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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Master of Engineering Program Mechanical Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0954 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล) 

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

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

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

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช ้

      หลักสูตรภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยและนสิิตตา่งชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

              6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2564  

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่ 14/2563  วันที ่ 6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2563 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 13/2563  วันที ่8 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2563 

  6.4 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  วันที ่ 23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่2/2564  

    วันที ่ 6  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2565 

 

8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ และ ควบคุมการผลิต

ในกระบวนการต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม และการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ 

รวมทั้งการวเิคราะหแ์ละปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้ 

2. นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชนทางด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขา

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน เป็นต้น 

3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. ผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ หรือการประเมินในศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล หรือ

ทางดา้นพลังงาน 

 



4 

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสุทธนิันท์ ศรีรัตยาวงค์ 55303000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

2548 

    วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยันเรศวร 2543 

2 นายสุธรรม อรุณ 36501013XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Mechanical Engineering                                                                                                                                                                                                                                                                              University of Manchester, UK 2558 

   วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2548 

    วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

3 นางรัชนีวรรณ องักุรบุตร์ 

 

33699000XXXXX 

 

อาจารย ์

 

Ph.D. Mechanical Engineering                                                                                                                                                                                                                                                                              University of Texas at Arlington, USA 2554 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมี

รากฐานที่ส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซึ่งรากฐานดังกล่าวจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวิศวกรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากร

ทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจรญิก้าวหนา้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น้อมน าหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป

ประเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 

ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ

สังคมไทย ซึ่งรากฐานดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวิศวกรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งมีฐาน

ความคิดหลักคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการ

เรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การ

จัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิมที่มีมูลค่าต่ า (Traditional Services) ไปสู่

การเป็นแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญสูง (High Value Services) เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการ แรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น สามารถ

เน้นการก าหนดโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยเลือกการวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพทั้ง

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และภาคเกษตรที่ืเน้นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย 
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สถาบันวิจัย และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท รวมทั้งการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ ระดับนานาชาติ โดยมีภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว 

โดยมีเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การสร้างมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การเพิ่ม

รายได้สุทธิของเกษตรกร การเพิ่มจ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม การเพิ่มการลงทุนในการวิจัย และ

พัฒนาของภาคเอกชน การเพิ่มเปอร์เซ็นไทล์ของดัชนีความสามารถของประเทศในการดึงดูดและรักษา

ผูม้ีความสามารถสูงซึ่งถูกจัดล าดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) และการเพิ่ม

มูลค่าธุรกิจ  

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้ 

การวิจัยและนวัตกรรม หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่

การเข้าสู่สังคมสูงวัย แรงงานทักษะสูงและเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มขาดแคลน แรงงานทักษะต่ าซึ่งมี

โอกาสตกงาน การแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม

ความพร้อมของสังคมไทยให้พร้อ้มรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุค

ดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า ทรพัยากรธรรมชาติอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการ พัฒนาที่สมดุลบนฐานคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 มิติ ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมที่อยู่ดี

มีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อ

พร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” ดังนั้นสังคมจึงต้องได้รับการปลูกฝังให้

ยึดถือในระบบคุณค่าใหม่คือ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” เพื่อที่จะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่ความ

มั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มีความรู้      

ได้เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญ  เป็นผู้บริหารระดับสูงทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรืออาจเป็นบุคลากร   

ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไปได้ 

ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับประชากรเพ่ือตอบสนองความต้องการ แรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ 

(New S-Curve) และช่วยแก้ปัญหาทางสังคมได้ และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสามารถลดลง   

ได้ดว้ยการให้การศึกษาที่เน้นด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 

 

 

 



7 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ความเป็นประชาคมอาเซียนกับการอุดมศึกษาไทย ต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่อง

ด้วยอาเซียนประกอบด้วย ประชาคมการเมือง และวัฒนธรรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการอุดมศึกษาของไทยมีการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เพิ่ มขีดความสามารถของบัณฑิ ตให้มีคุณ ภาพระดับสากล เพื่ อพัฒ นาความเข้มแข็งของ

สถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมบทบาทของการอดุมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนซึ่งถูกจัดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนา

หลักสูตรด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยี หลักสูตรควรเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นนวัตกร 

มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน สามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่ และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย

ตัวเองและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรองรับโมเดลประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ จากการที่

ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาในหลากหลายรูปแบบภายในระยะเวลาไม่กี่ปี หลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาคน

ให้มีความสามารถในการรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นพลัง

ขับเคลื่อนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้ยึดถือในคุณค่าของการ “รู้จัก

เติม รู้จักพอ รูจ้ักปัน” และเป็นนักสร้างนวัตกรรมด้วย 

ดังนั้นจากการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นท าใหส้าขาวิศวกรรมเครื่องกลจะสามารถผลิตบุคลากร

ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือ

พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่ียวชาญ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับ

องค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถการท างานวิจัยที่มคีุณภาพ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตัง้อยู่ในเขตภาคเหนอืตอนบน มี

การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ  “ปัญญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” หมายถึง 

ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” และปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ในการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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       1) ดา้นการผลิตบัณฑิต 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มี

ความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทัน

โลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ 

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการ

ศกึษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จงึต้องสนับสนุนการจัด

การศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายใน

ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้ง เนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง

วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย       

 

       2) ดา้นการวิจัย 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม 

ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพ่ืมขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศใน

เวทีโลก เชน่ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหมท่ี่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน 

หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ

วิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาของ

ชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วย

การร่วมมือกับผูใ้ช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพ่ือประโยชน์ทางดา้น

เศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม นโยบายการเข้าสู่ 

Thailand 4.0  เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจน

เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่ มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 
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       3) ด้านการบริการวชิาการ 

       มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มุ่งเน้นการบริการวิชาการใน

รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดย

อาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพื่อท างานวิจัย เพื่อ

ยกระดับการศกึษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของชุมชนและ

สังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง เกิดสังคมความสุข ตลอดจนการ

สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ

ช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป 

         

       4) ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

       มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์ 

สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

และประยุกต์การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยทีืืทันสมัยและ

เป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่

ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ให้เกิดขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

         

       5) ด้านการบริหาร 

       มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน

ระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University) 

และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น

การผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้

น าไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภบิาล เป็นส าคัญ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มี

ปรัชญาคือ “สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาประเทศ” มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อ

อุตสาหกรรมและชุมชน และมีพันธกิจดังนี้ 
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       1) ผลิตผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ใหม้ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล 

       2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่น าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

       3) ให้บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้

มาตรฐาน  

       4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

       5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตอบสนองต่อพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้ 

       1) ดา้นการผลิตบัณฑิต 

       หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่เป็นแขนง

ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มศีักยภาพในการท าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม ่โดยการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  

       2) ดา้นการวิจัย 

       หลักสูตรมุ่งเสริมใหน้ิสิตท าวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมส าหรับการลดต้นทุนการผลิต 

การเพิ่มผลผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมและการจัดการพลังงานในสถาน

ประกอบการ 

       3) ด้านการบริการวชิาการ 

       หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตร่วมกับคณาจารย์ในการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม 

       4) ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

       หลักสูตรส่ งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกลมาเป็นกรณีศกึษาในช้ันเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ

ของตน อันจะน าไปสู่การสงวนและรักษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสบืไป 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

       13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษแบบ

เข้มระดับบัณฑติศกึษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนและการประเมนิผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      สร้างสรรคน์วัตกรรมทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกล บนพืน้ฐานของความรูร้อบ รู้ลกึ รู้จริง 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานในองค์กร

ในประเทศหรอืต่างประเทศได้ และสามารถแก้ปัญหาเชงิพื้นที่เพื่อยกระดับเทคโนโลยีให้กับชุมชนภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ผลติมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี ้

1. มีความรูค้วามสามารถพิเศษเฉพาะทาง สามารถแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางการ

แก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยอาศัยทฤษฎีและเครื่องมือทางวิศวกรรมขั้นสูงได้ รวมถึง

สามารถติดตอ่ประสานงานที่มคีวามซับซ้อนของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับการลด

ต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต หรือ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สามารถ

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีอย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

3. ประกอบวิชาชีพโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวม  
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2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรและด าเนินการ

หลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส าหรับ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จาก ก รอบ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การอบรม สัมมนา และการประชุม

วิชาการ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

3. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม สัมมนา และการ

ประชุมวิชาการ 

  

 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีโดยเน้นงานวิจัย 

1. ติดตามยุทธศาสตร์งานวิจัย

แหง่ชาต ิ

2. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตร 

3. ใช้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

1. มี ยุ ท ธศ าส ต ร์ งาน วิ จั ย

แหง่ชาต ิ

2. ราย งานผลการพัฒ นา

หลักสูตร 

3. รายงานผลการประเมิน

ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก าร ใ ช้

บัณฑติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่ม ี

  

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น      เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 

      ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

วุฒิการศึกษา  

หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

1. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

3. เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตผู้เข้ารับการศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีที่เทียบเท่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อาจจะไม่ได้

เรียนวิชาพืน้ฐานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนใน

หลักสูตรตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับพื้นฐานของนิสิตในการท าวิจัยโดยไม่

นับหน่วยกิต 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

       แผน ก แบบ ก2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 5 5 5 5 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 1. งบบุคลากร      

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

     1.2 หมวดคา่จา้งประจ า 360,000 540,000 720,000 720,000 720,000 

 2. งบด าเนนิการ      

     2.1 หมวดคา่ตอบแทน 100,000 100,000 200,000 300,000 300,000 

     2.2 หมวดคา่ใช้สอย 150,000 225,000 360,000 420,000 420,000 

     2.3 หมวดคา่วสัด ุ 60,000 90,000 140,000 160,000 160,000 

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

 3. งบลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 

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

 5. คา่ใช้จา่ยต่อหัวต่อป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายจ่าย 7,670,000 9,065,000 11,480,000 12,770,000 8,770,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

      แบบช้ันเรยีน 

    แบบทางไกลผา่นสื่อออนไลน์ 

    อื่น ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36(3) หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

ล าดับท่ี หมวดวิชา 

เกณฑ์ สกอ. 

หลักสูตร

ใหม่   

พ.ศ. 2559 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ก  

แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า  12 24 24 

  1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน   - 9 9 

  1.2 หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่นอ้ยกวา่ - 15 15 

2. วิทยานิพนธ์            12 12 12 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ* - (3) (3) 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36(3) 36(3) 

 

 หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษก าหนดให้เป็นไป 

                              ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ   

                              ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562   
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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 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมขั้นสูง 

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 

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี ้ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

     261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น 

Theory of Elasticity 

3(2-2-5) 

     261712 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขัน้สูง 

Advanced Finite Element Method 

3(2-2-5) 

     261713 การปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Air Conditioning for Specific Purposes 

3(2-2-5) 

     261714 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร 

Postharvest technology and agricultural products processing 

3(2-2-5) 

     261715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง 

Fuel Cell Technology 

3(2-2-5) 

    261716 วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ  

Thermal Systems Engineering 

3(2-2-5) 

    261717 การค านวณเชงิตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล         

Computational Fluid Dynamics 

3(2-2-5) 
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     261718 การสรา้งแบบจ าลองและการจ าลองสภาพของระบบ 

 System Modelling and Simulation 

3(2-2-5) 

     261719 หัวข้อคัดสรรทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกล  

Selected Topics in Mechanical Engineering  

3(2-2-5) 

     261720 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  

Special Topic in Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 

 

  2) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

     261791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หนว่ยกิต 

 

              3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

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 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 

261701 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมขั้นสูง 

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 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

2617xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

261791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา      3 (3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies (บังคับไม่นับหนว่ยกิต) 

  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

  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 ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3(2-2-5) 

  Research Methodology in Science and Technology 

  ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ

วิจัยเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  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  คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง           3(3-0-6) 

  Advanced Engineering Mathematics 

  พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการ

ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การวิจัยการด าเนินงานด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น วิธีการหาค่าที่

เหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมเครื่องกล คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ 

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

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

methods in mechanical engineering, mathematics and computer applications 
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261711  ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น          3(2-2-5) 

  Theory of Elasticity 

  บทน าวิชาทฤษฏีสภาพยืดหยุ่น , ปัญหาความเค้นระนาบและความเครียดระนาบ , 

ฟังก์ชันความเค้น, ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดฉาก, ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดเชิง

ขั้ว, วิธีพลังงานความเครียดและการวิเคราะหค์วามเค้นความเครียดในสามมิติ 

  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 

  ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การหาสทิฟเนสเมทริกซ์ส าหรับเอลิ

เมนต์แบบ  1 มิ ติ  2  มิ ติ  และ3  มิ ติ  ก ารใช้ระเบี ยบวิธี ไฟ ไนต์ เอ เล เมนต์ เพื่ อแก้ ปัญ หาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์ความเค้นโดยหาผลเฉลยแบบชัดแจ้งและแบบ

ปริยายโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ส าหรับงานวิศวกรรมทั่วไป 

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

matrices for 1 D, 2 D and 3 D-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 

 

261713  การปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ        3(2-2-5) 

  Air Conditioning for Specific Purposes 

  การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การประยุกต์ใช้แผนภูมิไซโครเมตริกส์

ในการออกแบบห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การออกแบบท่อลมด้วยวิธีสแตติกรีเกน การ

ออกแบบแบบระบบระบายอากาศตามมารตฐาน ASHRAE 62.1 การออกแบบระบบปรับอากาศส าหรับ

โรงพยาบาล การออกแบบหอ้งแยกโรคส าหรับผู้ตดิเชื้อทางอากาศ 

  Design of temperature and humidity control system, application of psychrometric 

charts to design the temperature and humidity control rooms, air duct design with static regen 

method, design of ventilation system according to ASHRAE 62.1 standard, air conditioning system 

design for hospitals, isolation room, AIIR 
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261714  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(2-2-5) 

  Post-Harvest technology and agricultural products processing  

  ขบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทฤษฎีการ

อบแห้ง การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร สมรรถนะของเครื่องอบแห้ง การประยุกต์ใช้พลังงาน

ทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

  The processing process of agricultural product using machinery, theory of drying, 

drying of agricultural product, performance of dryers, the application of alternative energy for 

processing cost reduction of agricultural product   

 

261715  เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง          3(2-2-5) 

  Fuel Cell Technology 

  เทคโนโลยี เซลล์ เชื้อเพลิง หลักการท างานของเซลล์ เชื้อเพลิง โครงสร้างและ

องค์ประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดียว เซลล์ชุดและระบบของเซลล์เชื้อเพลิง พื้นฐานทาง

อุณหภูมิพลศาสตร์และไฟฟ้าเคมีเพื่อใช้วิเคราะห์เซลล์เชื้อเพลิง ปรากฏการณ์การถ่ายเทในเซลล์

เชื้อเพลิง การออกแบบ สภาพที่เหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์เชื้อเพลิง การทดสอบ 

วิธีการตรวจวัด การประเมิน การสร้างแบบจ าลองสมรรถนะของระบบเซลล์เชื้อเพลิง ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเชงิพานิชย์ 

  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 
 

261716  วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ          3(2-2-5) 

  Thermal Systems Engineering 

  กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเชิงอุณหภาพ การใช้หลักทฤษฎีการไหลของของ

ไหล การถ่ายเทความร้อน และอุณหพลศาสตร ์ในการวิเคราะหแ์ละการจ าลองแบบระบบทางวิศวกรรม 

การประยุกต์ใช้วศิวกรรมระบบทางอุณหภาพ การใชค้อมพิวเตอร์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีเชิงตัวเลข  

Engineering design process, applications of fluid mechanics, heat transfer, and 

thermodynamics in analysis and modeling of Thermal Systems Engineering, complex problem 

numerical analysis    
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261717  การค านวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล        3(2-2-5) 

   Computational Fluid Dynamics 

  การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลแบบที่มีและไม่มีความหนืด การแก้ปัญหา

การไหลแบบแรงโน้มถ่วง สมการออยเลอร์ สมการเบาดารี่เลเยอร์ และสมการนาเวียร์-สโตกส์ การ

ประยุกต์ใชก้ับปัญหาการไหลแบบปั่นป่วน 

  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  

 

261718  การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองสภาพของระบบ       3(2-2-5) 

  System Modelling and Simulation 

  การสร้างแบบจ าลองขั้นสูงของระบบทางกล เทคนิคเชิงตัวเลขส าหรับการจ าลองการ

ตอบสนองของระบบ  การระบุและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองโดยการทดลอง การ

วิเคราะหค์วามไวของตัวแปรในแบบจ าลอง และเทคนิคการหาพารามิเตอรท์ี่เหมาะสม 

  Advanced modeling of mechanical systems, numerical techniques for simulating 

system response, experimental model identification and verification, sensitivity analysis of model 

parameters and parameters optimization techniques 

 

261719  หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล          3(2-2-5) 

  Selected Topics in Mechanical Engineering  

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในด้านกลศาสตร์

ของแข็งและวัสดุ หรอื อุณหภาพและของไหล หรอื พลศาสตร์และการควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  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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261720 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล        3(2-2-5) 

  Special Topic in Mechanical Engineering 

 

  หัวขอเรื่องปจจุบันที่ เปนวิชาการขั้นสูงและสอดคล้องกับงานวิจัยที่สนใจ ในด้าน

กลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ หรือ อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม หรือ 

เทคโนโลยีพลังงาน การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาแก่

ชุมชน การน าเสนอ  การอภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

  Advanced current topics of interest and relative to research problem in Solid 

Mechanics and Materials or Field of Thermo-Fluids or dynamics and control or energy technology, 

studying, collecting data, analyzing and synthesizing for community problem solving, presenting, 

discussing and answering question 

 

261761  สัมมนา 1             1(0-3-2) 

  Seminar I 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 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 การน าเสนอเชิงวิชาการ การอภปิราย และการตอบข้อซักถาม  

  Research planning and literature reviews, research proposal writing, academic 

presentation, discussing and answering questions 

 

261763 สัมมนา 3             1(0-3-2) 

  Seminar III 

การรายงานและการน าเสนองานวิจัย การอภิปรายผล การสรุปผล  การเขียน

วิทยานิพนธ์   

  Report and presentation, result discussion, conclusion, thesis writing up  
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261791  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

  Thesis 

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่

ชุมชน การตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล 

  Constructing new knowledge by systematic research methodology for improvement 

the potential of community, publishing in mechanical engineering 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

        2.1 เลข 7  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

    3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

        3.1 เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ฐานทาง 

      วิศวกรรมเครื่องกล 

        3.2 เลข 1-2  หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือก 

        3.3 เลข 6  หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนาและปัญหาพิเศษ 

        3.7 เลข 9  หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

    4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายนพรัตน์ เกตุขาว 

 

 36401007XXXXX 

 

ผู้ช่วย 

  ศาสตราจารย ์

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550 

    วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

2 นายวสันต ์ค าสนาม 34511005XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

University of Leicester, UK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 

2547 

 

2542 

3 นายวิชญ์พล ฟักแกว้ 

 

36501013XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 

2548 

2543 

4* นายสุธรรม อรุณ 36501013XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล 

University of Manchester, UK 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2548 

2544 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5* นายสุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค ์ 55303000XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

วศ.ม. 

 
 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering  

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

University of Leicester, UK  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 

2548 

 

2543 

6 นายปรเมศร ์ปธิเก 34407002XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. 

    วศ.ม 

    วศ.บ 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2556 

2552 

2549 

7* นางรัชนีวรรณ องักุรบุตร์ 33699000XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Texas at Arlington, USA 2554 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2542 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวจิตราภรณ์  

วงศางาม 

33599001XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Mechanical Engineering University of Southern California, USA 2556 

MS. 

M.Phil. 

Mechanical Engineering 

Energy Technology 

University of Southern California, USA 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2552 

2546 

    วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2542 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

      ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      ก าหนดให้นิสิตต้องท างานวิจัยรายบุคคล หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 

261791 วิทยานิพนธ์ และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด นอกจากนั้น

เมื่อครบก าหนดเวลานิสิตต้องมาน าเสนองานวิจัยที่ศึกษาต่อหน้าคณะกรรมการสอบงานวิจัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม

ทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองคค์วามรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 

2. มคีวามเช่ียวชาญในการใชเ้ครื่องมือและโปรแกรมขั้นสูงในการท าวิทยานิพนธ์ 

3. มีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

4. สามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 2 ถึง ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

      12 หนว่ยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

1. นิสติเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการ

และระยะเวลาที่ก าหนด 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการงานวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ

ท างานวิจัย 

5. นิสตินัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดท างานวิจัย 

6. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยและ

ผูท้รงคุณวุฒิ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

3. คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 การประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถประยุกต์

ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง ความรู้

วิท ยาศาสตร์  รวมถึ งความรู้ท างด้ าน

วิศวกรรม เครื่ อ งกล  หรือความรู้ จ าก

ผลการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซ้อนได้ 

การบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดง 

การได้มาซึ่ งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ชี้ ให้ เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ 

เพื่อให้สามารถในไปประยุกต์ใชใ้นการท างานจรงิได้  

1.2 ก าร วิ เค ร า ะห์ ปั ญ ห าท า งวิ ศ วก ร รม  

สามารถระบุปัญหาหรือก าหนดหัวข้อวิจัย 

ตั้งสมการความสัมพันธ์ สบืค้นเอกสาร และ

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้

วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมโดยใช้หลักการ

และเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้อย่างถูกต้อง 

1. ในระดับรายวิชาจะมีการมอบหมายให้นิสิตท า

แบบฝึกหัด ท ารายงาน ท าโครงงานที่สอดคล้องกับผล

การเรียนรูท้ี่ตอ้งการ 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การทบทวนวรรณกรรม 

1.3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการหา

ค าตอบของปัญหา สามารถหาค าตอบของ

ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ออกแบบ

ระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรม 

หรือออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ได้ตามความ

ต้องการ ภายใต้ข้อก าหนดต่าง  ๆ เช่น 

ข้อก าหนดทางด้านสังคม ความปลอดภัย 

การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการ

ปฏิบัติวชิาชีพ รวมถึงแงมุ่มทางสุนทรียภาพ 

1. ในระดับรายวิชา มีการมอบหมายให้นิสิตท าโจทย์ที่

เกี่ยวปัญหาค่าเหมาะสม (Optimization problem) ซึ่ง

นิ สิ ตต้ อ ง เรียนรู้ ที่ ก าหนดฟั งก์ ชัน วั ตถุ ป ระสงค์ 

(Objective function) ก าหนดข้อจ ากัด (Constraints) และ

เทคนิคการแก้สมการด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

1.4 การพิจารณาตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ 

วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซ้อน ตลอดจนสามารถหา

ค าตอบของหัวข้อวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการ

ตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง 

1. ในระดับ รายวิชา มี การมอบหมายให้นิสิ ตท า

กรณี ศึกษา (Case study) เกี่ ยวกับการตรวจสอบ 

วินิจฉัย ประเมินผล ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน  

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  

ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผ่ านการด าเนินการวิจัยที่
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล 

และการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้

ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

ครอบคลุมถึงการตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการ

ทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ

การสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้อง

ตามหลักเหตุผล 

1.5 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยสามารถ

สร้าง เลือก และประยุกต์ ใช้ เทคนิควิธี 

ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและ

ทั นสมั ย  โดยค านึ งถึ งข้ อก าหนดและ

ข้อจ ากัดของเครื่องมอืและอุปกรณ์นั้น 

1. ในระดับรายวิชา มีการมอบหมายให้นิสิตท าโจทย์

ห รื อ ก รณี ศึ ก ษ า  (Case study)  ที่ นิ สิ ต ต้ อ ง ใ ช้

คอมพิวเตอร์ ในการจ าลองระบบ (Simulation) หรือ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล 

ติดตอ่สื่อสาร เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหา 

2. นิสิตเรียนรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่

ทันสมัยในการท าวิจัย 

1.6 การท างานร่วมกันเป็นทีม สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสห

สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น า

กลุ่มได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งงานเดี่ยว งานกลุ่ม ให้

นิสติที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์คล้ายกันท างานรว่มกันเป็น

ทีมวจิัย ให้นสิิตมสี่วนรว่มในการบริการวิชาการของ

สาขาวิชาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา 

1.7 การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อสื่อสารใน

งานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไป

ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยวาจา ด้วยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียน 

และการอ่านแบบทางวิศวกรรมตลอดจน

ออกค าสั่ง รับค าสั่งในการท างานได้อย่าง

ชัดเจน 

1. ในระดับรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การเขียน การน าเสนอ อภิปราย ตอบค าถาม ผ่าน

รายวิชาสัมมนา 

2. ให้นิสิต เรียนรู้ด้ วยตัวเองผ่านการเข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ 

1.8 กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่

ยั่ ง ยื น  แล ะก าร ใ ช้ วิ ช า ชีพ วิ ศ วก รรม  

ที่มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม

และสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผล

กระทบของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซ้อนต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ในระดับรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนที่

ชี้ให้เห็นผลกระทบต่อบริบทของวิชาชีพ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

2. ในการท าวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตศึกษาผลกระทบด้าน

ต่าง ๆ และเขียนอภิปรายในเล่มวิทยานิพนธ์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.9 จรรยาบรรณด้ านวิชาการและวิชาชีพ  

มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณด้าน

วิชาการและวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย 

ใจอาสา กล้าเป็นผู้น า 

บรรยาย สอดแทรก หรือยกกรณีศึกษา กรณีละเมิด 

เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการเขียนผลงานทางวิชาการ

และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่ เน้นให้มีการอภิปราย การระดมสมองใน

ประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพฤติกรรม

ของ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ชีใ้ห้เห็นคุณค่าของคุณธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ท างาน ชี้ให้เห็นคุณค่าของจริยธรรมที่ส่งเสริมการ

ด าเนนิชีวติที่ดี  

1.10 การเรียนรู้ตลอดชีพ ตระหนักถึงความ

จ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้

และพัฒนาตลอดชีพ และมีความรู้เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมร่วม

สมั ย  ที่ ก าลั งอยู่ ในความสน ใจ  เป็ นที่

วิพากษ์วจิารณ์ ของสังคม 

ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านการท าวิทยานิพนธ์ 

การศกึษาดูงาน การประชุมวิขาการ การสัมมนาต่าง ๆ 

1.11 อัตลักษณ์บัณฑิต สุนทรียภาพ สุขภาพ 

บุคลิกภาพ  

1. ส่งเสริมให้นิสิตค านึงถึงความสละสลวยของการใช้

ภาษา ความเรียบร้อยสวยงาม ความลงตัว  ในการ

จัดท ารายงาน วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ และ

การน าเสนอผลงานทางวชิาการต่อที่ประชุม 

2. ส่งเสริมให้นิสิตก าหนดแง่มุมทางสุนทรียศาสตร์ เช่น 

ความลงตัว ความสวยงาม ความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ใช้ 

ในการออกแบบทางวิศวกรรม 

3. ส่งเสริมให้นิสิตมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ในด้านการ

เรียน การออกก าลังกาย การพักผ่อน ผ่านการเป็น

แบบอย่างที่ดีของอาจารย์ รวมถึงการใช้ข้อก าหนดด้าน

สุขอนามัย ในการออกแบบทางวิศวกรรม 

4. พัฒนาบุคลิกภาพนิสิต โดยการส่งเสริมให้นิสิตเข้า

ร่วมการประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อให้เห็น

แบบอย่างที่ดี  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

     (2) มวีินัย และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

     (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

     (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดงีาม 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     (1) ชี้ให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน ชี้ให้เห็นคุณค่า

ของจริยธรรมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวติที่ดี บรรยาย สอดแทรก หรอืยกกรณีศกึษากรณีละเมิด เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณในการเขียนผลงานทางวชิาการและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

     (2) ให้ความส าคัญและเน้นย้ าให้นิสิตปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในขณะเรียน และกฎหมายต่าง ๆ เมื่อออกไปประกอบวิชาชีพ รวมถึงกติกาของกลุ่มที่ตกลงและยอมรับ

ร่วมกัน 

     (3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้มีการอภิปราย การระดมสมอง ในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพฤติกรรมของ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

     (4) ใช้กรณีศึกษา 

      2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) พฤติกรรมที่การแสดงออกผ่านกิจกรรมในช้ันเรียน ความรับผดิชอบในการท างาน

และการอา้งองิผลงาน 

     (2) พฤติกรรมในการท างาน ความเรียบร้อยของผลงาน การแตง่กาย การเข้าช้ันเรียน 

การเคารพในข้อตกลงในชั้นเรียน 

     (3) พฤติกรรมขณะเรียน หรอืสัมมนา 

     (4) ความสามารถในการวินิจฉัยและการให้เหตุผลสนับสนุนข้อวนิิจฉัย 
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 2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถน ามาประยุกต์ ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

     (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึ้ง 

     (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) สอนให้นิสิตแปลผลหรือตีความค าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์จริง 

     (2) สอนและมอบหมายงานที่ เกี่ ยวกั บการพิ สู จน์ทฤษฎีบทส าคัญ ในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล โดยเริ่มจากหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ

เศรษฐศาสตร์ บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสมการที่ส าคัญ ๆ ในรายวิชา

เพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพและเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยในแขนงวิชาต่าง ๆ รวมถึงการยกตัวอย่างและ

มอบหมายงานที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการปฏิบัติใน

สถานการณจ์รงิ 

     (3) แนะน าระเบียบวิธีในการแก้ปัญหา หรือระเบียบวิธีวิจัย จากนั้นมอบหมายให้

แก้ปัญหา หรอืด าเนนิการวิจัย ในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดหรอืที่นสิิตสนใจ 

     (4) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย หรือท าวิจัย เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้

ความรู ้บูรณาการความรู้ หรอืสร้างความรู้ใหม ่รวมถึงการประเมินผลกระทบในแงมุ่มตา่ง ๆ 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) ความถูกต้องตามหลักวิชา ของการบ้าน รายงาน การน าเสนอ การตอบค าถาม 

     (2) ความถูกต้องเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ ความถูกต้อง

น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ 

     (3) ความสามารถในการพัฒนา ความรู้ หรือ วิธีการใหม่ ๆ รวมความสามารถ

ประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละการประเมินผลกระทบ 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

     (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิม ในการ

พัฒนาความคิดใหม ่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 
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     (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และ ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

     (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้ ให้นิสิตทดลองแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่

หลากหลาย 

     (2) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อยที่ให้นิสิตลองใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

พัฒนาความรู้ใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขขอบ เงื่อนไขเริ่มต้น เพิ่มหรือลดข้อก าหนด รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนข้อสันนษิฐานต่าง ๆ 

     (3) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย เพื่อให้นิสิตได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ

บูรณาการความรู้ ในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเฉพาะทาง  

     (4) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย หรือท าวิจัย เพื่อให้นิสิตได้สังเคราะห์และ

บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ความรูใ้หม่ หรอื สร้างนวัตกรรม 

      2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     ความถูกต้องตามหลักวิชา ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้และบูรณาการ 

หลักการ ทฤษฎี หรอืระเบียบวิธีวิจัย จากการบ้าน รายงานการท าโครงงาน การน าเสนอ การตอบค าถาม 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

     (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเขียน การน าเสนอ การอภปิราย การตอบค าถาม 

     (2) มอบหมายให้นิสิตท าโครงงานย่อยในรายวิชา จัดท าแผนและรายงาน

ความก้าวหน้า ในลักษณะของเดี่ยวและงานกลุ่ม 

     (3) มอบหมายงานให้นสิิตท าเป็นกลุ่มย่อย 

     (4) ส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมการประชุมการประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ 
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      2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

     (1) ความสามารถในการเขียน การน าเสนอ การอภิปราย การตอบค าถาม 

     (2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

     (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

     (3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ ส าหรับการท างาน และการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) แนะน าขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกฝนให้นิสิตใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในการน าเสนอในหอ้งเรียน 

     (2) สอนนิสิตให้เข้าใจรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ การพูดและน าเสนอผลงานทาง

วิชาการอย่างเป็นระบบ 

     (3) น าโปรแกรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน และการท าวิจัย 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิตใินการแก้ปัญหา 

     (2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน บทความวิจัย บทความทางวิชา หรือ

วิทยานิพนธ์ ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 

     (3) ประเมินจากความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรม 
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 2.6 สุนทรยีภาพ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     สามารถผลิตวรรณกรรมทางวิชาการด้วยภาษาที่สละสลวย มีการจัดวางรูปแบบ 

เนือ้ความ ตาราง และรูปภาพ ได้อย่างลงตัวมีศิลปะ มศีิลปะในการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น และ

โต้แย้ง มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ศิลปะและ

วัฒนธรรม ตลอดจนมทีัศนคติที่ดใีนการท างาน สามารถจัดสมดุลชวีิตได้อย่างเหมาะสม 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการให้แก่นิสิต อาจารย์แสดง

มุมมองในเชิงศิลปะต่อผลงานของนิสิต แนะน าให้นิสิตแบ่งเวลาในการท างานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุล 

การเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

     ความสละสลวยของภาษาที่ใช้ การจัดองค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของนิสิต

เชน่ รายงาน สื่อที่ใช้ในการน าเสนอ บทความทางวิชาการ ฯลฯ ทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สัดส่วน

ของการใช้เวลาไปสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวัน 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) ในรายวิชาที่มกีารปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้ าในเรื่องของความปลอดภัยก่อนปฏิบัติ 

     (2) จัดกิจกรรมที่มี เสริมทักษะการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยเน้นในเรื่องของ

บุคลิกภาพระหว่างการน าเสนอ 

      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

     (1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

หอ้งปฏิบัติการ 

     (2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง

การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

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 หมวดวชิาพื้นฐาน 
 261700 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                     

 261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้น

สูง 
                     

 261761 สัมมนา 1                      

 261762 สัมมนา 2                      

 261763 สัมมนา 3                      

1.2 หมวดวชิาเอกเลอืก 

 261711 ทฤษฎีสภาพยดืหยุ่น                      

 261712 ระเบียบวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์

ขั้นสูง 
                     

 261713 การปรับอากาศเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

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) 

 261714 เทคโนโลยหีลังการเกบ็

เกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑท์าง

การเกษตร 
                     

 261715 เทคโนโลยเีซลล์เชื้อเพลิง                      

 261716 วศิวกรรมระบบทาง     

อุณหภาพ 
                     

 261717 การค านวณเชงิตัวเลขทาง

พลศาสตร์ของไหล        
                     

 261718 การสร้างแบบจ าลองและ

การจ าลองสภาพของระบบ 
                    

 261719 หัวขอ้คัดสรรทางด้าน

วศิวกรรมเครื่องกล  
                     

 261720 หัวขอ้พิเศษทางด้าน

วศิวกรรมเครื่องกล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

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) 

 2. วทิยานิพนธ ์
261791 วทิยานพินธ์                      
 

3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ 
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดและประเมินผลในรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสติให้เป็นไปตามระบบและกลไก ดังนี้ 

      1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาประจ าปี

การศกึษา ประกอบด้วย 

       1.1 ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

ประธาน 

       1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

       1.4 กรรมการจากอาจารย์ประจ ากลุ่มวชิา 

      ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาควรแต่งตั้ง

ตั้งแต่ก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยอาจแต่งตั้งได้หลายชุด จ านวนคณะกรรมการแต่ละชุดขึ้นกับความ

เหมาะสมของจ านวนรายวิชาและภาระหน้าที่ และผู้สอนวิชานั้น ๆ จะไม่เป็นกรรมการทวนสอบรายวิชา

ของตนเอง แตเ่ป็นผู้ให้ขอ้มูลของรายวิชา 

      2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ก าหนดแนวทางการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรยีนรู้ระดับรายวิชา 

      3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ก าหนดปฏิทินการ

ด าเนนิงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจ าแตล่ะภาคการศกึษา 

      4. หลักสูตรส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ ไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

      5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ก าหนดรายวิชาที่จะทวน

สอบในแต่ละภาคการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา โดยจะด าเนินการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ก าหนดของ

หลักสูตร 

      6. เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

จะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสูตรกองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
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      7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ประจ ารายวิชา

ในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการทวนสอบฯ เช่น มคอ.3-6 ข้อสอบ ผลการเรียน 

รายงาน ชิน้งาน เป็นต้น 

      8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

       8.1 ประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 4 การ

พัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (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 การประเมนิพฤติกรรม แบบทดสอบ 

       8.4ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาจัดท าเมื่อสิน้สุดภาคการศกึษามาประกอบการทวนสอบ 

      9. เมื่อการด าเนินการทวนสอบเสร็จสิ้น คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

ระดับรายวิชา รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาไปยังคณะ

กรรมการบริหารคณะและไปยังหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

รายวิชา และหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบไปยังอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาเพื่อใหผู้ร้ับผดิชอบรายวิชา

น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

      การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ใช้การประเมินจาก 

1. ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ

มหาบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและ

เข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ

คุณสมบัติดา้นอื่น ๆ ของมหาบัณฑติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถานศกึษานั้น ๆ 
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4. การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์

พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 แผน ก แบบ ก 2 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรอืเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ ารับฟัง

ได้ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรอืการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพมิพ์         

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  ทั้งภายในและต่างประเทศ   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนเิทศจากมหาวิทยาลัย 

2. แนะน าเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ 

3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ ์

2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

1. การมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เกิดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรม

ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่  หรือการแก้ไขปัญหาร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชงิพื้นที่ 

2. มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย   

   

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาโท (กรณีที่ยังไม่มี

งานท า) ส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (กรณีที่มีงานท าแล้ว) ส ารวจ

ความก้าวหน้าหลังในหน้าที่การงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ส าหรับให้ค าปรึกษาด้านการท าวิทยานิพนธ์ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การประชุมวิชาการวิชาการ

และเผยแพร่ผลงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละ

ปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ

อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการประจ าการของอาจารย์ และ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรงุการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผูส้อน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรอืรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ข้อสอบ การ

วัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปี

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 อาจารย์ผูส้อนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ใหส้อดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียด

ของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรอืรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร เช่น 

ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องวิจัยและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ

ซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสือ ต าราและวารสาร ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากรและอาจารย์ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการใหบ้ริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน

ใหเ้หมาะสม 

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ หรือ รายงานผลการศกึษากรณีศึกษาที่ได้รับ

มอบหมาย หรือ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การตอบค าถาม การอภิปราย การแสดง

ความคิดเห็น 

3. มีการใช้รายวิชาสัมมนาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชาผ่านการ ประเมินผล

การเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่มการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การตอบค าถาม 

การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น โดยคณาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ใชผู่ส้อนโดยตรง 

4. อาจารย์ผู้สอนใช้ข้อมูลป้อนกลับในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของ

นิสติ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับพืน้ฐานความรูข้องนสิิต 

5. อาจารย์รายงานผลการประเมินกลยุทธ์การสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5 เพื่อวางแผนการ

ปรับปรุงแผนการสอนและกลยุทธการสอนที่เขียนไว้ใน มคอ.3 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. ให้นสิิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้สื่อในทุกรายวิชา 

2. อาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต้องผ่านการประเมินทักษะการสอนและแผนกลยุทธ์การ

สอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี 

เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561  
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57 
 



58 
 



59 
 



60 
 



61 
 



62 
 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
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ภาคผนวก ข 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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73 
 

 
 

 



74 
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ภาคผนวก ค 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554  

 

 

 

 



76 
 



77 
 



78 
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ภาคผนวก ง 

 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้าง หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 หมวดวิชา หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ก  

แบบ ก 2 

 1. งานรายวิชา 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 9 หนว่ยกิต 9 หนว่ยกิต 

 1.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก 15 หนว่ยกิต 15 หนว่ยกิต 

 2. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 3. รายวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

 รวม (หน่วยกิต)  

ไม่น้อยกว่า 

36(3) หน่วยกิต 36(3) หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. งานรายวิชา                24  หน่วยกติ 

   1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน      9  หน่วยกติ 

1. งานรายวิชา                24  หน่วยกติ 

   1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน      9  หน่วยกติ 

 

261700 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์            3(2-2-5) 

และเทคโนโลยี  

Research Methodology in Science and Technology 

     ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการ

วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน

การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ 

จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ

ทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

     Definitions, characteristics and goals of research, 

research types and processes ofresearch, research 

problem determination, variables and hypothesis, 

data collection, data analysis,proposal and research 

report writing, research evaluation, research 

application, ethics of researchersand research 

techniques in science and technology 

261700 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์             3(2-2-5) 

และเทคโนโลยี  

Research Methodology in Science and Technology 

     ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย       

ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ

วิจัย  การประเมินงานวิจัย  การน าผลวิจัยไปใช้ 

จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ

ทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

     Definitions, characteristics and goals of research, 

research types and processes ofresearch, research 

problem determination, variables and hypothesis, 

data collection, data analysis,proposal and research 

report writing, research evaluation, research 

application, ethics of researchersand research 

techniques in science and technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 

261761 สัมมนา 1                                         1(0-3-2) 

Seminar I 

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อุตสาหกรรม 4.0 หรืองานวิจัยในปัจจุบัน 

ขอบเขตงานวิจัยท่ีสนใจ 

     Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing andanswering 

questions in odern technology, industry 4 . 0 , 

current researches, interesting researcharea 

 

 

 

 

261761 สัมมนา 1                                         1(0-3-2) 

Seminar I 

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อุตสาหกรรม 4.0 หรืองานวิจัยในปัจจุบัน 

ขอบเขตงานวิจัยท่ีสนใจ 

     Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing andanswering 

questions in odern technology, industry 4 . 0 , 

current researches, interesting researcharea 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

261762 สัมมนา 2                                        1(0-3-2) 

Seminar II 

     ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ก า รท บ ท ว น

วรรณกรรมงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

การน าเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม 

     Research planning and literature reviews, 

research proposal writing, academic presentation, 

discussing and answering questions 

261762 สัมมนา 2                                        1(0-3-2) 

Seminar II 

     การวางแผนงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัย  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การ

น าเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

     Research planning and literature reviews, 

research proposal writing, academic presentation, 

discussing and answering questions 

 

 

 

คงเดมิ 

261763 สัมมนา 3                                         1(0-3-2) 

Seminar III 

     การรายงานและการน าเสนองานวิจั ย การ

อภปิรายผล การสรุปผล การเขียนวิทยานิพนธ์ 

     Report and presentation, result discussion, 

onclusion, thesis writing up 

261763 สัมมนา 3                                         1(0-3-2) 

Seminar III 

     การรายงานและการน าเสนองานวิจัย การอภิปราย

ผล การสรุปผล การเขียนวิทยานิพนธ์ 

     Report and presentation, result discussion, 

onclusion, thesis writing up 

 

 

คงเดมิ 

   1.2 หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า        15  หน่วยกิต    1.2 หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า        15  หน่วยกิต  

261710 กลศาสตรข์องแข็งขั้นสูง                      3(3-0-6) 

Advance Mechanics of Solids 

 ปิด

รายวิชา 

261713 วัสดุคอมโพสติ                                  3(3-0-6) 

Composite Materials 

 ปิด

รายวิชา 

261714 กลศาสตรข์องความล้าและการแตกรา้ว  3(3-0-6) 

Mechanics of Fatigue and Fracture 

 ปิด

รายวิชา 

261715 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต         3(2-2-5) 

Composite Material Forming Technology 

 ปิด

รายวิชา 

261716 โครงสรา้งน้ าหนักเบา                          3(3-0-6) 

Lightweight Structure 

 ปิด

รายวิชา 

261720 กลศาสตรข์องไหลขั้นสูง                      3(3-0-6) 

Advanced Fluid Dynamics 

 ปิด

รายวิชา 

261722 ไทรโบโลยี                                       3(3-0-6) 

Tribology 

 ปิด

รายวิชา 

261723 เทอร์โมไดนามิกสข์ั้นสูง                       3(3-0-6) 

Advanced Thermodynamics 

 ปิด

รายวิชา 

261724 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง                   3(3-0-6) 

Advanced Heat Transfer 

 ปิด

รายวิชา 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

261728 การไหลแบบหลายเฟสและการถา่ยเทความร้อน 

Multiphase Flow and Heat Transfer       3(3-0-6)                                                                                             

 ปิด

รายวิชา 

261729 เทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยี                   3(2-2-5) 

Thermoacoustics Technology 

 ปิด

รายวิชา 

261730 อากาศพลศาสตรข์องกังหันลม              3(3-0-6) 

Aerodynamics of Wind Turbines 

 ปิด

รายวิชา 

261731 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในวัสดุพรุน        3(2-2-5) 

Transport Phenomena in Porous Media 

 ปิด

รายวิชา 

261740 พลศาสตรเ์ชิงวเิคราะห์                        3(3-0-6) 

Analytical Dynamics 

 ปิด

รายวิชา 

261741 การแกว่งในระบบทางกล                     3(3-0-6) 

Oscillation of Mechanical Systems 

 ปิด

รายวิชา 

261742 พลศาสตรเ์ครื่องจักรกลแบบหมุน          3(3-0-6) 

Dynamics of Rotating Machinery 

 ปิด

รายวิชา 

261743 พืน้ฐานการควบคุมสมัยใหม่                  3(2-2-5)                  

Fundamental of Modern Control 

 ปิด

รายวิชา 

261744 การควบคุมดิจิ ทัลในระบบทางกล     3(2-2-5) 

Digital Control of Mechanical Systems 

 ปิด

รายวิชา 

261745 การควบคุมแบบเหมาะสม                    3(3-0-6) 

Optimum Control 

 ปิด

รายวิชา 

261746 การควบคุมแบบคงทน                         3(3-0-6) 

Robust Control 

 ปิด

รายวิชา 

261750 การปรับอากาศขั้นสูง                    3(3-0-6) 

Advanced Air Conditioning 

 ปิด

รายวิชา 

261751 การเพิ่มการถา่ยเทความร้อน                3(3-0-6) 

Heat Transfer Enhancement 

 ปิด

รายวิชา 

261752 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน    

                                                     3(2-2-5) 

Energy Conservation and Energy Management                                                 

 ปิด

รายวิชา 

261753 การเผาไหมข้ั้นสูง                         3(3-0-6) 

Advanced Combustion 

 ปิด

รายวิชา 

261754 เทคโนโลยีท่อความรอ้น                       3(3-0-6) 

Heat Pipe Technology 

 

 ปิด

รายวิชา 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

261756 เทคโนโลยีไฮโดรเจน                           3(3-0-6) 

Hydrogen Technology 

 ปิด

รายวิชา 

261757 เทคโนโลยีไบโอดเีซล                           3(2-2-5) 

Biodiesel Technology 

 ปิด

รายวิชา 

261758 เทคโนโลยีฟิชเชอร์-โทรปช์                   3(3-0-6) 

Fischer-tropsch Technology  

 ปิด

รายวิชา 

261711 ทฤษฎสีภาพยืดหยุ่น                           3(3-0-6) 

Theory of Elasticity 

     บทน าวิชาทฤษฏสีภาพยืดหยุ่น, ปัญหาความเค้น

ระนาบและความเครียดระนาบ, ฟังก์ชันความเค้น, 

ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดฉาก, ปัญหา

ความเค้นสองมิติในระบบพิกัดเชิงขั้ว , วิธีพลังงาน

ความเครยีดและการวิเคราะห์ความเค้นความเครียด

ในสามมติิ 

     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 

261711 ทฤษฎสีภาพยืดหยุ่น                            3(2-2-5) 

Theory of Elasticity 

     บทน าวิชาทฤษฏีสภาพยืดหยุ่น, ปัญหาความเค้น

ระนาบและความเครียดระนาบ, ฟังก์ชันความเค้น, 

ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดฉาก, ปัญหา

ความเค้นสองมิติในระบบพิกัดเชิงขั้ว, วิธีพลังงาน

ความเครียดและการวิเคราะห์ความเค้นความเครียด

ในสามมติิ 

     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 

 

 

 

 

 

ปรับ 

หน่วยกิต 

261712 

 

ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลเิมนต์ขั้นสูง            3(2-2-5) 

Advanced Finite Element Method 

     ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การ

หาสทิฟเนสเมทริกซ์ส าหรับเอลิเมนต์แบบ 1 มิติ 2 มิติ 

และ3 มติิ การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เพื่อแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์

ความเค้นโดยหาผลเฉลยแบบชัดแจ้งและแบบปริยาย

โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ส าหรับงานวิศวกรรมท่ัวไป 

     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 

261712 ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง             3(2-2-5) 

Advanced Finite Element Method 

     ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การ

หาสทิฟเนสเมทริกซ์ส าหรับเอลิเมนต์แบบ 1 มิติ 2 มิติ 

และ3 มิติ การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เพื่อแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์

ความเค้นโดยหาผลเฉลยแบบชัดแจ้งและแบบปริยาย

โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ส าหรับงานวิศวกรรมท่ัวไป 

     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 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

 261713 การปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ   3(2-2-5) 

Air Conditioning for Specific Purposes 

     การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

การประยุก ต์ ใช้แผนภูมิ ไซ โครเมตริกส์ ในการ

ออกแบบห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การ

ออกแบบท่อลมด้วยวิธีสแตติกรีเกน การออกแบบ

แบบระบบระบายอากาศตามมารตฐาน ASHRAE 

62.1 การออกแบบระบบปรับอากาศส าหรับ

โรงพยาบาล การออกแบบห้องแยกโรคส าหรับผู้ติด

เชือ้ทางอากาศ 

     Design of temperature and humidity control 

system, application of psychrometric charts to 

design the temperature and humidity control 

rooms, air duct design with static regen method, 

design of ventilation system according to ASHRAE 

62.1 standard, air conditioning system design for 

hospitals, isolation room, AIIR 

 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 

 261714 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร                       3(2-2-5) 

Postharvest technology and agricultural products 

processing 

     ขบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้

เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทฤษฎีการอบแห้ง การ

อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร สมรรถนะของเครื่อง

อบแห้ง การประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลด

ต้นทุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

     The processing process of agricultural product 

using machinery, theory of drying, drying of 

agricultural product, performance of dryers, the 

application of alternative energy for processing cost 

reduction of agricultural product   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

261755 เทคโนโลยีเซลลเ์ชือ้เพลิง                      3(3-0-6) 

Fuel Cell Technology 

     เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หลักการท างานของ

เซลล์เชื้อเพลิง โครงสรา้งและองค์ประกอบของเซลล์

เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดียว เซลล์ชุดและระบบของ

เซลล์เชื้อเพลิง พื้นฐานทางอุณหภูมิพลศาสตร์และ

ไฟ ฟ้ า เค มี เพื่ อ ใช้ วิ เค ร า ะ ห์ เซ ล ล์ เชื้ อ เพ ลิ ง 

ปรากฏการณ์การถ่ายเทในเซลล์เชื้อเพลิง การ

ออกแบบ สภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด เศรษฐศาสตร์ของ

ระบบเซลล์เชื้อเพลิง การทดสอบ วิธีการตรวจวัด 

การประเมิน การสร้างแบบจ าลองสมรรถนะของ

ระบบเซลล์เชื้อเพลิง ปัญหาและอุปสรรคในการ

พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเชิงพานชิย์ 

     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 

261715 เทคโนโลยีเซลลเ์ชือ้เพลิง                      3(2-2-5) 

Fuel Cell Technology 

     เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หลักการท างานของ

เซลล์เชือ้เพลิง โครงสรา้งและองค์ประกอบของเซลล์

เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดียว เซลล์ชุดและระบบของ 

เซลล์เชื้อเพลิง พื้นฐานทางอุณหภูมิพลศาสตร์และ

ไฟ ฟ้ า เค มี เพื่ อ ใช้ วิ เค ร า ะ ห์ เซ ล ล์ เชื้ อ เพ ลิ ง 

ปรากฏการณ์การถ่ายเทในเซลล์เชื้อเพลิง การ

ออกแบบ สภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด เศรษฐศาสตร์ของ

ระบบเซลล์เชื้อเพลิง การทดสอบ วิธีการตรวจวัด 

การประเมิน การสร้างแบบจ าลองสมรรถนะของ

ระบบเซลล์เชื้อเพลิง ปัญหาและอุปสรรคในการ

พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเชิงพานชิย์ 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส

วิชา และ

หน่วยกิต 

 261716 วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ                3(2-2-5) 

Thermal Systems Engineering 

     กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเชิงอุณหภาพ 

การใช้หลักทฤษฎีการไหลของของไหลการถ่ายเท

ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์และ

การจ าลองแบบระบบทางวิศวกรรมการประยุกต์ใช้

วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพความรู้ เบื้องต้น 

เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาด้วยวิธีเชิง

ตัวเลข 

     Engineering design process, applications of fluid 

mechanics, heat transfer, and thermodynamics in 

analysis and modeling of Thermal Systems 

Engineering, introduction to numerical analysis 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

261721 การค านวณดา้นพลศาสตรข์องไหล         3(3-0-6)                                                       

Computational Fluid Dynamics 

  ปิด

รายวิชา 

  261717 การค านวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรข์องไหล         

                                                     3(2-2-5)  

Computational Fluid Dynamics 

     การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลแบบ

ท่ีมีและไม่มีความหนืด การแก้ปัญหาการไหลแบบ

แรงโน้มถว่ง สมการออยเลอร์ สมการเบาดารี่เลเยอร ์

และสมการนาเวียร์-สโตกส์ การประยุกต์ใช้กับ

ปัญหาการไหลแบบป่ันป่วน 

     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 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 

  261718 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองสภาพของระบบ   

                                                     3(2-2-5)                                   

System Modelling and Simulation 

     การสร้างแบบจ าลองขั้นสูงของระบบทางกล 

เทคนิคเชิงตัวเลขส าหรับการจ าลองการตอบสนอง

ของระบบ  การระบุและตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบจ าลองโดยการทดลอง การวิเคราะห์ความไว

ของตัวแปรในแบบจ าลอง และเทคนิคการหา

พารามเิตอรท่ี์เหมาะสม 

     Advanced modeling of mechanical systems, numerical 

techniques for simulating system response, experimental 

model identification and verification, sensitivity analysis of 

model parameters and parameters optimization techniques 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 

261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  3(2-2-5) 

Selected Topics in Mechanical Engineering  

     การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็นปัจจุบัน

หรือกรณีศึกษา  ในดา้นกลศาสตรข์องแข็งและวัสดุ หรือ 

อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม 

หรือ เทคโนโลยีพลังงาน การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

261719 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  3(2-2-5) 

Selected Topics in Mechanical Engineering  

     การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็นปัจจุบัน

หรือกรณีศึกษา  ในด้านกลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ หรือ 

อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม 

หรือ เทคโนโลยีพลังงาน การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

 

 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

     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 

     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 

  261720 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-2-5)                              

Special Topic in Mechanical Engineering  

     หัวขอเรื่องปจจุบันท่ี เปนวิชาการขั้นสูงและ

สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีสนใจ ในด้านกลศาสตร์

ของแข็งและวัสดุ หรือ อุณหภาพและของไหล หรือ 

พลศาสตร์และการควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาแก่ชุมชน การน าเสนอ  การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

     Advanced current topics of interest and relative 

to research problem in Solid Mechanics and 

Materials or Field of Thermo-Fluids or dynamics 

and control or energy technology, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing for 

community problem solving, presenting, discussing 

and answering question 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 

2. วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกติ 2. วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกติ  

261791 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 

Thesis 

     การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน การ

ตีพิมพ์เผยแพร ่ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล 

     Constructing new knowledge by systematic 

research methodology for improvement the 

potential of community, publishing in mechanical 

engineering 

 

 

 

261791 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 

Thesis 

     การสร้างองค์ความร้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล 

     Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving and 

publishing in mechanical engineering 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  3  หน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรบัระดับบัณฑิตศึกษา  

                                                3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies    

     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน 

การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การ

เขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ

พูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความร้ืเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หัวข้อท่ีตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิง

และการเขียนอ้างอิง 

     Academic English, type of reading texts, analytical 

reading and writing, paragraphwriting, essay writing, 

expressing critical opinion towards reading texts 

through speaking and writing,using technology 

and electronic data base, citation system, and 

writing citation 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรบัระดับบัณฑิตศึกษา  

                                                3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies    

     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน 

การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การ

เขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ

พูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความร้ืเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หัวข้อท่ีตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิง

และการเขียนอ้างอิง 

     Academic English, type of reading texts, analytical 

reading and writing, paragraphwriting, essay writing, 

expressing critical opinion towards reading texts 

through speaking and writing,using technology and 

electronic data base, citation system, and writing 

citation 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 
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ภาคผนวก จ 

 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา  

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

    
 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

Intensive English for Graduate 

Studies 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑติศึกษา 

Intensive English for Graduate 

Studies 

3(3-0-6) 

261700 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

Research Methodology in 

Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 261700 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

Research Methodology in 

Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 

261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขัน้สูง 

Advanced Engineering 

Mathematics 

3(3-0-6) 261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขัน้สูง 

Advanced Engineering 

Mathematics 

3(3-0-6) 

261761 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-3-2) 261761 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-3-2) 

2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 13  หน่วยกิต  รวม 13  หน่วยกิต 

  

 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

261762 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-3-2) 261762 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-3-2) 

2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10  หน่วยกิต  รวม 10  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  
 

แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

261763 สัมมนา 3 

Seminar III 

1(0-3-2) 261763 สัมมนา 3 

Seminar III 

1(0-3-2) 

261791 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 261791 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 2617xx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

     

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

261791 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 261791 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 

 

       ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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กระบวนการ ครั้งที่ 16, 23 – 24 กุมภาพันธ์, หนา้ 17-21.  
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หนา้ 1097-1108.  
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และวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หนา้ 24-36.  
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สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6666  ต่อ 3382 

Email    sutthinan.sr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557   Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering),   

University of Leicester, UK 

 พ.ศ. 2548   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2543   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย   

Srirattayawong, S and Aungkurabrut, R. (2018). CFD Analysis of the Slippage Effects on 

Elastohydrodynamic Lubrication in Line Contact Problem, Naresuan University 

Engineering Journal, Vol.13, No.2, pp. 16 – 22.   

ยุทธนา กันทะอินทร์, สุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค์ และ วิชญ์พล ฟักแก้ว, (2562). พฤตกิรรมการแหง้ตัวของ

แก้วมังกรภายใต้ความดันต่ ากว่าบรรยากาศ, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, หนา้ 1923-1934.  
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คเณศ อินต๊ะ และสุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์, (2562). ผลของเชื้อเพลิงผสมที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางความร้อนของ

เตาเผาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึน้, วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ปีที่ 32 ฉบับ 108, 

หน้า 1-7.  

สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ และคเณศ อินต๊ะ, (2561). ผลของสารหล่อลื่นที่ปนเปื้อนที่มตี่อพฤติกรรมของ

แรงเสียดทาน, วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 31 ฉบับที ่ 105, หน้า 

11-18.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ค าสนาม 

Assistant Professor Wasan Kamsanam, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นายวสันต์ ค าสนาม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34511005XXXXX  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6666  ตอ่ 3382 

Email    wasan.ka@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557   Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering),   

University of Leicester, UK  

พ.ศ. 2547   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ  

พ.ศ. 2542   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ผลงานวิจัย   

Kamsanam, W. and R. Aungkurabrut, (2018). The improvement on thermal performance of herbal 

ball compress, MATEC Web of Conferences, 237, pp. 1-6.  

Kamsanam, W., R. Aungkurabrut and F. Jinuntuya, (2018). Effects of stack and heat exchanger 

configurations on thermal performance of a thermoacoustic refrigerator, Naresuan 

University Engineering Journal, 13, pp. 26-34.  
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Jinuntuya, F. and Kamsanam, W, (2019). Effects of Structure and Hydrophobic Treatment on 

Water Transport Behaviour in PEM Fuel Cell Gas Diffusion Layers, IOP Conf.Series: 

Materials Science and Engineering, 501: 012051. doi:10.1088/1757-899X/ 

501/1/012051.  

วสันต์ ค าสนาม, กฤษฎา นครชัย, สุรการ ขันทองเฮ้า และ เมธี เสารางทอย, (2560). การออกแบบ

เครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก, รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6,   26 – 27 มกราคม 2560, พะเยา, ประเทศไทย. หน้า  1120-1132.  

วสันต์ ค าสนาม, กิตติธัช ชาวชายโขง, เตวิช แปงแก้ว และธนภัทร พุฒิพาณิชยกิจ, (2564).  

เครื่องต้นแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกจากพลังงานแสงอาทิตย์, รายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, 28 – 29 มกราคม 2564, พะเยา, 

ประเทศไทย, หน้า 657. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว 

Assistant Professor Wichaphon Fakkaew, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นายวิชญ์พล ฟักแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6666  ตอ่ 3382 

Email    wichaphon.fa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2548   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2543   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย   

Cole, M.O.T. and Fakkaew, W. (2018). An Active Magnetic Bearing for Thin-Walled Rotors: 

Vibrational Dynamics and Stabilizing Control, in IEEE/ASME Transactions on 

Mechatronics, Volume 23, no. 6, Pages. 2859-2869.  

Fakkaew, W. and Cole M.O.T. (2018). Vibration due to non-circularity of a rotating ring having 

discrete radial supports - With application to thin-walled rotor/magnetic bearing 

systems, Journal of Sound and Vibration, Volume 423, Pages 355-372.  
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Chamroon C, Cole MT and Fakkaew W. (2019). Model and Control System Development for a 

Distributed Actuation Magnetic Bearing and Thin-walled Rotor Subject to 

Noncircularity. ASME, Journal of Vibration and Acoustics, Volume 141, no. 5: Pages 

051006-051006-11. 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน  

ชั่วโมง/ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นายนพรัตน์   

เกตุขาว      

36401007XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมเครื่องกล

วศิวกรรมเครื่องกล

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 

2 นายวสันต์  

ค าสนาม 

34511005XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วศิวกรรมเครื่องกล 

 

วศิวกรรมเครื่องกล 

University of Leicester, UK 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 

3 นายวิชญ์พล  

ฟักแก้ว 

36501013XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมเครื่องกล

วศิวกรรมเครื่องกล

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 

4 นายสุทธินันท์ 

ศรีรัตยาวงค์ 

55303000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

 

วศิวกรรมเครื่องกล 

 

วศิวกรรมเครื่องกล 

University of Leicester, UK 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 

5 นายสุธรรม 

อรุณ 

36501013XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. Mechanical Engineering University of Manchester, UK 360 360 360 360 

วศ.ม. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

    วศ.บ. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน  

ชั่วโมง/ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 

6 นายปรเมศร์  34407002XXXXX อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 360 360 360 360 

 ปธิเก   วศ.ม. วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

    วศ.บ. วศิวกรรมเครื่องกล  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

7 นางรัชนีวรรณ 

อังกุรบุตร์ 

33699000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

 

เทคโนโลยพีลังงาน 

 

วศิวกรรมเครื่องกล 

University of Texas at Arlington, 

USA 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

360 360 360 360 
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