หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกล
ประวัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (วทอ.) เป็ นส่วนงานเทียบเท่า
คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
แรกก่อตังขึ
้ น้ จากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมันในปี พ.ศ.
2502 โดยจัดตังเป็
้ น “โรงเรี ยนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย เยอรมัน) ปั จจุบนั วิทยาลัยได้ จดั การศึกษาระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ ปริญญาตรี และปริญญาโท
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ปณิ ธาน : มุ่งมัน่ สร้างและพัฒนากาลังคนทางเทคโนโลยี
วิศวกรรม ที่มีศกั นภาพ มีคุณภาพคู่คุณธรรม
วิสยั ทัศน์ : วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยีมี
นวัตกรรมเด่น เน้นสู่สากล
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเป็ นภาควิชาที่จดั การเรี ยน
การสอนในระดับปริ ญ ญาตรี 4 ปี ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
แบบวิ ศ วกรรมเฉพาะทาง ประกอบด้ ว ยสาขาวิ ช า เทคโนโลยี
วิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรกล เทคโนโลยีวิศวกรรม
แม่ พิ ม พ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
ปรัชญา
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ คิ ด เป็ น ท าเป็ น และมี ค วามรู้ ด้ านการ
ออกแบบและผลิ ต เครื่ อ งจั ก รกล เพื่ อ ตอบสนองและพั ฒ นา
อุตสาหกรรม

ความสาคัญ/และจุดเด่ นของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ คิ ด เป็ น ท าเป็ น และมี ค วามรู้ ด้ านการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ที่สามารถประยุกต์ใช้ ร่วมกับชุมชน
และสัง คม และภาคาอุต สาหกรรม ที่ เ ป็ นวิ ศ วกรรมเฉพาะทาง
เพื่อให้ บัณฑิต ใช้ ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีวิศ วกรรมเครื่ องกลใน
การแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมไทย
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่ องจักรกลที่มีความรู้ความสามารถทังด้
้ านทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ และมีความสามารถในการนาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ และ
สามารถพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิ ต เครื่ อ งจัก รกลได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ เผยแพร่ แ ละให้ บริ ก ารทางวิ ช าการใน
อุตสาหกรรม
2. เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นผู้นาและปลูกฝั งให้ นักศึ กษาเป็ นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และสังคม

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทัว่ ไป
10 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
2. กลุม่ วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 18 หน่วยกิต
3. กลุม่ วิชาชีพ
- กลุม่ วิชาชีพหลักสูตรปกติ
66 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาแกนบังคับ
31 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเฉพาะแขนงวิชา
35 หน่วยกิต
4. กลุม่ วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
- หลักสูตรปกติ
4
หน่วยกิต
5. กลุม่ วิชาปรับพื ้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน (SหรือU)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
แผนการศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1

โครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้ องกับที่กาหนด
ไว้ ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษารวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
20
หน่วยกิต

ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4

20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (SหรือU ไม่นบั หน่วยกิต)
20 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
ฝึ กงาน 4 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ผศ.

ขวัญชัย เสวีนนั ท์

อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่ องกล :
ออกแบบเครื่ องกล)
M.Sc. (Polymer Technology)

ผศ.

กิตติภฎั รัตนจันทร์

อ.ดร.

สุนทร สิทธิสกุลเจริ ญ

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

อ.ดร.

กัลยา อุบลทิพย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.ม. (เครื่ องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)

ผศ.

วรรณลักษณ์ เหล่าทวี
ทรัพย์

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
รหัสแรกเข้ า
ชัน้ ปี
2557
1
2556
2
2555
3
2554
4

จานวน
64
53
56
54

สถานที่และห้ องปฏิบัติการ
(1) ห้ องบรรยายใช้ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าพระนครเหนือ
(2) ห้ องปฏิ บั ติ การสอนวิ ช า เฉพาะด้ าน ประกอบด้ ว ย
ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบัติการซีเอ็นซี ห้ องปฏิบัติการ
ด้ า นระบบอัต โนมัติ ห้ องปฏิบัติ การทดสอบวัส ดุ ห้ องปฏิบัติ การ

เที ยบด้ า นมิติ ห้ องปฏิบัติงานเครื่ องมือกล ห้ องปฏิบัติ การไฮดรอ
ลิกส์และนิวแมติกส์
(3) ครุ ภั ณ ฑ์ พื น้ ฐานประจ าห้ องเรี ยน อุ ป กรณ์ การสอน
ประกอบด้ วย เครื่องฉายภาพข้ ามศีรษะ จอรับภาพ คอมพิวเตอร์ วีดี
ทัศน์ วีดีโอ เครื่ องฉายสไลด์ โปรเจคเตอร์ เครื่ องฉายภาพทึบแสง
และเครื่องบันทึกเสียง

หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
(ออกแบบเครื่องกล)
ประวัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (วทอ.) เป็ นส่วนงานเทียบเท่า
คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
แรกก่อตังขึ
้ น้ จากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมันในปี พ.ศ.
2502 โดยจัดตังเป็
้ น “โรงเรี ยนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย เยอรมัน) ปั จจุบนั วิทยาลัยได้ จดั การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปริญญาตรี และปริญญาโท
ภาควิ ชาเทคโนโลยีวิ ศ วกรรมเครื่ องกลเป็ นภาควิ ชาที่ จัด การ
เรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2- 3 ปี ซึ่ง ประกอบด้ วย
สาขาวิชา ออกแบบเครื่ องกล ออกแบบแม่พิมพ์ เทคโนโลยีแมคคา
ทรอนิกส์
ปรัชญา
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ คิ ด เป็ น ท าเป็ น และมี ค วามรู้ ด้ านการ
ออกแบบเครื่องกล เพื่อตอบสนองและพัฒนาอุตสาหกรรม
ความสาคัญ/และจุดเด่ นของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต ที่ คิดเป็ น ทาเป็ น และมีความรู้ ด้ านออกแบบ
เครื่ อ งกล สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ ชุม ชน และสัง คม และ
ภาคอุตสาหกรรม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมไทย

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิต บัณ ฑิต ในสาขาวิ ชาออกแบบเครื่ องกล ที่ มีค วามรู้
ความสามารถทังด้
้ านทฤษฎีและปฏิบตั ิ และมีความสามารถในการ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิต ได้ อย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพ และเพื่อเผยแพร่ แ ละให้ บ ริ การทาง
วิชาการในอุตสาหกรรม
2. เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นผู้นาและปลูกฝั งให้ นักศึกษาเป็ นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และสังคม
โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร

- กลุม่ วิชาออกแบบเครื่องกล

37

หน่วยกิต

- กลุม่ วิชาออกแบบแม่พิมพ์

37

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
แผนการศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1

85

หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

- กลุม่ วิชาภาษา

6

หน่วยกิต

- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

64

หน่วยกิต

- กลุม่ วิชาแกน

27

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

- กลุม่ วิชาเฉพาะด้ าน

ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
อาจารย์ ประจาหลักสูตร
อ. ศรายุทธ เงินทอง

รศ.

ชาลี ตระการกูล

อ.

การุณย์ เศวตนัย

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ออกแบบและผลิต
เครื่ องจักรกล)
ค.อ.ม. (เครื่ องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
ค.อ.ม. (บริ หารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)

อ.

อภิชิต มณีงาม

อ.

ณรงศักดิ์
นิธิประทีป

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)

จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
รหัสแรกเข้ า
ชัน้ ปี
2557
1
2556
2
2555
3

จานวน
64
65
59

สถานที่และห้ องปฏิบัติการ
(1) ห้ องบรรยายใช้ อาคารเรี ยนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
(2) ห้ องปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย
ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบัติการซีเอ็นซี ห้ องปฏิบัติการ
ด้ านระบบอัตโนมัติ ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุ ห้ องปฏิบตั ิการสอบ
เทียบด้ า นมิติ ห้ องปฏิบัติงานเครื่ องมือกล ห้ องปฏิบัติ การไฮดรอ
ลิกส์และนิวแมติกส์
(3) ครุ ภั ณ ฑ์ พื น้ ฐานประจ าห้ องเรี ย นอุ ป กรณ์ ก ารสอน
ประกอบด้ วย เครื่องฉายภาพข้ ามศีรษะ จอรับภาพ คอมพิวเตอร์ วีดี
ทัศน์ วีดีโอ เครื่ องฉายสไลด์ โปรเจคเตอร์ เครื่ องฉายภาพทึบแสง
และเครื่องบันทึกเสียง

