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หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

Master of Engineering Program Mechanical Engineering 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0954 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ช่ือย่อ (ไทย)  : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : M.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาโท 2 ป ี

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

      หลักสูตรภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่มี 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร 

                6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559   

  6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่  5/2559  วันที่  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 111(12/2559) วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559           

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 

                      วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อม

บํารุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบ

และควบคุมงานระบบต่าง ๆ และการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการวิเคราะห์

และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

2. นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชนทางด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขา

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน เป็นต้น 

3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ 35404003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

D.Eng. Mechanical Engineering Université de Bourgogne, France 2554 

วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2546 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งจักรกล

เกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.     . 2541 

2 นางรัชนีวรรณ อังกุรบุตร ์ 33699000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering    The University of Texas at Arlington, USA 2554 

   วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2544 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2542 

3 นายสุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ 55303000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมี

รากฐานที่สําคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซ่ึงรากฐานดังกล่าวจําเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวิศวกรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากร

ทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 

เมื่อพิจารณาทิศทางของกระแสโลกและแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลต่อ

การพัฒนาประเทศ ใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ไว้ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซ่ึง

ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานของผู้คน การปฏิวัติดิจิทัล 

(Digital revolution) ทําให้เกิดยุคอินเทอร์เนต็ในทกุส่ิงทุกอย่าง (Internet of things) ข้อมูลและองค์ความรู้

มากมายอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้ขีดจํากัด ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้

และปัญญาได้หลายเท่าตัว ทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล้วมุ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 

4.0 ที่เป็นยุคของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตใช้ในกระบวนการผลิต ในขณะที่กระบวนการ

ผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างยุคอุตสาหกรรม 2.0 ที่ใช้เครื่องจักรทํางาน

ร่วมกับแรงงานมนุษย์ในกระบวนการผลิต กับอุตสาหกรรม 3.0 ที่เป็นยุคของการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ

หรือหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต โรงงานยุคอุตสาหกรรม 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจํานวน

มากในเวลาอันส้ัน แต่โรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นโรงงานอัจฉริยะที่สามารถผลิตของ

หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายเป็นจํานวนมากในเวลา

ไม่นาน เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานจะ “คิดเป็นและส่ือสารได้” มีการประมาณการว่า ภายในไม่เกิน 20 ปี 

ระบบการผลิตทั้งหมดจะเข้าสู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มตัว   

กลไกขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดล

ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคล่ือนด้วยเกษตรกรรม “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรม

เบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 กําลังจะ

ก้าวเข้าสู่ “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาจากเป็นประเทศ “รายได้ปานกลาง” สู่การเป็นประเทศ 

“รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย

“นวัตกรรม” มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบ “เพ่ิมมูลค่า” สู่โครงสร้างเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมแบบ “สร้างมูลค่า” จากสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ สถาบันอุดมศึกษา

ต้องมีการเตรียมพร้อมในการผลิตบุคคลากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาของสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร ทําให้

บุคลากรท่ีมีความรู้สูงในระดับมหาบัณฑิตต่างมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ ในขณะที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะทางใน

ศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล  

ในอนาคตอันใกล้น้ี ประชาคมอาเซียน อาจทําให้เกิดการแย่งชิงแรงงานมากข้ึนโดยเฉพาะ

แรงงานและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทําให้

แรงงานเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี การผลิตบัณฑิตอาจจะต้องคํานึงถึงความได้เปรียบของการแข่งขัน

ในตลาดแรงงานด้วย ในอนาคตอันใกล้หลายประเทศกําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมทั้งประเทศไทย ซ่ึง

อาจส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และเกิดความต้องการสินค้าและบริการสําหรับ

ผู้สูงอายุมากข้ึน ผลของยุคอุตสาหกรรม 4.0 แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาด

แคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่ําจะตกงาน เพราะแรงงานทักษะต่ําจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผู้ มีทักษะต่ําจะได้รับค่าตอบแทนต่ําลง ในขณะที่ความต้องการแรงงานที่มี

ความสามารถเฉพาะทาง (Talent) จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน  

ประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม ในยุคที่คน

ใส่ใจสุขภาพและการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ มีราคาถูกลง การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจะช่วยรักษาความได้เปรียบของประเทศไว้ได้ การเคล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่

รวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทลั ทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอื่น ๆ กับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เรว็และ

ง่ายขึ้น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการ พัฒนาที่สมดุลบนฐานคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 มิติ ได้แก่ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมที่อยู่ดีมีสุข 

และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง 

ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” ดังนั้นสังคมจึงต้องได้รับการปลูกฝังให้ยึดถือ

ในระบบคุณค่าใหม่คือ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” เพ่ือที่จะสามารถนําพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ัง 

ความมั่นคง และความย่ังยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 

ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มีความรู้ ได้

เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญ เป็นผู้บริหารระดับสูงทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรืออาจเป็นบุคลากรที่

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ต่อไปได้ ซ่ึง

จะช่วยยกระดับรายได้ให้กับประชากรได้ และช่วยแก้ปัญหาทางสังคมได้ และการยึดถือประโยชน์

ส่วนรวม ซ่ึงสามารถลดลงได้ด้วยการให้การศึกษาที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนา

หลักสูตรด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยี หลักสูตรควรเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นนวัตกร 

มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน สามารถทํางานได้หลากหลายหน้าท่ี และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย

ตัวเองและพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรองรับโมเดลประเทศไทย 4.0 นอกจากน้ี จากการที่

ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาในหลากหลายรูปแบบภายในระยะเวลาไม่กี่ปี หลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาคน

ให้มีความสามารถในการรับมือต่อบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้ยึดถือในคุณค่าของการ “รู้จัก

เติม รู้จักพอ รู้จักปัน” และเป็นนักสร้างนวัตกรรมด้วย 

ดังนั้นจาการร่างหลักสูตรข้างต้นทําให้สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะสามารถผลิตบุคลากรที่มี

ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือ

พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่ียวชาญ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพนัธกิจของสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 

เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” หมายถึง ดํารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” และ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ใน

การให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

         

       1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถ

ทํางานได้ทกุแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนา
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มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่

หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซ่ึงจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน

รวมทั้ง เนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย       

 

       2) ด้านการวิจัย 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี

รูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่า

ทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ

ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญใน

การแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้

มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจน

เพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นําในการวิจัยให้

สามารถดําเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นําไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น 

         

       3) ด้านการบริการวิชาการ 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน เช่น การ

บริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้

ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพ่ือทํางานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้าง

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยใน

การสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป 

         

       4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็น

รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือ

นําไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักด์ิศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ข้ึนกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะต้องดําเนินการ 
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       5) ด้านการบริหาร 

       มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน

ระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยทีร่บัใช้สังคม (Community Engagement University) และ

ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้นําไปสู่

ความมั่นคงและความย่ังยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นสําคัญ 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ งของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์มีปณิธานคือ สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้คู่คุณธรรม พ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึงของชุมชน เป็นผู้นําด้านวิทยาการที่ยอมรับระดับชาติและ

สากล และมีพันธกิจดังนี้ 

       1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้ง

ระดับชาติและสากล 

       2) ผลิตงานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศ 

       3) ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและ

เป็นที่พ่ึงของสังคม 

       4) ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

         

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตอบสนองต่อพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้ 

       1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

       หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่เป็นแขนง

ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีศักยภาพในการทาํวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

       2) ด้านการวิจัย 

       หลักสูตรมุ่งเสริมให้นิสิตทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมสําหรับการลดต้นทุนการผลิต 

การเพ่ิมผลผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมและการจัดการพลังงานในสถาน

ประกอบการ 
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       3) ด้านการบริการวิชาการ 

       หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตร่วมกับคณาจารย์ในการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม 

       4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       หลักสูตรส่ง เสริมใ ห้ มีการนําภู มิปัญญาท้องถิ่น ที่ เ กี่ ยว ข้องกับศาสตร์ทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกลมาเป็นกรณีศึกษาในช้ันเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ

ของตน อันจะนําไปสู่การสงวนและรักษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

       13.1.1 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

       13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6)

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  ไม่มี 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  ไม่มี 

 

 13.4 การบริหารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้กําหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษแบบ

เข้มระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผลดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล บนพ้ืนฐานของความรู้รอบ รู้ลึก รู้จริง 

1.2 ความสําคัญ 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คํานึงถึงการเปล่ียนแปลง

ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทํางานในองค์กร

ในประเทศหรือต่างประเทศได้ และสามารถแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเทคโนโลยีให้กับชุมชนภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง สามารถแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางการ

แก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยอาศัยทฤษฎีและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน

ได้ รวมถึงสามารถติดต่อประสานงานที่มีความซับซ้อนของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลสําหรับการลดต้นทุนการ

ผลิต การเพ่ิมผลผลิต หรือ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  

3. ประกอบวิชาชีพโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
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2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินการ

หลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จ ากกรอบมาต ร ฐ าน คุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ําเสมอ 

3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การอบรม สัมมนา และการประชมุ

วิชาการ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

3. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม สัมมนา และการ

ประชุมวิชาการ 

  

 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ และการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีโดยเน้นงานวิจัย 

1. ติดตามยุทธศาสตร์งานวิจัย

แห่งชาติ 

2. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตร 

3. ใช้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการกําหนดวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

1. มี ยุ ท ธศาสตร์ ง าน วิ จั ย

แห่งชาติ 

2. รายงานผลการ พัฒนา

หลักสูตร 

3. รายงานผลการประเมิน

ค ว าม พึ งพอ ใ จ ใ นก า ร ใ ช้

บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่มี 

 

2. การดําเนินการหลักสตูร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศึกษาต้น      เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

      ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา

ที่เทียบเท่าปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 

3. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง

จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 

4. สามารถศึกษาเต็มเวลาได้ 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

      ไม่มี 

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

      ไม่มี 
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 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

       แผน ก แบบ ก2 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปทีี่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปทีี่ 2 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 0 0 5 5 5 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

 1. งบบุคลากร  

     1.1 หมวดเงินเดือน 1,680,000 2,520,000 4,200,000 5,040,000 5,040,000

     1.2 หมวดค่าจ้างประจํา 360,000 540,000 720,000 720,000 720,000

 2. งบดําเนินการ  

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 100,000 100,000 200,000 300,000 300,000

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 150,000 225,000 360,000 420,000 420,000

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 60,000 90,000 140,000 160,000 160,000

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000

 3. งบลงทนุ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000

 4. งบเงินอุดหนนุ 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000

รวมรายจ่าย 7,620,000 9,015,000 11,430,000 12,720,000 8,720,000
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 2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36(3) หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร 

     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ลําดับที ่ หมวดวิชา 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2559  

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา       ไม่น้อยกว่า  12 24 

  1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน   - 9 

  1.2 หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า - 15 

2. วิทยานิพนธ ์           12 12 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต* - (3) 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36(3) 

หมายเหตุ   

  1. สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   

 2. นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับการเรียน 

ในหลักสูตรตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

     3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

         1) งานรายวิชา 24 หน่วยกิต 

                  1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต 

     261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5)

     261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง

Advanced Engineering Mathematics 

3(3-0-6)

     261761 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-3-2)

     261762 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-3-2)

     261763 สัมมนา 3 

Seminar III 

1(0-3-2)

   

 1.2 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาสาขากลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ  

     261710 กลศาสตร์ของแข็งข้ันสูง

Advanced Mechanics of Solids 

3(3-0-6)

     261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น

Theory of Elasticity 

3(3-0-6)

     261712 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ข้ันสูง

Advanced Finite Element Method 

3(2-2-5)

     261713 วัสดุคอมโพสิต 

Composite Materials 

3(3-0-6)

     261714 กลศาสตร์ของความล้าและการแตกร้าว

Mechanics of Fatigue and Fracture 

3(3-0-6)

     261715 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต

Composite Material Forming Technology 

3(2-2-5)

     261716 โครงสร้างน้ําหนักเบา

Lightweight Structure 

3(3-0-6)
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     261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5)

                   

 กลุ่มวิชาอุณหภาพและของไหล  

     261720 กลศาสตร์ของไหลข้ันสูง

Advanced Fluid Dynamics 

3(3-0-6)

     261721 การคํานวณด้านพลศาสตร์ของไหล

Computational Fluid Dynamics 

3(3-0-6)

     261722 ไทรโบโลยี 

Tribology 

3(3-0-6)

     261723 เทอรโ์มไดนามิกส์ข้ันสูง

Advanced Thermodynamics 

3(3-0-6)

     261724 การถ่ายเทความร้อนข้ันสูง

Advanced Heat Transfer 

3(3-0-6)

     261728 การไหลแบบหลายเฟสและการถ่ายเทความร้อน

Multiphase Flow and Heat Transfer 

3(3-0-6)

    261729 เทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยี

Thermoacoustics Technology 

3(2-2-5)

     261730 อากาศพลศาสตร์ของกงัหนัลม

Aerodynamics of Wind Turbines 

3(3-0-6)

     261731 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในวัสดุพรุน

Transport Phenomena in Porous Media 

3(2-2-5)

     261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5)

 

                  กลุ่มวิชาพลศาสตร์และการควบคุม  

     261740 พลศาสตร์เชิงวิเคราะห์

Analytical Dynamics 

3(3-0-6)

     261741 การแกว่งในระบบทางกล

Oscillation of Mechanical Systems 

3(3-0-6)

     261742 พลศาสตร์เครื่องจักรกลแบบหมุน

Dynamics of Rotating Machinery 

3(3-0-6)
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     261743 พ้ืนฐานการควบคุมสมยัใหม่

Fundamental of Modern Control 

3(2-2-5)

     261744 การควบคุมดิจิทัลในระบบทางกล

Digital Control of Mechanical Systems 

3(2-2-5)

     261745 การควบคุมแบบเหมาะสม

Optimum Control 

3(3-0-6)

     261746 การควบคุมแบบคงทน

Robust Control 

3(3-0-6)

     261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5)

 

                  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

     261750 การปรบัอากาศข้ันสูง

Advanced Air Conditioning 

3(3-0-6)

     261751 การเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน

Heat Transfer Enhancement 

3(3-0-6)

     261752 การอนรุักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

Energy Conservation and Energy Management 

3(2-2-5)

     261753 การเผาไหม้ข้ันสูง

Advanced Combustion 

3(3-0-6)

     261754 เทคโนโลยีท่อความร้อน

Heat Pipe Technology 

3(3-0-6)

     261755 เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง

Fuel Cell Technology 

3(3-0-6)

     261756 เทคโนโลยีไฮโดรเจน

Hydrogen Technology 

3(3-0-6)

     261757 เทคโนโลยีไบโอดีเซล

Biodiesel Technology 

3(2-2-5)

     261758 เทคโนโลยีฟิชเชอร-์โทรปช์

Fischer-tropsch Technology 

3(3-0-6)

     261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5)
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              2) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

     261791 วิทยานิพนธ ์

Thesis 

12 หน่วยกิต

 

              3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา 

     3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6)

(ไม่นบัหน่วยกิต) 

261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Research Methodology in Mechanical Engineering 

3(2-2-5)

261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง

Advanced Engineering Mathematics 

3(3-0-6)

261761 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-3-2) 

2617xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

261762 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-3-2) 

2617xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2617xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

2617xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

261763 สัมมนา 3 

Seminar III 

1(0-3-2) 

261791 วิทยานิพนธ ์

Thesis 

6 หน่วยกิต

2617xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6)

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

261791 วิทยานิพนธ ์

Thesis 

6 หน่วยกิต

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาํหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (บังคับไม่นบัหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง 

 Academic English, type of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ

วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 Definitions, characteristics and goals of research, research types and processes of 

research, research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, 

proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers 

and research techniques in science and technology 

 

261701 คณิตศาสตรวิ์ศวกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Engineering Mathematics 

 พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการ

ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การวิจัยการดําเนินงานด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น วิธีการหาค่าที่

เหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมเครื่องกล คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

 Matrix algebra, solution of linear equation systems, differential equations solutions 

and applications in mechanical engineering, operation research by linear programming, optimization 

methods in mechanical engineering, mathematics and computer applications 
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261710 กลศาสตรข์องแข็งขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Mechanics of Solids 

 การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดสําหรับปัญหาแบบสองมิติและสามมิติ กฎวาง

นัยทั่วไปของฮุค สภาพยืดหยุ่นข้ันแนะนํา วิธีพลังงาน เสถียรสภาพยืดหยุ่น เกณฑ์การคราก และสภาพ

พลาสติกข้ันแนะนํา เทคโนโลยีการตรวจวัดการเสียรูป 

 Analysis of stress and strain for two and three dimensional problems, generalized 

Hooke's law, introduction to elasticity, energy method, elastics instability, yielding criteria and 

introduction to plasticity, deformation measurement technology 

 

261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น 3(3-0-6) 

 Theory of Elasticity 

 บทนําวิชาทฤษฏีสภาพยืดหยุ่น, ปัญหาความเค้นระนาบและความเครียดระนาบ, 

ฟังก์ชันความเค้น, ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดฉาก, ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดเชิง

ข้ัว, วิธีพลังงานความเครียดและการวิเคราะห์ความเค้นความเครียดในสามมิติ 

 Introduction to theory of elasticity, plane stress and plane strain problems, stress 

function, two-dimensional problems in rectangular coordinates, two-dimensional problems in polar 

coordinates, strain energy methods and analysis of stress and strain in three dimensions 

 

261712 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Finite Element Method 

 ข้ันตอนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การหาสทิฟเนสเมทริกซ์สําหรับเอลิ

เมนต์แบบ  1  มิ ติ  2  มิ ติ  และ3 มิ ติ  การใ ช้ระ เ บียบวิ ธี ไฟไนต์ เอเลเมนต์ เ พ่ือแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์ความเค้นโดยหาผลเฉลยแบบชัดแจ้งและแบบ

ปริยาย โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สําหรับงานวิศวกรรมทั่วไป 

 Basic steps in finite element method, formulation and calculation of finite element 

matrices for 1D, 2D and 3D-elements, solving problem by using finite element method for mechanical 

engineering analysis and design, application stress analysis with respect to explicit and implicit 

solution, general purpose of finite element analysis softwares 
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261713 วัสดุคอมโพสิต 3(3-0-6) 

 Composite Materials 

 คุณลักษณะทั่วไปของวัสดุคอมโพสิต เส้นใย เมตริกซ์ การต่อแผ่นคอมโพสิต โครงสร้าง

ของวัสดุคอมโพสิต พ้ืนฐานการข้ึนรูปวัสดุคอมโพสิต ทฤษฎีทางวัสดุคอมโพสิตแบบเรียงชั้น การนําวัสดุ

คอมโพสิตมาใช้ 

 General characteristic of composite materials, fiber, matric, interface bonding, 

structure of composite materials, basic of composite materials forming process, laminated theory and 

composite material application 

 

261714 กลศาสตรข์องความล้าและการแตกรา้ว 3(3-0-6) 

 Mechanics of Fatigue and Fracture 

 ปัญหาพ้ืนฐานและแนวคิดของกลศาสตร์การล้าและการแตกหักข้ัน การวิเคราะห์ความ

เค้นในช้ินส่วนที่มีรอยร้าว สนามความเค้น แบบยืดหยุ่นบริเวณปลายรอยร้าว ตัวประกอบความเค้น

เข้มข้นและ บริเวณพลาสติกปลายรอยร้าว หลักการพลังงาน หลักเกณฑ์การเปดิออกของรอยร้าว การ

หาค่าตัวประกอบของความเค้นเข้มข้น การเริ่มร้าวและการขยายตัวของรอยร้าวในการล้า กลศาสตร์

การแตกหักแบบยืดหยุ่นและพลาสติก การออกแบบโดยใช้กลศาสตร์การแตกหัก การประยุกต์การ

วิเคราะห์ความเค้นจากการคํานวณแบบผลเฉลยตรงและแบบชัดแจ้งโดยใช้ซอฟแวร์สําเร็จรูปในการ

แก้ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล 

 Basic problems and concepts in mechanics of fatigue and fracture, stress analysis for 

members with cracks, elastic crack-tip stress-field, stress intensity factors and crack-tip plastic 

zones, energy principle, crack opening displacement criterion, determination of stress intensity factor, 

fatigue crack initiation and propagation, linear elastic plastic fracture mechanics, fracture mechanic 

design, application stress analysis with respect to explicit and implicit solution by commercial software 

to solve the problems in mechanical engineering 

 

261715 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต 3(2-2-5) 

 Composite Material Forming Technology 

 เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุคอมโพสิต รูปแบบการข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูปแบบ ใช้มือ

วาง แบบอาร์ทีเอ็ม แบบใช้ถุงสุญญากาศ  การผสมเส้นใยและเมตริกซ์ การเคลือบผิวเส้นใยเสริมแรง 

การยึดเกาะระหว่างเมตริกซ์กับเส้นใยเสริมแรง กลไกการยึดเกาะของวัสดุผสมในระดับจุลภาค สมบัติ

ทางกลของวัสดุผสมในช่วงอีลาสติก ความแข็งแรงของเมตริกซ์ผสมเส้นใยเสริมแรง การแตกหัก ความ

เหนียว และพฤติกรรมของวัสดุผสม 
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 Composite material forming process technology, process of hand lay-up, process of 

RTM, process of vacuum bagging, fiber-matric mixture, surface coating, matrix-reinforced fiber 

cohesion, mechanism of  cohesion, mechanical properties of composite material in elastic, strength 

of matric-reinforced fiber mixture, failure-toughness and behavior of composite material 

 

261716 โครงสร้างนํ้าหนักเบา 3(3-0-6) 

 Lightweight Structure 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้างและวิธีการออกแบบสําหรับโครงสร้างน้ําหนัก

เบา บทนําเรื่องวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ การดัด เฉือน บิดงอ และการบิดเบ้ียวของคานผนังบางแบบเปิดและ

แบบปิดที่มีหรือไม่มีความแข็งเกร็ง ทฤษฎีแผ่นเรียบของเคอร์ชอฟฟ์ การสูญเสียเสถียรภาพเฉพาะที่และ

ทั่วทั้งหมดของคานและแผ่นเรียบบาง 

 Analysis of structural elements and design methods for lightweight structures, 

introduction to finite element method, bending, shear, torsion and warping of open and closed thin-

walled beams, with and without stiffeners, Kirchhoff plate theory, local and global instability of beams 

and thin plates 

 

261720 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Dynamics 

 จลนศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล สมการความต่อเนื่อง การหาคําตอบทั้งวิธีตรง

วิธีแบบประมาณค่า สมการนาเวียร์สโต๊ค การไหลแบบโอชีน แบบอุดมคติ แบบโพเทนเชียล ทฤษฎีชั้น

ขอบเขตแบบลามินาร์ เทคโนโลยีการตรวจวัดของไหล 

 Kinematics and mechanics of fluid, continuity equation, exact and approximate 

solutions, Navier-Stokes equation, Oseen flows, ideal and potential flows, and laminar boundary 

layer theory, fluid measurement technology 

 

261721 การคํานวณด้านพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 

 Computational Fluid Dynamics 

 การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลแบบที่มีและไม่มีความหนืด การแก้ปัญหา

การไหลแบบมีศักยภาพ สมการออยเลอร์ สมการเบาดารี่เลเยอร์ และสมการนาเวียร์-สโตกส์ การ

ประยุกต์ใช้กับปัญหาการไหลแบบปั่นป่วน 

 Numerical solution of inviscid and viscous flow problems, solutions of potential flow 

problems, Euler equation, boundary layer equation, Navier-Stokes equation, applications to turbulent 

flows 
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261722 ไทรโบโลยี 3(3-0-6) 

 Tribology 

 พ้ืนฐานของผิวสัมผัส ลักษณะของพ้ืนผิว การสัมผัสระหว่างผิวหยาบ และพฤติกรรม

การสัมผัสเป็นต้น ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงเสียดทาน และกลไกการสึกหรอ อุณหภูมิในการสัมผัสที่มีการ

เล่ือนไถล การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิคส์ ไฮโดรสแตติกส์ และแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิคส์ 

 Fundamentals of surface contact, surface topography, asperity contact, interfacial 

phenomena, friction theories and wear mechanisms, temperatures in sliding contacts, hydrodynamic 

lubrication, hydrostatic lubrication, elastohydrodynamic lubrication and boundary lubrication 

 

261723 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Thermodynamics 

 กฎข้อหนึ่งและข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์ระบบทางความร้อน ระบบ

เฟสเดียวและระบบหลายเฟส การย้อนกลับไม่ได้และเอกเซอร์จี ปฏิกิริยาทางเคมี ความสัมพันธ์ของ

คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ การออกแบบระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ เทคนิคการหาค่าเหมาะสม

ที่สุดทางเทอร์โมไดนามิกส์ เทคโนโลยีการตรวจวัดทางด้านอุณหภาพ 

 First law and second law of thermodynamics, thermal system, single phase and 

multi-phase system, irreversibility, exergy, chemical thermodynamics and thermodynamic property 

relations, thermodynamic system design, optimization of thermodynamic systems, thermal 

measurement technology 
 

261724 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Heat Transfer 

 กฎพ้ืนฐานเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน การพาความร้อน การนําความร้อน และการ

แผ่รังสีความร้อน สมบัติการส่งถ่ายทั่วไปของวัสดุ การนําความร้อนภายใต้สภาวะคงที่ ไม่คงที่ และแบบ

เป็นคาบปัญหา การนําความร้อนแบบไม่คงที่ผ่านผนังแบบผสม ปัญหาการถ่ายเทความร้อนที่มีแหล่ง

ความร้อนและการเพิ่มพื้นที่ผิว 

 Fundamental laws of governing conduction, convection and radiation heat transfers, 

general transport properties of materials, thermal conduction in steady, unsteady and periodic states, 

transient conduction heat transfer problems of composite walls, heat transfer problems including heat 

sources, extended surfaces 
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261728 การไหลแบบหลายเฟสและการถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 Multiphase Flow and Heat Transfer 

 การเดือดและการควบแน่นในระบบที่อยู่กับที่ วิเคราะห์และปรับแก้ค่าปรากฏการณ์การ

ถ่ายเทความร้อนในขณะเปล่ียนเฟส พ้ืนฐานการไหลแบบหลายเฟส การเดือดแบบพาและการควบแน่น 

การประยุกต์ใช้การไหลแบบหลายเฟสและการถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงจักรต้น

กําลัง 

 Boiling and condensation in stationary systems, phase change heat transfer 

phenomenology, analysis and correlations, multiphase flow fundamentals, convective boiling and 

condensation, multiphase flow and heat transfer applications in power and process industries 

 

261729 เทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Thermoacoustics Technology 

 เทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยี กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎของกลศาสตร์ของของไหล 

การส่ันสะเทือนเบื้องต้น คล่ืน กําลังและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทอร์โมอะคูสติก การถ่ายเทความ

ร้อนเมื่อของไหลไหลแบบกลับไปกลับมา ส่วนประกอบของอุปกรณ์เทอร์โมอะคูสติก 

 Thermoacoustics technology, laws of thermodynamics, laws of fluids, simple 

oscillations, waves, power and efficiency, heat transfer in oscillatory flow, components of 

thermoacoustic devices 

 

261730 อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม 3(3-0-6) 

 Aerodynamics of Wind Turbines 

 พ้ืนฐานกังหันลม อากาศพลศาสตร์ในสองและสามมิติ ทฤษฎีโมเมนตัมใน 1 มิติ 2 มิติ 

และ 3 มิติสําหรับกังหันลมในอุดมคติ วิธีเบรดเอลิเมนโมนเมนตัม บทนําเกี่ยวกับภาระที่กระทําและ

โครงสร้าง  แหล่งที่มาของภาระที่กระทํากับกังหันลม การจําลองกังหันลม 

 Fundamental of wind turbines, 1 -D aerodynamics, 2 -D aerodynamics, 3 -D 

momentum, theory for ideal wind turbine, shrouded rotors, classical blade element momentum 

method, introduction to loads and structures, sources of loads on wind turbine, wind turbine simulation 
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261731 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในวัสดุพรนุ 3(2-2-5) 

 Transport Phenomena in Porous Media 

 คุณสมบัติของวัสดุพรุน สมการการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง

กับวัสดุพรุน การแก้ปัญหาค่าขอบเขตและค่าเริ่มต้น การวิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะการถ่ายเท

ของวัสดุพรุน การใช้และพัฒนาแบบจําลองในการวิเคราะห์การไหลในวัสดุพรุน 

 Porous media properties, heat and mass transfer equations and theory in porous 

media, boundary value and initial value problem solving, porous media structure and transfer 

analysis, implement and develop model for flow analysis in porous media 

 

261740 พลศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 Analytical Dynamics 

 กลศาสตร์นิวตันสําหรับระบบอนุภาค สมการการเคล่ือนที่ของลากรานจ์สําหรับระบบ

อนุรักษ์และไม่อนุรักษ์ หลักการของฮามิลตัน จลศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง สมการการ

เคล่ือนที่ของออยเลอร์ การประยุกต์ใช้การเคล่ือนที่แบบไจโรสโคปิก สมการการเคล่ือนที่ของฮามิลตัน 

ทฤษฎีเชิงเส้นตรงของการส่ัน 

 Newtonian mechanics for systems of particles, Lagrange's equations of motion for 

conservative and non-conservative systems, variational mechanics and Hamilton's principle, the 

kinematics and dynamics of rigid bodies, Euler's equations of motion, application to gyroscopic motion, 

introduction to Hamilton's equations of motion, linearized theory of small oscillations and associated 

matrix formulations 

 

261741 การแกว่งในระบบทางกล 3(3-0-6) 

 Oscillation of Mechanical Systems 

 พ้ืนฐานของการส่ันสะเทือน การวิเคราะห์ผลตอบสนองของแรงแบบคาบและไม่เป็นคาบ

ด้วยวิธีแปลงรูป สมการลากรานจ์และหลักการของฮามิลตัน ระบบที่มีตัวหน่วงความหนืด ทฤษฎีและ

วิธีการของแมทริกซ์ การส่ันสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 

 Fundamental of vibration, analysis of response to periodic and aperiodic forces by 

transform methods, Lagrange’s equations and Hamilton’s principles, system with viscous damping, 

matrix theory and methods, vibration of continuous system 
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261742 พลศาสตร์เครื่องจักรกลแบบหมุน 3(3-0-6) 

 Dynamics of Rotating Machinery 

 ระบบพิกัดและจลศาสตร์ของโรเตอร์ ความเร็ววิกฤติและการกระตุ้นจากมวลไม่สมดุล 

ผลกระทบของความไม่สมมาตรของโรเตอร์และสเตเตอร์ ปรากฎการณ์ไจโรสโคปิค แนวคิดของ

พลังงานและเสถียรภาพ แบบจําลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ปรากฎการณ์ไม่เชิงเส้นในเครื่องจักรกล 

 Coordinate systems and kinematics of rotor motion, critical speeds and unbalance 

excitation, effect of asymmetry in rotor and stator, gyroscopic effect, stability and energy concepts, 

finite element modeling, nonlinear phenomena in machinery 

 

261743 พื้นฐานการควบคุมสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 Fundamental of Modern Control 

 พ้ืนฐานแบบจําลองปริภูมิสถานะ ตัวสังเกตและตัวควบคุมในรูปแบบบัญญัติ สภาพ

ควบคุมได้ สภาพสังเกตได้ ผลสัมฤทธิ์เล็กสุดเฉพาะกลุ่ม ทฤษฎีเสถียรภาพ สภาพเสถียร ปัญหาปรับค่า

ตามของระบบต่อเนื่อง การปรับผลตอบสนองพลศาสตร์ การวางข้ัว การลดอันดับตัวสังเกต ตัวควบคุม

กําลังสองเชิงเส้นแบบเกาส์/ตัวควบคุมกําลังสองเชิงเส้น ตัวกรองคาลมาน 

 State space fundamentals, observer and controller canonical forms, controllability, 

observability, minimum realization, stability theory, stabilizability, and tracking problem of continuous 

systems, shaping the dynamic response, pole placement, reduced-order observers, LQG/LQR, 

introduction to random process and Kalman filters 

 

261744 การควบคุมดิจิทัลในระบบทางกล 3(2-2-5) 

 Digital Control of Mechanical Systems 

 ระบบดิจิทัล เทคนิคการแปลงผันสัญญาณ การแปลงซีและส่วนกลับของการแปลงซี 

ฟังก์ช่ันถ่ายโอนและแผนภาพบล็อก เทคนิคตัวแปรสถานะ สภาพควบคุมได้ สภาพสังเกตได้ เทคนิคการ

ออกแบบตัวควบคุมและเสถียรภาพ 

 Digital systems, signal conversion techniques, z-transform and inverse z-transform, 

transfer function and block diagrams, state-variable techniques, controllability, observability, stability 

and control design techniques 
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261745 การควบคุมแบบเหมาะสม 3(3-0-6) 

 Optimum Control 

 ปัญหาค่าหมาะสม การแปรผันของแคลคูลัส ทฤษฎีของสนามและเงื่อนไขเพียงพอของ

ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ หลักค่าสูงสุดของ ฟอนตริยาจิน ทฤษฎีของแฮมิลตัน-ยาโคบี การควบคุมแบบ

ป้อนกลับเหมาะที่สุด การควบคุมแบบแบงแบง การควบคุมแบบป้อนกลับที่เหมาะสมในปริภูมิเอชสอง 

 Optimization problems, calculus of variations, theory of fields and sufficient conditions 

of relative extremum, Pontryagin maximum principle, Hamilton-Jacobi theory, optimal feedback 

control, bang-bang control, H2 optimal control 

 

261746 การควบคุมแบบคงทน 3(3-0-6) 

 Robust Control 

 โพลและซีโรขอบระบบพหุตัวแปร การวิเคราะห์ความทนทาน นอร์มและค่าซิงกูล่าร์ 

หลักการค่าสูงสุด การออกแบบ ตัวควบคุมกําลังสองเชิงเส้นและตัวควบคุมกําลังสองเชิงเส้นแบบเกาส์ 

การออกแบบความทนทานแบบเอชอินฟินิตี้ 

 Multivariable poles and zeros, robustness analysis, norms and structured singular 

values, the maximum principle, LQR and LQG control design, H-infinity robust design 

 

261750 การปรับอากาศขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Air Conditioning 

 สภาวะสบายเชิงความร้อน การปรับอากาศและการระบายอากาศเฉพาะที่ ระบบปรับ

อากาศแบบการไหลต่ําอุณหภูมิต่ํา เทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบปรับอากาศ 

 Thermal comfort, local ventilation and cooling, air conditioning system in low flow low 

temp, air conditioning, novel technology of air conditioning system  

 

261751 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer Enhancement 

 เทคนิคการออกแบบเพ่ือเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน การพัฒนาหรือดัดแปลงอุปกรณ์เดิม

ให้ดียิ่งข้ึน ทฤษฎีทางกายภาพในการจําลองการไหลและการถ่ายเทความร้อนผ่านพ้ืนผิวท่ีดัดแปลงเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน 

 Design techniques to enhance heat transfer characteristics equipment upgrading and 

retrofitted, physical theory to model the flow and heat transfer associated with surfaces modified to 

improve performance 
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261752 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 

 Energy Conservation and Energy Management 

 การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานความร้อน การ

อนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการประหยัดพลังงาน 

 Energy management, energy conservation in electrical system, energy conservation 

in heat process system, energy conservation for industrial and energy conservation for building, 

success monitoring of energy saving project 

 

261753 การเผาไหม้ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Combustion 

 การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองกระบวนการระเบิดและการเผาไหม้ การเผาไหม้

อนุภาคถ่านหิน การระเหยของละออง การเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดเช้ือเพลิงเหลว การควบคุมมลภาวะ

จากการเผาไหม้เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่ การจุดระเบิด การลุกลามและเสถียรภาพของ 

เปลวไฟ ขบวนการเผาไหม้ในเตาเครื่องยนต์แก๊สเทอร์โบและเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

 Theoretical and experimental analysis of combustion and explosion processes, coal 

particle combustion, droplet vaporization, liquid propellant rocket combustion, control of pollution from 

combustion pre-mixed and laminar flames, ignition propagation and flame stability, combustion 

processes in furnaces, gas turbines and internal combustion engines 

 

261754 เทคโนโลยีท่อความร้อน 3(3-0-6) 

 Heat Pipe Technology 

 ประวัติและการพัฒนาท่อความร้อน ทฤษฎีพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบท่อความร้อน 

ส่วนประกอบของท่อความร้อน การออกแบบท่อความร้อน การผลิตและการทดสอบท่อความร้อน   

การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนชนิดท่อความร้อน ท่อความร้อนชนิดพิเศษ 

 Heat pipe development and history, fundamental theory for heat pipe design, heat 

pipe components, heat pipe design, heat pipe manufacturing and testing, heat pipe type heat 

exchanger, special type of heat pipe 
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261755 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

 Fuel Cell Technology 

 เทคโนโลยีเซลล์เ ช้ือเพลิง หลักการทํางานของเซลล์เ ช้ือเพลิง โครงสร้างและ

องค์ประกอบของเซลล์เช้ือเพลิงแบบเซลล์เดียว เซลล์ชุดและระบบของเซลล์เช้ือเพลิง พ้ืนฐานทาง

อุณหภูมิพลศาสตร์และไฟฟ้าเคมีเพ่ือใช้วิเคราะห์เซลล์เช้ือเพลิง ปรากฏการณ์การถ่ายเทในเซลล์

เช้ือเพลิง การออกแบบ สภาพที่เหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์เช้ือเพลิง การทดสอบ 

วิธีการตรวจวัด การประเมิน การสร้างแบบจําลองสมรรถนะของระบบเซลล์เช้ือเพลิง ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลกําไร 

 Fuel cell technology, principle and operation of various types of fuel cells, configuration 

of individual cell, stack and fuel cell system, thermodynamics and electrochemistry of fuel cells, 

transport phenomena in fuel cells, fuel cell system design, optimization and economics, single cell 

and stack testing, diagnostic methods and performance evaluation, fuel cell performance modelling, 

challenges of fuel cell commercialization 

 

261756 เทคโนโลยีไฮโดรเจน 3(3-0-6) 

 Hydrogen Technology 

 เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน กระบวนการความร้อนเคมี กระบวนการไฟฟ้าเคมี และ

กระบวนการชีวเคมี เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนสําหรับการใช้งานบนยานพาหนะ การใช้งานแบบ

พกพา และการใช้งานที่อยู่กับที ่ เทคโนโลยีการจัดเก็บในรูปของแก๊ส ของเหลวและการใช้ตัวดูดซับ การ

ขนถ่ายไฮโดรเจน การนําไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน

ความปลอดภัย การออกแบบ การประเมินผลกระทบ ความเหมาะสม และอนาคตของเทคโนโลยี

ไฮโดรเจน 

 Hydrogen production technologies, thermochemical, electrochemical and biochemical 

processes, hydrogen storage technologies for on-board vehicular, portable and stationary 

applications, hydrogen storage in gaseous form, liquid form and in solid materials, distribution, 

utilization, infrastructure, safety threats, principles of mitigation, regulations and standards, design of 

facilities, assessment of effects, suitability, future prospects 
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261757 เทคโนโลยีไบโอดีเซล 3(2-2-5) 

 Biodiesel Technology 

 ความหมายของไบโอดีเซล คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของไบโอดีเซล ปฏิกิริยาเอส

เทอร์ริฟิเคชัน และทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของไขมันสัตว์และนํ้ามันพืช  การผลิตไบโอดีเซลในเชิง

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีไบโอดีเซลในปัจจุบัน การนําไบโอดีเซลมาใช้สําหรับน้ํามันดีเซลใน

เครื่องยนต์ 

 Definition of biodiesel, chemical and physical properties of biodiesel, esterification and 

transesterification of animal fat and vegetable oil, biodiesel production for industry and biodiesel 

technology, biodiesel application for diesel engine 

 

261758 เทคโนโลยีฟิชเชอร-์โทรปช ์ 3(3-0-6) 

 Fischer-tropsch Technology 

 ความหมายของฟิชเชอร์-โทรปช์ การผลิตของเหลวไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซที่เป็น

องค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ สารเร่งปฏิกิริยา และระบบการผลิตใน

ปฏิกิริยา การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ในอนาคต และการทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง 

                   Definition of Fischer-tropsch technology, liquid hydrocarbon production from 

hydrocarbon gas, Fischer-tropsch reaction, catalyst, and production system, feasibility of the Fischer-

tropsch application for future and fossil fuel substitution 

 

261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Mechanical Engineering 

 การกําหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในด้านกลศาสตร์

ของแข็งและวัสดุ หรือ อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การนําเสนอ  การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case study in Solid Mechanics and Materials 

or Field of Thermo-Fluids or dynamics and control or energy technology, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 
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261761 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนําเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรม 4.0 หรือ 

งานวิจัยในปัจจุบัน  ขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ  

 Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and 

answering questions in modern technology, industry 4.0, current researches, interesting research 

area  

 

261762 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

 Seminar II 

 การวางแผนงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การนําเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม  

 Research planning and literature reviews, research proposal writing, academic 

presentation, discussing and answering questions 

 

261763 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

 Seminar III 

 การรายงานและการนําเสนองานวิจัย การอภิปรายผล การสรุปผล การเขียน

วิทยานิพนธ์   

 Report and presentation, result discussion, conclusion, thesis writing up  

 

261791 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in mechanical engineering 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามลําดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

    2. เลขในลําดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 

        2.1 เลข 7  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

    3. เลขในลําดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

        3.1 เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง 

      วิศวกรรมเครือ่งกล 

        3.2 เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ 

        3.3 เลข 2-3  หมายถึง กลุ่มวิชาอุณหภาพและของไหล 

        3.4 เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชาพลศาสตร์และการควบคุม 

        3.5 เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

        3.6 เลข 6  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ 

        3.7 เลข 9  หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

    4. เลขในลําดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน 
ปี 

1* นายปุริมพัฒน์ 

สัทธรรมนุวงศ์ 

35404003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

D.Eng. Mechanical Engineering Université de Bourgogne, France 2554 

วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งจักรกล

เกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

2 นายนพรัตน์ เกตุขาว 36401007XXXXX อาจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 

   วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

3 นายวสันต์ คําสนาม 34511005XXXXX อาจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

   วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

2547 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

4* นายสุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ 55303000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

   วศ.ม. วิศวกรรมเครือ่งกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

2548 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน 
ปี 

5* นางรัชนีวรรณ อังกุรบุตร ์ 33699000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering The University of Texas at Arlington, 

USA

2554 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

2542 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายสมชาย วงศ์วิเศษ 35404003XXXXX ศาสตราจารย์ Dr.-Ing.

วศ.ด.  

Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครือ่งกล 

University of Hannover, Germany

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

2537 

2532 

M.Eng. Energy Technology AIT, Thailand 2527 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2525 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

      ไม่ม ี

 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย 

 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

      กําหนดให้นิสิตต้องทํางานวิจัยรายบุคคล และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลา

ที่สาขาวิชากําหนด นอกจากนั้นเมื่อครบกําหนดเวลานิสิตต้องมานําเสนองานวิจัยที่ศึกษาต่อหน้า

คณะกรรมการสอบงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม หรือ 

องค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 

2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมข้ันสูงในการทําวิทยานิพนธ์ 

3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

4. สามารถเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 2 ถึง ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต 

      12 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

1. นิสิตเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการ

และระยะเวลาที่กําหนด 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการงานวิจัย จัดส่ิงอํานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ

ทํางานวิจัย 

5. นิสิตนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการจัดทํางานวิจัย 

6. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 

3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปาก

เปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1.1 การประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถประยุกต์
ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น ค ณิ ต ศ า สต ร์ ข้ั น สู ง 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น

วิศวกรรมเครื่ องกล  หรือความรู้ จาก

ผลการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซ้อนได้ 

การบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดง

การได้มาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ช้ี ใ ห้ เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ 

เพื่อให้สามารถในไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงได้  

1.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปัญห าท า ง วิ ศ วก ร รม 

สามารถระบุปัญหาหรือกําหนดหัวข้อวิจัย 

ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นเอกสาร และ

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้

วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมโดยใช้หลักการ

แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ด้ า น

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

วิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

1. ในระดับรายวิชาจะมีการมอบหมายให้นิสิตทํา

แบบฝึกหัด ทํารายงาน ทําโครงงานที่สอดคล้องกับผล

การเรียนรู้ที่ต้องการ 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตวัเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ

ทบทวนวรรณกรรม 

1.3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการหา

คําตอบของปัญหา สามารถหาคําตอบของ

ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ออกแบบ

ระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรม 

หรือออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ได้ตามความ

ต้องการ  ภายใต้ ข้อกําหนดต่าง  ๆ  เ ช่น 

ข้อกําหนดทางด้านสังคม ความปลอดภัย 

การอนามัยและส่ิงแวดล้อม มาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงแง่มุมทางสุนทรียศิลป์

1. ในระดับรายวิชา มีการมอบหมายให้นิสิตทําโจทย์ที่

เกี่ยวปัญหาค่าเหมาะสม (Optimization problem) ซ่ึง

นิสิตต้องเรียนรู้ที่กําหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Cost 

function) กําหนดข้อจํากัด (Constraints) และเทคนิคการ

แก้สมการด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตวัเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

1.4 การพิจารณาตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ 

วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซ้อน ตลอดจนสามารถหา

คําตอบของหัวข้อวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการ

ตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การ

1. ในระ ดับราย วิชา  มีการมอบหมายใ ห้ นิ สิต ทํา

กรณี ศึกษา  (Case study) เ กี่ ยวกับการตรวจสอบ 

วินิจฉัย ประเมินผล ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตวัเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  ที่

ปรึ กษา วิทยา นิพน ธ์  ผ่ านการ ดํา เ นินการ วิจั ย ที่
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

วิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ

การสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ได้ผล

สรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

ครอบคลุมถึงการตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการ

ทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ

การสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้อง

ตามหลักเหตุผล 

1.5 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยสามารถ

สร้าง เ ลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี 

ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและ

ทันสมั ย  โดย คํานึ ง ถึ ง ข้อกํ าหนดและ

ข้อจํากัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 

1. ในระดับรายวิชา มีการมอบหมายให้นิสิตทําโจทย์

หรือกรณีศึกษา (Case study) ที่นิสิตต้องใช้คอมพิวเตอร์ 

ในการจําลองระบบ (Simulation) หรือ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้

ได้วิธีการแก้ปัญหา 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตวัเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่

ทันสมัยในการทําวิจัย 

1.6 การทํางานร่วมกันเป็นทีม สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนที่ มีความหลากหลายในสห

สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ทํางานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นํา

กลุ่มได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังงานเด่ียว งานกลุ่ม ให้

นิสิตที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์คล้ายกันทํางานร่วมกนัเป็น

ทีมวิจัย ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของ

สาขาวิชาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา 

1.7 การติดต่อส่ือสาร สามารถติดต่อส่ือสารใน

งานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไป

ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยวาจา ด้วยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียน 

และการอ่านแบบทางวิศวกรรมตลอดจน

ออกคําส่ัง รับคําส่ังในการทํางานได้อย่าง

ชัดเจน 

1. ในระดับรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การเขียน การนําเสนอ อภิปราย ตอบคําถาม ผ่าน

รายวิชาสัมมนา 

2. ใ ห้ นิ สิตเรียนรู้ ด้วยตัวเองผ่านการเข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ 

1.8 กิจกรรมสังคม ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาที่

ยั่ ง ยื น  แ ล ะ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม 

มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม

และส่ิงแวดล้อม และสามารถประเมินผล

กระทบของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซ้อนต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ในระดับรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนที่ช้ีให้เหน็

ผลกระทบต่อบริบทของวิชาชีพ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

2. ในการทําวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตศึกษาผลกระทบด้าน

ต่าง ๆ และเขียนอภิปรายในเล่มวิทยานิพนธ์ 
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1.9 จรรยาบรรณด้านวิชาการและวิชาชีพ 

มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณด้าน

วิชาการและวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ซ่ือสัตย์ มีวินัย 

ใจอาสา กล้าเป็นผู้นํา 

บรรยาย สอดแทรก หรือยกกรณีศึกษา กรณีละเมิด 

เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการเขียนผลงานทางวิชาการ

และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เน้นให้มีการอภิปราย การระดมสมองใน

ประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างพฤติกรรม

ของ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ช้ีให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ทํางาน ช้ีให้เห็นคุณค่าของจริยธรรมท่ีส่งเสริมการ

ดําเนินชีวิตที่ดี  

1.10 การเรียนรู้ตลอดชีพ ตระหนักถึงความ

จําเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้

และพัฒนาตลอดชีพ และมีความรู้เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมร่วม

สมัย  ที่ กํ า ลั งอยู่ ในความสนใจ  เป็น ที่

วิพากษ์วิจารณ์ ของสังคม 

ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านการทําวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาดูงาน การประชุมวิขาการ การสัมมนาต่าง ๆ

1.11 อัตลักษณ์บัณฑิต สุนทรียภาพ สุขภาพ 

บุคลิกภาพ  

1. ส่งเสริมให้นิสิตคํานึงถึงความสละสลวยของการใช้

ภาษา ความเรียบร้อยสวยงาม ความลงตัว ในการจัดทาํ

รายงาน วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ และการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุม 

2. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต มี ก า ร กํ า ห น ด แ ง่ มุ ม ท า ง

สุนทรียศาสตร์  เ ช่น  ความลงตัว  ความสวยงาม 

ความรู้ สึก เป็น มิตรกับ ผู้ ใ ช้  ในการออกแบบทาง

วิศวกรรม 

3. ส่งเสริมให้นิสิตมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ในด้านการ

เรียน การออกกําลังกาย การพักผ่อน ผ่านการเป็น

แบบอย่างที่ดีของอาจารย์ รวมถึงการใช้ข้อกําหนดด้าน

สุขอนามัย ในการออกแบบทางวิศวกรรม 

4. พัฒนาบุคลิกภาพนิสิต โดยการส่งเสริมให้นิสิตเข้า

ร่วมการประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพ่ือให้เห็น

แบบอย่างที่ดี  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

     (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

     (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

     (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ช้ีให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางาน ช้ีให้เห็นคุณค่า

ของจริยธรรมที่ส่งเสริมการดําเนินชีวิตที่ดี บรรยาย สอดแทรก หรือยกกรณีศึกษากรณีละเมิด เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณในการเขียนผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

     (2) ให้ความสําคัญและเน้นยํ้าให้นิสิตปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในขณะเรียน และกฎหมายต่าง ๆ เมื่อออกไปประกอบวิชาชีพ รวมถึงกติกาของกลุ่มที่ตกลงและยอมรับ

ร่วมกัน 

     (3) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้มีการอภิปราย การระดมสมอง ในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างพฤติกรรมของ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

     (4) ใช้กรณีศึกษา 

      2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) พฤติกรรมที่การแสดงออกผ่านกิจกรรมในช้ันเรียน ความรับผิดชอบในการทํางาน

และการอ้างอิงผลงาน 

     (2) พฤติกรรมในการทํางาน ความเรียบร้อยของผลงาน การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน 

การเคารพในข้อตกลงในช้ันเรียน 

     (3) พฤติกรรมขณะเรียน หรือสัมมนา 

  (4) ความสามารถในการวินิจฉัยและการให้เหตุผลสนับสนุนข้อวินิจฉัย 
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 2.2 ด้านความรู ้

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถนํามาประยุกต์ ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

     (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซ้ึง 

     (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) สอนให้นิสิตแปลผลหรือตีความคําตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์จริง 

     (2) สอนและมอบหมายงานที่ เ กี่ ยวกับการพิ สูจ น์ทฤษฎีบทสํา คัญในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล โดยเริ่มจากหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ

เศรษฐศาสตร์ บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสมการที่สําคัญ ๆ ในรายวิชา

เพ่ือให้นิสิตได้เห็นภาพและเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยในแขนงวิชาต่าง ๆ รวมถึงการยกตัวอย่างและ

มอบหมายงานที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง 

     (3) แนะนําระเบียบวิธีในการแก้ปัญหา หรือระเบียบวิธีวิจัย จากนั้นมอบหมายให้

แก้ปัญหา หรือดําเนินการวิจัย ในประเด็นที่ผู้สอนกําหนดหรือที่นิสิตสนใจ 

     (4) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย หรือทําวิจัย เพ่ือให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้

ความรู้ บูรณาการความรู้ หรือสร้างความรู้ใหม่ รวมถึงการประเมินผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) ความถูกต้องตามหลักวิชา ของการบ้าน รายงาน การนําเสนอ การตอบคําถาม 

     (2) ความถูกต้องเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ ความถูกต้อง

น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ 

     (3) ความสามารถในการพัฒนา ความรู้ หรือ วิธีการใหม่ ๆ รวมความสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้และการประเมินผลกระทบ 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

     (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการ

พัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ 
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     (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และ ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

     (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดําเนินการ

วิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้ ให้นิสิตทดลองแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่

หลากหลาย 

     (2) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อยที่ให้นิสิตลองใช้หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน

พัฒนาความรู้ใหม่ โดยการปรับเปล่ียนเงื่อนไขขอบ เงื่อนไขเริ่มต้น เพ่ิมหรือลดข้อกําหนด รวมถึงการ

ปรับเปล่ียนข้อสันนิษฐานต่าง ๆ 

     (3) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย เพ่ือให้นิสิตได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ

บูรณาการความรู้ ในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง  

     (4) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย หรือทําวิจัย เพ่ือให้นิสิตได้สังเคราะห์และ

บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ความรู้ใหม่ หรือ สร้างนวัตกรรม 

 

      2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

     ความถูกต้องตามหลักวิชา ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้และบูรณาการ 

หลักการ ทฤษฎี หรือระเบียบวิธีวิจัย จากการบ้าน รายงานการทําโครงงาน การนําเสนอ การตอบ

คําถาม 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     (2) มีความรับผิดชอบในการทํางานและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

     (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเขียน การนําเสนอ การอภิปราย การตอบ

คําถาม 
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     (2) มอบหมายให้นิ สิตทําโครงงานย่อยในรายวิชา  จัดทําแผนและรายงาน

ความก้าวหน้า ในลักษณะของเดี่ยวและงานกลุ่ม 

     (3) มอบหมายงานให้นิสิตทําเป็นกลุ่มย่อย 

     (4) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมการประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ 

 

      2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

     (1) ความสามารถในการเขียน การนําเสนอ การอภิปราย การตอบคําถาม 

     (2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

     (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ 

     (3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ สําหรับการทํางาน และการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) แนะนําข้ันตอน วิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกฝนให้นิสิตใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในการนําเสนอในห้องเรียน 

     (2) สอนนิสิตให้เข้าใจรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ การพูดและนําเสนอผลงานทาง

วิชาการอย่างเปน็ระบบ 

     (3) นําโปรแกรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน และการทําวิจัย 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์

และสถิติในการแก้ปัญหา 
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     (2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน บทความวิจัย บทความทางวิชา หรือ

วิทยานิพนธ์ ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 

     (3) ประเมินจากความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรม 

 

 

 2.6 สุนทรียศิลป์ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์ 

     สามารถผลิตวรรณกรรมทางวิชาการด้วยภาษาที่สละสลวย มีการจัดวางรูปแบบ 

เนื้อความ ตาราง และรูปภาพ ได้อย่างลงตัวมีศิลปะ มีศิลปะในการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น และ

โต้แย้ง มีความรู้ความเข้าใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ศิลปะและ

วัฒนธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถจัดสมดุลชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป ์

     จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการให้แก่นิสิต อาจารย์แสดง

มุมมองในเชิงศิลปะต่อผลงานของนิสิต แนะนําให้นิสิตแบ่งเวลาในการทํางานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุล 

การเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป ์

     ความสละสลวยของภาษาที่ใช้ การจัดองค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของนิสิต

เช่น รายงาน ส่ือที่ใช้ในการนําเสนอ บทความทางวิชาการ ฯลฯ ทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สัดส่วน

ของการใช้เวลาไปสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวัน 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสขุภาพและพฒันาบุคลิกภาพ  

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรกัษาสุขภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสขุภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยก่อน

ปฏิบัติ 

     (2) จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการนําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยเน้นในเรื่องของ

บุคลิกภาพระหว่างการนําเสนอ 
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      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

     (1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ 

     (2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง

การนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. 

สุนทรีย

ศิลป์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

1. งานรายวิชา 

1.1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน

 261700 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     

 261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง           

 261761 สัมมนา 1                 

 261762 สัมมนา 2                   

 261763 สัมมนา 3                  

1.2 หมวดวิชาเอกเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาสาขากลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ  

 261710 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง              

 261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น              

 261712 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ขั้นสูง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. 

สุนทรีย

ศิลป์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

 261713 วัสดุคอมโพสิต              

 261714 กลศาสตร์ของความล้าและ

การแตกร้าว 
                     

 261715 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ

คอมโพสิต 
                     

 261716 โครงสร้างน้ําหนักเบา                 

กลุ่มวิชาอุณหภาพและของไหล 

 261720 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง              

 261721 การคํานวณด้านพลศาสตร์

ของไหล 
                     

 261722 ไทรโบโลยี                 

 261723 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นสูง              

 261724 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. 

สุนทรีย

ศิลป์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

 261728 การไหลแบบหลายเฟสและ

การถ่ายเทความร้อน 
                     

 261729 เทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยี                

 261730 อากาศพลศาสตร์ของกังหัน

ลม 
                     

 261731 ปรากฏการณ์การถ่ายเทใน

วัสดุพรุน 
                     

กลุ่มวิชาพลศาตร์และการควบคุม  

 261740 พลศาสตร์เชิงวิเคราะห์               

 261741 การแกว่งในระบบทางกล                

 261742 พลศาสตร์เครื่องจักรกล

แบบหมุน 
                     

 261743 พื้นฐานการควบคุมสมัยใหม่                

 261744 การควบคุมดิจิทัลในระบบ

ทางกล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. 

สุนทรีย

ศิลป์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

 261745 การควบคุมแบบเหมาะสม                

 261746 การควบคุมแบบคงทน                

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 261750 การปรับอากาศขั้นสูง                 

 261751 การเพิ่มการถ่ายเทความ

ร้อน 
                     

 261752 การอนุรักษพ์ลังงานและ

การจัดการพลังงาน 
                     

 261753 การเผาไหม้ขั้นสูง               

 261754 เทคโนโลยีท่อความร้อน                 

 261755 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง                 

 261756 เทคโนโลยีไฮโดรเจน                 

 261757 เทคโนโลยีไบโอดีเซล                  

 261758 เทคโนโลยีฟิชเชอร์-โทรปช์                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. 

สุนทรีย

ศิลป์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

 261759 หัวข้อคัดสรรทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล 
                     

2. วทิยานิพนธ์ 

 261791 วิทยานิพนธ์                      

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดและประเมินผลในรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเรจ็การศึกษา 

      การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระบบและกลไก ดังนี้ 

      1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาประจําปี

การศึกษา ประกอบด้วย 

       1.1 ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

ประธาน 

       1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 

       1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

       1.4 กรรมการจากอาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

      ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาควรแต่งตั้ง

ตั้งแต่ก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยอาจแต่งตั้งได้หลายชุด จํานวนคณะกรรมการแต่ละชุดข้ึนกับความ

เหมาะสมของจํานวนรายวิชาและภาระหน้าที่ และผู้สอนวิชานั้น ๆ จะไม่เป็นกรรมการทวนสอบรายวิชา

ของตนเอง แต่เป็นผู้ให้ข้อมูลของรายวิชา 

      2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา กําหนดแนวทางการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

      3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา กําหนดปฏิทินการ

ดําเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจําแต่ละภาคการศึกษา 

      4. หลักสูตรส่งรายช่ือรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

ประจําปีการศึกษานั้น ๆ ไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

      5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา กําหนดรายวิชาที่จะทวน

สอบในแต่ละภาคการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา โดยจะดําเนินการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่กําหนดของ

หลักสูตร 

      6. เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

จะแจ้งรายช่ือรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสูตรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  



55 

      7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ประจํารายวิชา

ในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จําเป็นสําหรับการทวนสอบฯ เช่น มคอ.3-6 ข้อสอบ ผลการเรียน 

รายงาน ช้ินงาน เป็นต้น 

      8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

       8.1 ประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนา

ผลการเรียนรู้ของนิสิต ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของผลการเรียนรู้ และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)) 

       8.2 สุ่มตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการเรียนรู้ที่นิสิตได้รับจาก

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

       8.3 สุ่มตรวจสอบการประเมินผล การให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ระบุในแผนการ

ประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยอาจพิจารณาจากการให้คะแนน

จากรายงาน ผลงานจากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ 

       8.4ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทําเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษามาประกอบการทวนสอบ 

      9. เมื่อการดําเนินการทวนสอบเสร็จส้ิน คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

ระดับรายวิชา รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาไปยังคณะ

กรรมการบริหารคณะและไปยังหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

รายวิชา และหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา

นําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เปน็ไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

      การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ใช้การประเมินจาก 

1. ภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ

มหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและ

เข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ

คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถานศึกษานั้น ๆ 
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4. การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์

พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม่ 

1. กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 

2. แนะนําเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตส่ือการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ 

3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

1. การมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือให้เกิดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรม

ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ 

2. มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยกําหนดทุกปีการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน

ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย   

   

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาโท (กรณีที่ยังไม่มี

งานทํา) สํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (กรณีที่มีงานทําแล้ว) สํารวจ

ความก้าวหน้าหลังในหน้าที่การงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปผลการสํารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละป ีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและดําเนินงานตาม

ข้ันตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตใหม่สําหรับ

ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะนําอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

คําปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สําหรับให้คําปรึกษาด้านการทําวิทยานิพนธ์ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การประชุมวิชาการวิชาการ

และเผยแพร่ผลงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการให้คําปรึกษาต่อคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสําเร็จการศึกษา 

การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละ

ปีเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์และดําเนินการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจําหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

กําหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย

ละอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการประจําการของอาจารย์ 

และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

   

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา เมื่อส้ินปีการศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่

ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน

รายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาหรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทุกปีการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดประเด็นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์ส่ือการสอน ห้องวิจัยและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และส่ิงอํานวยความสะดวกใน
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การสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตําราและวารสาร กําหนดผู้รับผิดชอบและ

ประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร  

    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปกีารศึกษา 

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน    

ผลการเรียนรูที้่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

    

7. มีการ พัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปี

ที่แล้ว 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

    

9. อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 


 

   

10. จํานวนบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รบัการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

    

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทีม่ีต่อบณัฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน

ให้เหมาะสม 

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ หรือ รายงานผลการศึกษากรณีศึกษาที่ได้รับ

มอบหมาย หรือ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การตอบคําถาม การอภิปราย การแสดง

ความคิดเห็น 

3. มีการใช้รายวิชาสัมมนาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชาผ่านการ ประเมินผล

การเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่มการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การตอบคําถาม 

การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น โดยคณาจารย์ท่านอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สอนโดยตรง 

4. อาจารย์ผู้สอนใช้ข้อมูลป้อนกลับในการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของ

นิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนิสิต 

5. อาจารย์รายงานผลการประเมินกลยุทธ์การสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5 เพ่ือวางแผนการ

ปรับปรุงแผนการสอนและกลยุทธการสอนที่เขียนไว้ใน มคอ.3 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้ส่ือในทุกรายวิชา 

2. อาจารย์ท่ียื่นขอตําแหน่งทางวิชาการต้องผ่านการประเมินทักษะการสอนและแผนกลยุทธ์การ

สอน 

 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ปี 

เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร  

และคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

 

สรุปข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์หลักสูตรดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

ควรช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นในการจดัการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ 

ตามบริบทของจังหวัดพะเยา และพื้นที่โดยรอบ  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

มิติทางด้านวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนเหมาะสมดีแล้ว แต่ยังไม่เห็นการวางเป้าหมายเพื่อ

กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการนําความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลไปประยุกต์ใช้กับงานในท้องถิ่น 

หรือในระดับภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ผลงานในลักษณะดังกล่าวหากทําสําเร็จก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนได้จริง ก็จะสามารถนํามาเผยแพร่ สร้างตัวอย่างของการปฏิบัติให้เห็น เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในที่

ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้เช่นกัน 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

เนื่ องจาก ผู้ เ ข้า ศึกษามี พ้ืนฐานความรู้ ที่หลากหลาย  การปรับ พ้ืนความรู้ ทาง ด้าน

วิศวกรรมเครื่องกลให้ครบถ้วนอาจทําได้ไม่สมบูรณ์สําหรับนิสิตทุกคน การวางโครงสร้างหลักสูตรจึง

ควรเน้นไปตามสาขาในการทําวิจัยของคณาจารย์โดยให้มีการปูพ้ืนฐานความรู้ที่เกีย่วข้องกับสาขาความ

เช่ียวชาญของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านรายวิชาเฉพาะสาขานั้น ๆ 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

โดยหลักการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งน้ีในทางปฏิบัติจริงผู้สอนอาจปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ

ความพร้อมของผู้เรียน 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 
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เป็นแนวทางกว้าง ๆ อาจปรับเปลี่ยนให้มีความจําเพาะได้เมื่อมีการรับนิสิตเข้ามาศึกษาใน

หลักสูตรแล้ว 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

การพัฒนาอาจารย์โดยกิจกรรมการวิจัย อบรม ดูงาน เหมาะสมดีแล้ว แต่หากเพิ่มงานบริการ

วิชาการเข้าไว้ด้วยจะทําอาจารย์ได้โจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ด้วยทําให้เกิดช่องทางในการทํางานวิชาการที่ตอบ

โจทย์ชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

 เหมาะสมดีแล้ว 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ข้อคิดเห็นและข้อควรปรับปรุง 

เหมาะสมดีแล้ว 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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