคุมอัตโนมัติและเครือ่งมอืวัด 
(Automatic Control and Instrumentation)  
3(3-0-6) 

1. อ.เมืองแก้ว ยุตัน 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.จามรวุฒิ ต านานจิตร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng., Mechanical Engineering (Cornell 
University, USA.) 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี
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11 4203 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์
(Robotics and Artificial Intelligence) 3(3-0-6) 

1. อ.เมืองแก้ว ยุตัน 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.กฤษณะ ภิลัยวรรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรม การบินและอวกาศ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

11 2106 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล (Computer Aided Mechanical 
Engineering Design) 3(2-3-5) 

1. อ.วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ 
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร)ี 
ประสบการณ์สอน 21 ป ี
2. อ.กฤษณะ ภิลัยวรรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรม การบินและอวกาศ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

11 4204 เทคโนโลยีพลังงานและการ 
ออกแบบระบบทางความร้อน (Energy Technology 
and Design Thermal Systems) 3(3-0-6) 

1. อ.เมืองแก้ว ยุตัน 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล (สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. อ.กฤษณะ ภิลัยวรรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรม การบินและอวกาศ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนบัสนนุกำรเรียนรูแ้ละกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
1. ห้องปฏิบัติกำร 
    1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
           1.1.1 ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 

   

 
 

 
 

รูปท่ี 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1-2 (Physics laboratory 1-2) 
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           1.1.2 ห้องปฏิบัติกำรเคมี  

 
 

 
 

รูปท่ี 1 ห้องปฏิบัติการเคมี (Chemical laboratory) 
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           1.1.3 ห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนงำนฝึกฝีมือ 
   

 
 

รูปท่ี 1 ปฏิบัติการมาตรวิทยา (Metrology operations)   
 

 
 

รูปท่ี 2 ปฏิบัติการงานตะไบ (Filing operations)   
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รูปท่ี 3 ปฏิบัติการเครื่องเจียระไน (Grinding machine operations)   
 

 
 

รูปท่ี 4 ปฏิบัติการเครื่องกลงึ (Turning/Lathing machine operations)  
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รูปท่ี 5 ปฏิบัติการเครื่องไส (Shaping machine operations) 
 

 
 

รูปท่ี 6 ปฏิบัติการเครื่องกัด (Milling machine operations) 
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รูปท่ี 7 ปฏิบัติการเครื่องเจาะ (Drilling machine operations) 
   

 
 

รูปท่ี 8 ปฏิบัติการงานเช่ือมไฟฟ้า (Electrical welding operations) 
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รูปท่ี 9 ปฏิบัติการงานเช่ือมแกส๊ (Gas welding operations) 
 

 

 
 

รูปท่ี 10 ปฏิบัติการข้ึนรูปโลหะแผ่น (Sheet metal forming operations) 
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           1.1.4 ห้องปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิตขั้นสูง (Automation)  
  

 
 

รูปท่ี 1 ปฏิบัติการเครื่องกลและอุตสาหกรรม (Mechanical and industrial works) 
 

 
 

รูปท่ี 2 ปฏิบัติการเครื่องกลงึซเีอนซี (CNC lathe operations)  
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รูปท่ี 3 ปฏิบัติการแมชชีนน่ิงเซ็นเตอร์ (Machining center operations) 
 

           1.1.5 ห้องปฏิบัติกำรนิวแมติกส์ (Pneumatic control laboratory) 
 

   
 

รูปท่ี 1 ปฏิบัติการพีแอลซี (PLC: Programmable Logic Controllers operations) 
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รูปท่ี 2 ปฏิบัติการนิวแมติกส์ 1 (Pneumatic operations 1) 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 ปฏิบัติการนิวแมติกส์ 2 (Pneumatic operations 2) 
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           1.1.6 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
   

 
 

รูปท่ี 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer laboratory) 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer aided manufacturing laboratory) 
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           1.1.7 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐำน 
 

 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณ์ทดลองห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์พื้นฐาน 
 

 
 

รูปท่ี 2 เครื่องก าเนิดสญัญาณ และเครื่องวัดสัญญาณขนาดเล็ก 
 



 
55 

 

 
 

รูปท่ี 3 อุปกรณ์เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 
 

 
 

รูปท่ี 4 อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์
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           1.1.8 ห้องปฏิบัติกำรระบบควบคุม 
 

 
 

รูปท่ี 1  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการระบบควบคุม 
 

 
 

รูปท่ี 2  ชุดระบบควบคุมระดบัของเหลว  แบบป้อนกลับแบบหน่วง  แบบพี  แบบไอ  แบบดี 
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รูปท่ี 3  ชุดระบบควบคุมเครือ่งก าเนิดแรงดันด้วยการควบคุมความถ่ี 
 

 
 

รูปท่ี 4  ชุดระบบควบคุมแบบตอ่พ่วง 
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           1.1.9 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 

 
 

รูปท่ี 1 ห้องปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical engineering laboratory 1)  
 

 
 

รูปท่ี 2 ห้องปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical engineering laboratory 2) 
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                  1.1.9.1 ชุดปฏิบัติกำร Fluid Mechanics Lab 
 

 
 

รูปท่ี 1 Mini series and parallel pump 
 

 
 

รูปท่ี 2 Center of pressure 
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รูปท่ี 3 Pelton turbine 
 

 
 

รูปท่ี 4 Fluid flow 
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รูปท่ี 5 Water jet impact 
 

 
 

รูปท่ี 6 Francis Turbine 
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รูปท่ี 7 Centrifugal blower 
 

 
 

รูปท่ี 8 Loss in pipe 
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                1.1.9.2 ชุดปฏิบัติกำร Thermodynamics & Heat Transfer Lab 
 

 
 

รูปท่ี 1 Thermal expansion apparatus 
 

 
 

รูปท่ี 2 Temperature measurement 
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รูปท่ี 3 Heat conduction 
 

 
 

รูปท่ี 4 Heat convection 
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รูปท่ี 5 Refrigeration training unit 
 

 
 

รูปท่ี 6 Recirculating air conditioning unit 
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รูปท่ี 7 Bomb calorimeter 
 

 
 

รูปท่ี 8 Shell and tube heat exchanger 
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รูปท่ี 9 Concentric tube heat exchanger 

 
 

รูปท่ี 10 Cooling tower 
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                  1.1.9.3 ชุดปฏิบัติกำร Dynamics Lab 
 

 
 

รูปท่ี 1 Mechanism 
 

 
 

รูปท่ี 2 Static and dynamic balancing 
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รูปท่ี 3 Slipping Friction test 
 

 
 

รูปท่ี 4 Torsion and deflection 
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รูปท่ี 5 Vibration test set 
 

 
 

รูปท่ี 6 Gyroscope 
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รูปท่ี 7 Dead weight 
 

                  1.1.9.4 ชุดปฏิบัติกำร Material Testing Lab 
 

 
 

รูปท่ี 1 เครื่องตัดช้ินงานทดสอบ (Specimen cutting machine) 
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รูปท่ี 2 เครื่องอัดข้ึนรูปตัวอย่างช้ินงาน (Metallographic Compression Mounting) 
 

 
 

รูปท่ี 3 เครื่องขัดช้ินงานละเอียด (Grinding & Polishing Machine)  
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รูปท่ี 4 อุปกรณ์งานโลหะวิทยา (Metallurgical equipments) 
 

 
 

รูปท่ี 5 กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microscopes) 
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รูปท่ี 6 Fatigue Test Set 
 

 
 

รูปท่ี 7 Pendulum impact tester 
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รูปท่ี 8 เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness testing machine) 
 

 
 

รูปท่ี 9 เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine) 
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รูปท่ี 10 Strut buckling apparatus 
 

                  1.1.9.5 ชุดปฏิบัติกำร Robotics and Artificial Intelligence 
 

 
 

รูปท่ี 1 ชุดฝึกการควบคุม Robot ไร้สาย 
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รูปท่ี 2 ชุดฝึก Robotino 
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                  1.1.9.6 ชุดปฏิบัติกำร Automotive Lab 
 

 

 
 

รูปท่ี 1 ห้องปฏิบัตกิารยานยนต์ 
 

 
 

รูปท่ี 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
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รูปท่ี 3 ระบบปรบัอากาศในรถยนต ์
 
 

 
 

รูปท่ี 4 เครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเบนซิน LPG 
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รูปท่ี 5 ชุดเกียร์ Manual 
 

 
 

รูปท่ี 6 ชุดเกียร์ Automatic 
 
 

\  
 

รูปท่ี 7 ชุดถอดประกอบช้ินส่วนเครื่องยนต ์
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รูปท่ี 8 ชุดเครื่องยนต์ผ่า 
 

 
 

รูปท่ี 9 ชุดระบบรองรับน้ าหนกั, ชุด Drum brake และชุด Disc brake 
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รูปท่ี 10 ชุดเกียร์ผ่า และชุดเฟอืงท้าย 
 
 
    1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
 1.2.1 โปรแกรมออกแบบช้ินงานสามมิติ SOLIDWORKS EDUCATION จ านวน 60 ผู้ใช้งาน 
 1.2.2 MATLAB 
         Simulink 
         Motor Control Blockset 
         Simscape 
         Simscape Electrical 
         Simulink PLC Coder 
 1.2.3 Flexsim General Purpose (GP) Software License 
 1.2.4 Minitab 21 Named User Academic Annual License 5 users 
 1.2.5 GX Works2; Controller Programming 
         GX Works3; Controller Programming 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
83 

 

2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
    2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          ส านักวิทยบริการมีการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสาขาวิชาต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน อีกทั้งมีการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
ปัจจุบันส านักวิทยบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 
สื่อสิ่งพิมพ์  
จ านวนหนังสือทัง้หมด  58,464 เล่ม  แบ่งเป็น 
 หนังสือภาษาไทย  จ านวน  41,290 เล่ม 
 หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน    7,804 เล่ม 
 วิจัย / วิทยานิพนธ์ / โครงงาน  จ านวน 2,037 เล่ม 
 วารสารภาษาไทย  จ านวน 475 รายช่ือ 
 วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน 66 รายช่ือ 
 หนังสือพิมพ ์  จ านวน 24 รายช่ือ 
 จุลสาร  จ านวน 6,768 รายการ 
สื่อโสตทัศน์ 
 ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี เทป วีดิทัศน์ แผ่นดิสต ์ จ านวน 4,251 รายการ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมออนไลน ์  จ านวน 1 ฐาน 
 ฐานข้อมูลเอกสารเต็มรปูออนไลน ์  จ านวน 1 ฐาน 
  ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน ์  จ านวน 1 ฐาน 
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส ์  จ านวน 282 เล่ม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำร 
 คอมพิวเตอรส์ าหรับบรกิารอินเทอร์เน็ต จ านวน 90 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรส์ าหรับบรกิารมัลติมเีดีย  จ านวน   9 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรส์ าหรับบรกิารสืบค้นสารสนเทศ จ านวน   6 เครื่อง 
 
ซึ่งจ าแนกเป็นทรัพยากรสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น  18,380 เล่ม  แบ่งเป็น 
  หนังสือภาษาไทย จ านวน   15,328  เล่ม 
  หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน  3,052 เล่ม 
วารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนทัง้สิ้น  325 รายช่ือ  แบ่งเป็น 
  วารสารภาษาไทย จ านวน   303 รายช่ือ 
  วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน     22  รายช่ือ 
 
และจ าแนกเป็นทรัพยากรสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้  
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สื่อสิ่งพิมพ์ 
จ านวนหนังสือของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนทัง้สิน้  5,435 เล่ม  แบ่งเป็น 
  หนังสือภาษาไทย จ านวน 4,477 เล่ม 
    หนังสือภาษาอังกฤษ   จ านวน  958 เล่ม 
วารสารของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนทัง้สิ้น  105 รายช่ือ  แบ่งเป็น  
  วารสารภาษาไทย จ านวน 98 รายช่ือ 
  วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน     7  รายช่ือ 
 
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อจัดซื้อต ารา  สื่อ  และ
อุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เสนอความต้องการทรัพยากร และสื่อการสอน  มีคณะกรรมการ หรือ
ผู้รับผิดชอบในการวางแผน จัดหา และติดตามผลการใช้ทรัพยากร 
 
    2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
          ส านักวิทยบริการจัดใหม้ีบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกผู่้ใช้ดังนี้ 
              ฐำนข้อมูล E-book ใช้งำนฟรี 
              ผู้ที่ประสงค์จะสืบค้นแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล E-book ใช้งานฟรี ดังต่อไปนี้ Books : DOAB, Hathitrust 
digital library, Internet archive, Bookboon, มู ลนิ ธิ โ คร ง การต า ร าสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศ าสตร์ , Wat 
bowonniwet vihara cremation collection, Collection e-book หอสมุดแห่งชาติ , TAT e-book ห้องสมุดการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Web OPAC, MIC E-Library, E-Journals, ฐานข้อมูล ThaiLIS, คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR), 
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM), ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI, ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ 
(สกว.), ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA), ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ฐานข้อมูล
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank), ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม  
Links เพ่ิมเติม: ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลออนไลน์และคู่มือการใช้
งาน / คู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการ / คู่มือการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ 
              บริกำรยืม-คืน 
              ผู้ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาและติดต่อขอยืมด้วยตนเองทุก
ครั้ง โดยสามารถติดต่อขอยืมหนังสือ/ ปริญญานิพนธ์/ งานวิจัยได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการของส านักวิทยบริการและขอยืม
สื่อโสตทัศน์ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการของส านักวิทยบริการเช่นกัน 
              บริกำรยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self-Check Service) 
              บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง หรือ Self Check โดยใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดใน
ขณะนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง พร้อมพิมพ์สลิปการยืมเป็นหลักฐานโดยไม่ต้อง
ติดต่อขอยืมกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จุดที่ให้บริการยืมด้วยตนเองตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออก ภายใน
ห้องอ่านหนังสือ 
              บริกำรรับคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Automatic Book Return) 
              เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการคืนหนังสือ แม้ในเวลาที่ส านักวิทยบริการปิดท าการ
ระบบจะท าการรับคืนพร้อมบันทึกรายการรับคืนของผู้คืนให้โดยอัตโนมัติ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติติดต้ังอยู่บริเวณหน้า
ห้องส านักวิทยบริการ (มีลักษณะคล้ายตู้ ATM) อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถคืนหนังสือได้ตลอดภายใน 1 
สัปดาห์ 
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              บริกำรหนังสือส ำรอง 
              เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจ านงขอให้ส านักวิทยบริการจัดท าเป็นหนังสือส ารอง แยกไว้ต่างหาก
จากหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถใช้หนังสือได้ทั่วถึงกัน สามารถติดต่อขอยืมได้ที่
เคาน์เตอร์บริการของส านักวิทยบริการ 
              บริกำรจองหนังสือ 
              กรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้หนังสือ หรือสื่อโสตทัศน์ที่มีผู้อื่นยืมไป สามารถท าการจองได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ 
WebPac ของส านักวิทยบริการ หรือติดต่อขอจองได้ที่เคารน์เตอร์บริการของส านักวิทยบริการ 
              บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
              บริการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยการสารนเทศ (WebPac) การใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ การค้นหาหนังสือตามช้ัน การใช้หนังสืออ้างอิง ให้ค าแนะน าในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อท า
รายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ แนะน าข้อมูล แหล่งสารนิเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดต่อ
บรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าที่เคารน์เตอร์บริการของส านักวิทยบริการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
ได้ที่ 02-809-0823-5 ต่อ 125 สอบถามทาง QR Code E-Book หรือสืบค้นฐานข้อมูล E-Book ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
              บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 
              ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีในส านักวิทยบริการจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/รัฐ หรือ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่อนุญาต โดยแจ้งความจ านงและกรอกแบบฟอร์การยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืนของส านักวิทยบริการ บรรณารักษ์จะเป็นผู้ออกใบยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้น าไปติดต่อขอยืมหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดนั้นๆ โดยผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อมาขอใช้บริการทุกครั้ง 
              บริกำรส ำเนำบทควำมระหว่ำงห้องสมุด 
              เป็นบริการติดต่อขอส าเนาบทความในวารสารจากห้องสมุดอื่นๆ กรณีที่ส านักวิทยบริการไม่มีวารสารเล่มที่
ต้องการ โดยส านักวิทยบริการจะตรวจสอบรายการที่ผู้ขอใช้ต้องการว่ามีให้บริการที่ห้องสมุดใด และจะติดต่อด าเนินการ
ขอส าเนาบทความนั้นๆ ให้ โดยทางผู้ใช้จะต้องเสียค่าบริการในการถ่ายส าเนาบทความตามราคาค่าด าเนินการของห้อ
สมุดนั้นๆ ผู้ใช้จะได้รับบทความที่ต้องการภายใน 1-2 สัปดาห์ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคารน์เตอร์บริการของ
ส านักวิทยบริการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 02-809-0823-5 ต่อ 125 สอบถามทาง QR Code E-Book 
     
 
3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
(เอกสารแนบ) 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
 

(เอกสารแนบ) 
 

ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2)ฉบับสมบูรณ์ทีผ่่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบนักำรศกึษำ 
แสดงรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ท้ังหมด (หลักสูตรปรับปรุงปี 2565) 
 

(เอกสารแนบ) 
 

ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) 
 

(เอกสารแนบ) 
 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

 
(เอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 


