
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ช่ือย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
  ช่ือย่อ   :  B. Eng. (Mechanical Engineering)  
 

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 154 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
8.1 งานออกแบบและคํานวณด้านเครื่องจักรกลที่ใช้พลังงาน งานหม้อนํ้า งานเครื่องอัดอากาศ 

และเคร่ืองปรับสภาวะอากาศสําหรับการทําความเย็น 
8.2 งานควบคุมการสร้างด้านเครื่องจักรกลที่กําเนิดพลังงาน เครื่องกําเนิดไอนํ้า เครื่องอัดอากาศ 

และเคร่ืองปรับสภาวะอากาศงานอํานวยการควบคุมและบริหารจัดการ 
8.3 งานพิจารณาตรวจสอบ การค้นคว้า วิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลสถิติต่างๆ 
8.4 งานการวางโครงการ ได้แก่การวางแผนผัง หรือการวางแผนการสร้าง หรือการประกอบสิ่งใดๆ 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
8.5 งานอํานวยการติดต้ัง ได้แก่งานด้านเครื่องจักรกลที่ให้กําเนิดพลังงาน เครื่องกําเนิดไอนํ้า 

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซและเคร่ืองปรับสภาวะอากาศ 
8.6 งานอํานวยการซ่อม ได้แก่ เครื่องจักรกลที่กําเนิดพลัง เครื่องกําเนิดไอนํ้าหรือไออย่างอ่ืนๆ 

เครื่องอัดอากาศ และเคร่ืองจักรกลที่กําเนิดพลัง 
8.7 งานอํานวยการใช้ ได้แก่งานเครื่องจักรกลท่ีกําเนิดพลังหรือเคร่ืองจักรกลที่ใช้พลัง เครื่อง

กําเนิดไอนํ้าหรือไออย่างอ่ืน และเคร่ืองอัดอากาศ 
8.8 งานให้คําปรึกษา ได้แก่งานที่ให้คําแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรม 

เครื่องกล ตามข้อ 8.1-8.7 
8.9 งานในข้อ 8.1-8.7 อาจทํางานในบริษัทหรือประกอบเป็นอาชีพอิสระได้ 
8.10 ในกรณีไม่ทํางานแต่ต้องการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ในสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



9. ชื่อ ตําแหนง่ทางวิชาการ และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

1 นายยุทธนา    พลอยฉาย อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2543 
 

2540 
2 นายปรัชญา    มุขดา อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2551 
2548 

3 นายอนุชา      สายสร้อย อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
(เกรียตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2555 
 

2552 

4 นายปวีณ       สุขบันเทิง อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
(เกรียตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2558 
2555 

5 นายพิเชฐ    นิลดวงดี อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
(เกรียตินิยมอันดับ 1) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2553 
2551 

3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
สอนภาคทฤษฏี และ สอนภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพัฒนาในการร่างแผนพัฒนาหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์ หรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการสร้างงานเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จําเป็นอย่างย่ิงอาชีพ
วิศวกรจะต้องมีการพัฒนา เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีและการขยายตัวการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
 11.2 สถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญ ย่ิงสําหรับการวางแผนพัฒนา
หลักสูตร โดยเฉพาะปัจจุบันด้านสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก ซึ่งส่งผลต่อบุคลากรด้านวิศวกรรมท่ีต้อง
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง และควรมีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งน้ีจะต้องมีแผนพัฒนาทางมหาวิทยาลัย (15 ปี) เป็นเป้าหมาย 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต้องการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร (กว.) อย่างเคร่งคัด เพ่ือให้
การพัฒนาการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพทางการศึกษา 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการบูรณาการองค์ความรู้ตามภารกิจหลักสูตรด้านผลิต
บัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาจัดการให้แก่ท้องถิ่นและด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมกับอาจารย์ประจําสาขาวิชา 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทย์ฯ และคณะอ่ืนๆ ได้แก่ 

13.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จํานวน 9 วิชา (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
 13.1.2 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 10 วิชา (30 หน่วยกิต) โดยเฉพาะกลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชากําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เพ่ือให้เหมาะสมกับวิชาชีพวิศวกรรม 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชาอ่ืน ไม่มี 
13.3 การบริหารการจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากสาขาวิชาอ่ืนในคณะท่ีเก่ียวข้อง ด้าน
เน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนตารางสอบโดยความร่วมมือกับการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาส มิกําหนดเวลาเจาะจงกับคณะ แต่ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของหลักสูตรซึ่งในการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการศึกษาภายในสาขาวิชา หรือวิชาที่สอนให้นอกคณะจะประเมินผลตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 


