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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล(ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คณะ / สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเน่ือง) 
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Industrial Technology 

Program in Mechanical Technology (Continuing Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย):  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)  
 ชื่อย่อ (ไทย) :  อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B. Ind. Tech.  (Mechanical Technology) 

3. วิชาเอก 
 เทคโนโลยีเครื่องกล 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 85  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
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6.    ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์   สุขนารี เป็นประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 

1 นายวิโรจน์    สุขนารี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2547 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2543 
 

    ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2529 

2 นายคมกฤช   ฮะกีมี อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2545 

    ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2535 

3 ว่าที่ร้อยตรีชัยยง    ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ ค.อ.ม. เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2547 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2540 

4 นายลือเดช   เพชรดวง อาจารย์ ค.อ.ม. เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 

    ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2548 

5 นายสมบัติ   ก่ ามอญ อาจารย์ วศ.ม. 
 

(เทคโนโลยีอุณห
ภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2552 

    อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยสยาม 
 

2536 
 

 

7. หลักสูตร 
7.1 หลักสูตร 

7.1.1    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                  85   หน่วยกิต 
7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        18 หน่วยกิต 
  1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  3   หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต 
  3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
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 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                       61 หน่วยกิต 
  1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต 
  3.  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
  4.  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
      
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                      6 หน่วยกิต 

 

    (2)  ชื่อรายวิชา  
ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   18   หน่วยกิต  

    1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้            
600–11–01    ยุทธศาสตร์แห่งความส าเร็จ  3(3-0-6) 
 (Strategies for Success)  

 2.  กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ     3   หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

603-42-01   ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการท างาน 3(3-0-6) 
 (Preparing English for Work)  
2.2 วิชาเลือก 3 หน่วยกิตให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
603-12-02   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Reading  English for Learning)  
603-22-01   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Communicative English Writing)  

 

                   3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต  
  3.1  วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

400-13-01       เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 3(2-2-5) 
 (Integrated Information Technology)  

  3.2  วิชาเลือก  6 หน่วยกิต   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
             3.2.1 วิชากลุ่มคณิตศาสตร์  

401-11-02 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Mathematics)  
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401-11-06     คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
 (Mathematics and Technology for Life)  

             3.2.2 วิชากลุ่มเคมี  
402-17-02   เคมีประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Chemistry)  

            3.2.3 วิชากลุ่มฟิสิกส์ 
407-11-03   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 (Science for Everyday Use)  

    

 3.2.4 วิชากลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
408-11-02    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3(2-2-5) 
 (Fundamental Programming)  

            3.2.5 วิชากลุ่มสถิติประยุกต์ 
409-11-02   หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 (Principles of  Statistics)  

 
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะเลือกศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น / 
วิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความเหมาะสมแต่ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  61  หน่วยกิต 
     1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิศวกรรม  9   หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

100-12-05 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial  Management)  
401-12-07    แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
 (Calculus 2)  
407-11-05 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 (Physics 1)  

  
 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม   31   หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   

100-12-08 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering  Dynamics)  
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100-42-12 การเตรียมโครงการ 1(1-0-2) 
 (Pre-Project)  
100-42-13 โครงการ 3(1-6-5) 
 (Project)  
102-33-01 กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid  2)  
102-33-02 การออกแบบเคร่ืองกล   3(3-0-6) 
 (Mechanical Design)  
102-33-03 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล   3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)    
102-33-04 เทอร์โมไดนามิกส์  2 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics 2)  
102-33-06 วิศวกรรมโรงงานผลิตก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)  
102-33-07 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 (Refrigeration and Air Conditioning)  
102-33-15 เทคโนโลยีการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 (Maintenance Technology)  
102-33-17 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบและออกแบบ      3(2-3-6) 
 (Computer  Aided  Drafting  and  Design)  

 

               3. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากแผนการศึกษา
ต่อไปนี้ 
                  3.1  แผน ก   แผนสหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

100-39-01 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 (Co-operative Education)   

                      3.2 แผน ข  แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
100-39-02 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 3(0-40-0) 
 (Industrial Professional Experience)  
102-33-18 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 (Safety Engineering)  
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       4. กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม   15   หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ข) ความร้อนและพลังงาน 

102-33-08 การปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 2(0-6-3) 
 (Refrigeration and Air Conditioning Practice)  
102-33-09 เคร่ืองก าเนิดไอน้ างานอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 
 (Boiler Industrial  
102-43-10 การท าความเย็นและปรับอากาศประยุกต์ 3(2-3-6) 
 (Applied  Refrigeration  and  Air  Conditioning)  

ค) กลศาสตร์ของไหล 
102-43-11 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Machinery)  

ง) วิศวกรรมควบคุม 
102-43-13 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Hydraulics and Pneumatics)  
102-43-14 การปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์ 2(0-6-3) 
 (Applied Hydraulics and Pneumatics Practice)  

จ) วิศวกรรมเครื่องกลท่ัวไป 
102-43-19 การสัมมนาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Engineering Seminar)  
102-43-20 ปฏิบัติการสัมมนาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 
 (Mechanical Engineering Seminar Practices)  
102-43-21 การประลองวิศวกรรมเคร่ืองกล  2 2(0-4-2) 
 (Mechanical Engineering Laboratory  2)  

ฉ) วิศวกรรมยานยนต์ 
102-23-22 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   3(3-0-6) 
 (Fuel  and  Lubrication)  
102-33-23 วิศวกรรมยานยนต์   3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering)  
102-43-24 งานเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์ 3(1-6-5) 
 (Automotive Gas Fuel Works)  
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102-43-25 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Automotive Technology)        

ช) วิศวกรรมทั่วไป 
103-23-01 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 (Basics of  Electrical  Engineering)  

   
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 


