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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Master of Engineering Program Mechanical Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย

:
:

ภาษาอังกฤษ

:

0954
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Master of Engineering (Mechanical Engineering)
M.Eng. (Mechanical Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 ปรั บ ปรุ ง มาจาก หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ตรบริห ารมหาวิท ยาลั ย พะเยา เห็ นชอบหลัก สูต ร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ และ ควบคุมการผลิต
ในกระบวนการต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม และการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์
รวมทั้งการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้
2. นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชนทางด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน เป็นต้น
3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3
4. ผู้ให้คาปรึกษาทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ หรือการประเมินในศาสตร์วิศ วกรรมเครื่องกล หรือ
ทางด้านพลังงาน
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
จากสถาบัน
1

นายสุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

55303000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปี

Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK

2557

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
2

นายสุธรรม อรุณ

36501013XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางรัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

33699000XXXXX

อาจารย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543

Ph.D. Mechanical Engineering University of Manchester, UK

2558

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

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

2554

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2544

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญ เติบ โตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพั ฒ นาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมี
รากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซึ่งรากฐานดังกล่าวจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย วิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากร
ทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ น้ อ มน าหลั ก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้จัดทาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีค วามพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญ ญา และทั ก ษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกั บ
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐ บาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีภารกิจสาคัญ ในการขับ เคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ
ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่ อเตรีย มความพร้อมคน สั งคม และระบบเศรษฐกิจของ ประเทศให้สามารถปรับ ตั วรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นาไปสู่ก ารพั ฒ นา เพื่ อประโยชน์สุขที่ยั่ งยื นของ
สังคมไทย ซึ่งรากฐานดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งมีฐาน
ความคิ ด หลั ก คื อการเปลี่ ย นจากการผลิตสิ นค้าโภคภั ณ ฑ์ ไปสู่ สิ นค้ าเชิงนวัต กรรม การเปลี่ย นการ
ขับ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยอุ ต สาหกรรมไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ วยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรม เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ แบบเดิมไปสู่การเรียนสมัยใหม่ (Smart Classroom) และรูปแบบการ
เรียนแบบใหม่ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง การ
จัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อเปลี่ยนทักษะแรงงานแบบเดิ มที่มีมูลค่าต่า (Traditional Services) ไปสู่
การเป็นแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (High Value Services) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ แรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น สามารถ
เน้นการกาหนดโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ ได้จ ริง โดยเลื อ กการวิ จัย และนวั ต กรรมในสาขาที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพทั้ ง
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ ก าร และภาคเกษตรทีืเน้
่ น ความร่ ว มมื อ กั น ของมหาวิ ท ยาลั ย
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สถาบันวิจัย และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ระดับนานาชาติ โดยมีภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว
โดยมีเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ดั งนี้ การสร้างมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การเพิ่ม
รายได้สุทธิของเกษตรกร การเพิ่มจานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม การเพิ่มการลงทุนในการวิจัย และ
พัฒนาของภาคเอกชน การเพิ่มเปอร์เซ็นไทล์ของดัชนีความสามารถของประเทศในการดึงดูดและรักษา
ผูม้ ีความสามารถสูงซึ่งถูกจัดลาดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) และการเพิ่ม
มูลค่าธุรกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นสาคัญ ทางสังคมของประเทศที่ ต้องใช้
การวิจัยและนวัตกรรม หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่
การเข้าสู่สั งคมสูงวัย แรงงานทัก ษะสู งและเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มขาดแคลน แรงงานทักษะต่าซึ่งมี
โอกาสตกงาน การแก้ ปัญ หา ความเหลื่อมล้าหรือความไม่ เท่ าเที ยม การยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้ าถึงบริการและสวั สดิการของรั ฐ การเตรียม
ความพร้อมของสั งคมไทยให้ พ ร้อ้มรองรับ กระแสโลกาภิวัตน์ ของวัฒ นธรรมโลกที่ รวดเร็วขึ้นในยุ ค
ดิ จิ ทั ล และการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การน้ า ทรพั ย ากรธรรมชาติ อื่ น ๆ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศภายใต้ โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้ นการ พัฒนาที่สมดุล บนฐานคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 มิติ ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมที่อยู่ดี
มีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ หลักการสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อ
พร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” ดังนั้นสังคมจึงต้องได้รับการปลูกฝังให้
ยึดถือในระบบคุณค่าใหม่คือ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” เพื่อที่จะสามารถนาพาประเทศไทยไปสู่ความ
มั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด
ดั งนั้ นจึ งจ าเป็ น ต้ องเร่งให้ โอกาสทางการศึ ก ษากั บ ประชาชนภาคเหนื อตอนบนให้ มี ค วามรู้
ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้บริหารระดับสูงทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรืออาจเป็นบุคลากร
ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไปได้
ซึ่งจะช่วยยกระดับ รายได้ ให้กับ ประชากรเพ่ือตอบสนองความต้องการ แรงงานในอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve) และช่วยแก้ปัญ หาทางสังคมได้ และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสามารถลดลง
ได้ดว้ ยการให้การศึกษาที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความเป็นประชาคมอาเซียนกับการอุดมศึกษาไทย ต้องขั บเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่อง
ด้ ว ยอาเซี ย นประกอบด้ ว ย ประชาคมการเมื อ ง และวัฒ นธรรม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการอุดมศึกษาของไทยมีการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบั ณ ฑิ ตให้ มี คุ ณ ภาพระดั บ สากล เพื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมบทบาทของการอดุมศึกษาไทยในประชาคมอาเซี ยนซึ่งถูกจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ และสั ง คมภายนอก สาขาวิ ช า
วิศ วกรรมเครื่องกล มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคั ญ และความจาเป็ น ในการพั ฒ นา
หลักสูตรด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี หลักสูตรควรเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นนวัตกร
มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน สามารถทางานได้หลากหลายหน้าที่ และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตัว เองและพั ฒ นาตนเองอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อรองรับ โมเดลประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ จากการที่
ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาในหลากหลายรูปแบบภายในระยะเวลาไม่กี่ปี หลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้มีค วามสามารถในการรับ มือต่อบริบ ทการเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้ยึดถือในคุณค่าของการ “รู้จัก
เติม รู้จักพอ รูจ้ ักปัน” และเป็นนักสร้างนวัตกรรมด้วย
ดังนั้นจากการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นทาให้สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะสามารถผลิตบุคลากร
ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เ ทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถการทางานวิจัยที่มคี ุณภาพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ตัง้ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มี
การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปรัช ญาของมหาวิท ยาลั ย พะเยา คื อ “ปั ญ ญาชี วี เสฏฐชี วี นาม” หมายถึ ง
ดารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด ” และปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน” มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ในการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ต้ อ งท าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ ก ระดั บ ให้
สอดคล้องกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึก ษา (TQF) โดยมุ่ งเน้น การสร้างมหาบั ณ ฑิ ตให้ มี
ความรู้ มี ทัก ษะทางปัญ ญา มีทัก ษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ มี ทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทัน
โลกทั น เทคโนโลยี มี ค วามรู้ภ าษาอั งกฤษที่ สื่ อ สารได้ มี ทั ก ษะที่ ส นองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ
และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานได้ ทุ ก แห่ งทั่ ว โลก โดยจะต้ อ งพั ฒ นา
ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการ
ศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ งกลุ่ ม เป้ า หมายก่ อ นเข้า สู่ ต ลาดแรงงาน และกลุ่ ม เป้ าหมายใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้ง เนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
2) ด้านการวิจัย
มหาวิท ยาลั ย พะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพั ฒ นา เพื่ อ สร้างนวัตกรรม และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม
ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพ่ืมขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศใน
เวทีโลก เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน
หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
วิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีป ระสิทธิภาพ
ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิ จัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วย
การร่วมมือกับผูใ้ ช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพ่ือประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม นโยบายการเข้าสู่
Thailand 4.0 เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัยให้
สามารถด าเนิ น การในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว น หรื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
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3) ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพ่ือ
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (Wisdom for Community Empowerment)” มุ่ ง เน้ น การบริ ก ารวิ ช าการใน
รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดย
อาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพื่อทางานวิจัย เพื่อ
ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของชุมชนและ
สังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง เกิดสังคมความสุข ตลอดจนการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ
ช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยามุ่ ง พั ฒ นาการผสมผสานทางวั ฒ นธรรม และการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์
สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
และประยุกต์การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยทีืทันสมัยและ
เป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่
ร่ว มกั นในประชาคมโลกอย่ างมี เอกลั ก ษณ์ และศั ก ดิ์ ศ รี โดยเสริม สร้างวัฒ นธรรมและค่ านิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ให้เกิดขึน้ กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
5) ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน
ระดั บ สากล โดยการพั ฒ นาให้ เป็ นมหาวิท ยาลัย ที่รับ ใช้สั งคม (Community Engagement University)
และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตบัณ ฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม จะตั้งเป้าหมายให้
นาไปสู่ค วามมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นสาคัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
ปรัชญาคือ “สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาประเทศ” มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมและชุมชน และมีพันธกิจดังนี้
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1) ผลิตผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล
2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่นาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3) ให้ บ ริก ารวิชาการ สร้างความเข้ม แข็งให้ ชุมชนและสั งคมด้ านวิชาชี พ วิศ วกรรมที่ ได้
มาตรฐาน
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตอบสนองต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่เป็นแขนง
ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีศักยภาพในการทาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรมุ่งเสริมให้นิสิตทาวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสาหรับการลดต้นทุนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ ปั ญ หาเชิ งพื้ น ที่ เพื่ อ ยกระดั บ เทคโนโลยี ใ นภาคเกษตรกรรมและการจั ด การพลั ง งานในสถาน
ประกอบการ
3) ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตร่วมกับคณาจารย์ในการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ท างด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลมาเป็นกรณีศกึ ษาในชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ
ของตน อันจะนาไปสู่การสงวนและรักษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 (3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล บนพืน้ ฐานของความรูร้ อบ รู้ลกึ รู้จริง
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณ ฑิตเพื่อ แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิ ชาชีพวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานในองค์กร
ในประเทศหรือต่างประเทศได้ และสามารถแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเทคโนโลยีให้กับชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรูค้ วามสามารถพิเศษเฉพาะทาง สามารถแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยอาศัยทฤษฎีและเครื่องมือทางวิศวกรรมขั้นสูงได้ รวมถึง
สามารถติดต่อประสานงานที่มคี วามซับซ้อนของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับการลด
ต้น ทุ น การผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต หรือ สร้างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ และแก้ไขปั ญ หาให้ กั บ ชุม ชน สามารถ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3. ประกอบวิชาชีพโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
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2. แผนการปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รและด าเนิ น การ 1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน 1. เอกสารปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่ า จ า ก ก ร อ บ ม าต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ 2. รายงานผลการประเมิ น
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าหรั บ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ติดตามประเมินหลัก สูตรอย่าง 3. จ านวนบุ ค ลากรที่ เข้าร่ว ม
สม่าเสมอ
การอบรม สั ม มนา และการ
3. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม ประชุมวิชาการ
การอบรม สัมมนา และการประชุม
วิชาการ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. ติ ด ตามยุ ท ธศาสตร์ ง านวิ จั ย 1. มี ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ งา น วิ จั ย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ แห่งชาติ
แห่งชาติ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของ 2. เชิญ ผู้ เชี่ย วชาญทั้ งภาครัฐ และ 2. ราย งาน ผ ล ก ารพั ฒ น า
เทคโนโลยีโดยเน้นงานวิจัย
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒ นา หลักสูตร
หลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิ น
3. ใช้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้
เสียในการกาหนดวัตถุประสงค์ของ บัณฑิต
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
วุฒิการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
1. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3. เป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตผู้เข้ารับการศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีที่เทียบเท่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อาจจะไม่ได้
เรียนวิชาพืน้ ฐานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการเรียนใน
หลักสูตรตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับพื้นฐานของนิสิตในการทาวิจัยโดยไม่
นับหน่วยกิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
รวม
5
10
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0
5
5
5
5
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566
2567

2568

1,680,000 2,520,000 4,200,000 5,040,000 5,040,000
360,000 540,000 720,000 720,000 720,000
100,000 100,000 200,000 300,000 300,000
150,000 225,000 360,000 420,000 420,000
60,000
90,000 140,000 160,000 160,000
120,000 240,000 360,000 480,000 480,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000
150,000 300,000 450,000 600,000 600,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
7,670,000 9,065,000 11,480,000 12,770,000 8,770,000
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2.7 ระบบการศึกษา
   แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อออนไลน์
   อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36(3) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ลาดับที่

หมวดวิชา

1.

งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
1.2 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า

2.

วิทยานิพนธ์

3.

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.
ใหม่
พ.ศ. 2559
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 2
แบบ ก 2
12
24
9
15
12
12

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564
แผน ก
แบบ ก 2
24
9
15
12

-

(3)

(3)

36

36(3)

36(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษกาหนดให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา 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
261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Mathematics
261761 สัมมนา 1
Seminar I
261762 สัมมนา 2
Seminar II
261763 สัมมนา 3
Seminar III
1.2 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
Theory of Elasticity
261712 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขนั้ สูง
Advanced Finite Element Method
261713 การปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Air Conditioning for Specific Purposes
261714 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
Postharvest technology and agricultural products processing
261715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
Fuel Cell Technology
261716 วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ
Thermal Systems Engineering
261717 การคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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261718
261719
261720

การสร้างแบบจาลองและการจาลองสภาพของระบบ
System Modelling and Simulation
หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Special Topic in Mechanical Engineering

2) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
261791 วิทยานิพนธ์
Thesis
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

12 หน่วยกิต

3(3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146700
261700
261701
261761
2617xx

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Mechanical Engineering
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Mathematics
สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
10(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
261762
2617xx
2617xx
2617xx

สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
261763
261791
2617xx

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

261791

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท
อ่านโดยการพู ด และการเขีย น การใช้เทคโนโลยี และฐานข้อ มู ล อิเลคทรอนิ ก ส์เพื่ อ แสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
Academic English, type of reading texts, analytical reading and writing, paragraph
writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and
writing, using technology and electronic data base, citation system, and writing citation
261700

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ
วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Definitions, characteristics and goals of research, research types and processes of
research, research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis,
proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of
researchers and research techniques in science and technology
261701

คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics
พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุก ต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การวิจัย การดาเนินงานด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น วิธีก ารหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมเครื่องกล คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
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 าวิ ช าทฤษฏี ส ภาพยื ด หยุ่ น , ปั ญ หาความเค้ น ระนาบและความเครี ย ดระนาบ,
ฟังก์ชันความเค้น, ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดฉาก, ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดเชิง
ขั้ว, วิธีพลังงานความเครียดและการวิเคราะห์ความเค้นความเครียดในสามมิติ
Introduction to theory of elasticity, plane stress and plane strain problems, stress
function, two-dimensional problems in rectangular coordinates, two-dimensional problems in polar
coordinates, strain energy methods and analysis of stress and strain in three dimensions
261712

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การหาสทิฟเนสเมทริกซ์สาหรับเอลิ
เมนต์ แ บ บ 1 มิ ติ 2 มิ ติ และ3 มิ ติ การใช้ ร ะเบี ย บ วิ ธี ไ ฟ ไนต์ เ อเลเมนต์ เ พื่ อแก้ ปั ญ หาท าง
วิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์ ความเค้ นโดยหาผลเฉลยแบบชัด แจ้งและแบบ
ปริยายโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สาหรับงานวิศวกรรมทั่วไป
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
ในการออกแบบห้ อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้น การออกแบบท่ อ ลมด้ วยวิ ธี ส แตติ ก รีเกน การ
ออกแบบแบบระบบระบายอากาศตามมารตฐาน ASHRAE 62.1 การออกแบบระบบปรับอากาศสาหรับ
โรงพยาบาล การออกแบบห้องแยกโรคสาหรับผู้ตดิ เชื้อทางอากาศ
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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เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(2-2-5)
Post-Harvest technology and agricultural products processing
ขบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทฤษฎีการ
อบแห้ ง การอบแห้ งผลผลิ ต ทางการเกษตร สมรรถนะของเครื่องอบแห้ ง การประยุ ก ต์ ใช้พ ลังงาน
ทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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 เ ซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง หลั ก การท างานของเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง โครงสร้ า งและ
องค์ป ระกอบของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดียว เซลล์ชุดและระบบของเซลล์เชื้อเพลิง พื้นฐานทาง
อุณ หภู มิพ ลศาสตร์และไฟฟ้ าเคมีเพื่ อ ใช้วิเคราะห์เซลล์เชื้อ เพลิง ปรากฏการณ์ ก ารถ่ายเทในเซลล์
เชื้อเพลิง การออกแบบ สภาพที่เหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์เชื้อเพลิง การทดสอบ
วิธี ก ารตรวจวัด การประเมิน การสร้างแบบจาลองสมรรถนะของระบบเซลล์เชื้อเพลิง ปัญ หาและ
อุปสรรคในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเชิงพานิชย์
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 และอุณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์และการจาลองแบบระบบทางวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้วศิ วกรรมระบบทางอุณหภาพ การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีเชิงตัวเลข
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

การคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล
3(2-2-5)
Computational Fluid Dynamics
การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของปัญ หาการไหลแบบที่มีและไม่มีความหนืด การแก้ปัญหา
การไหลแบบแรงโน้มถ่วง สมการออยเลอร์ สมการเบาดารี่เลเยอร์ และสมการนาเวียร์ -สโตกส์ การ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาการไหลแบบปั่นป่วน
Numerical solution of inviscid and viscous flow problems, solutions of potential flow
problems, Euler equation, boundary layer equation, Navier-Stokes equation, applications to
turbulent flows
261718

การสร้างแบบจาลองและการจาลองสภาพของระบบ
3(2-2-5)
System Modelling and Simulation
การสร้างแบบจาลองขั้นสูงของระบบทางกล เทคนิคเชิงตัวเลขสาหรับการจาลองการ
ตอบสนองของระบบ การระบุ แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบจ าลองโดยการทดลอง การ
วิเคราะห์ความไวของตัวแปรในแบบจาลอง และเทคนิคการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
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

หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Selected Topics in Mechanical Engineering
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในด้านกลศาสตร์
ของแข็งและวัสดุ หรือ อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ 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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หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Special Topic in Mechanical Engineering

3(2-2-5)

หั ว ขอเรื่ อ งปจจุ บั น ที่ เปนวิ ช าการขั้ น สู งและสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ส นใจ ในด้ า น
กลศาสตร์ ข องแข็ ง และวั ส ดุ หรื อ อุ ณ หภาพและของไหล หรื อ พลศาสตร์ แ ละการควบคุ ม หรื อ
เทคโนโลยีพ ลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญ หาแก่
ชุมชน การนาเสนอ การอภิปราย 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
การค้น คว้า การรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ การเขีย นรายงาน การนาเสนอ การ
อภิ ป ราย และการตอบข้อ ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ านเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อุ ต สาหกรรม 4.0 หรื อ
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
การวางแผนงานวิ จั ย และการทบทวนวรรณ กรรมงานวิ จั ย การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย การนาเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Research planning and literature reviews, research proposal writing, academic
presentation, discussing and answering questions
261763

สัมมนา 3
1(0-3-2)
Seminar III
การรายงานและการน าเสนองานวิ จั ย การอภิ ป รายผล การสรุ ป ผล การเขี ย น

วิทยานิพนธ์
Report and presentation, result discussion, conclusion, thesis writing up
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
ชุมชน การตีพิมพ์เผยแพร่ 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. เลขสามลาดับแรก
2. เลขในลาดับที่ 4
2.1 เลข 7
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3.2 เลข 1-2
3.3 เลข 6
3.7 เลข 9
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
หมวดวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1

นายนพรัตน์ เกตุขาว

36401007XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายวสันต์ คาสนาม

34511005XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายวิชญ์พล ฟักแก้ว

4* นายสุธรรม อรุณ

36501013XXXXX

36501013XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครือ่ งกล

วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องจักรกล

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Leicester, UK
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Manchester, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2557
2550
2543
2557
2547
2542
2556
2548
2543
2558
2548
2544
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

5* นายสุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

6

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
55303000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายปรเมศร์ ปธิเก

34407002XXXXX

อาจารย์

7* นางรัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

33699000XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ
Ph.D.
วศ.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

วศ.บ.

Mechanical Engineering University of Leicester, UK
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
วิศวกรรมเครื่องกล
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมเครื่องกล

2543

วศ.ด.
วศ.ม
วศ.บ
Ph.D.
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
เทคโนโลยีพลังงาน

2556
2552
2549
2554
2544

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
University of Texas at Arlington, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

2557
2548

2542
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ
1

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจิตราภรณ์

วงศางาม

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
33599001XXXXX
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
MS.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

Mechanical Engineering University of Southern California, USA
Mechanical Engineering University of Southern California, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
M.Phil. Energy Technology
ธนบุรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

ปี
2556
2552

2546
2542
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งท างานวิ จั ย รายบุ ค คล หลั ก สู ต รก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช า
261791 วิทยานิพนธ์ และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นอกจากนั้น
เมื่อครบก าหนดเวลานิสิตต้องมาน าเสนองานวิจัย ที่ศึก ษาต่อ หน้าคณะกรรมการสอบงานวิจัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมขั้นสูงในการทาวิทยานิพนธ์
3. มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย
4. สามารถเขียนและนาเสนอผลงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 ถึง ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นิสติ เลือกประเด็นที่สนใจ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการ
และระยะเวลาที่กาหนด
3. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการงานวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทางานวิจัย
5. นิสติ นัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดทางานวิจัย
6. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

33
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ สามารถประยุ ก ต์ การบรรยายถึ งเนื้ อ หาหลั ก ของแต่ ล ะวิ ช า โดยแสดง
ความรู้ท างด้านคณิ ตศาสตร์ขั้นสูง ความรู้ การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
วิ ท ยาศาสตร์ รวมถึ ง ความ รู้ ท างด้ า น ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
วิ ศ วก รรม เค รื่ อ งก ล ห รื อ ความรู้ จ าก เพื่อให้สามารถในไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริงได้
ผลการวิจัย เพื่อ แก้ปัญ หาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อนได้
1.2 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ท า งวิ ศ ว ก ร ร ม 1. ในระดั บ รายวิ ช าจะมี ก ารมอบหมายให้ นิ สิ ต ท า
สามารถระบุปัญ หาหรือก าหนดหัวข้อวิจัย แบบฝึกหัด ทารายงาน ทาโครงงานที่สอดคล้องกับผล
ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นเอกสาร และ การเรียนรูท้ ี่ตอ้ งการ
แก้ไขปัญ หาทางวิศวกรรมที่ซับซ้ อน จนได้ 2. นิสิตเรีย นรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมโดยใช้หลักการ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ผ่ านการหาหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
และเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ท างด้ า น การทบทวนวรรณกรรม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง
1.3 การออกแบบและพั ฒ นากระบวนการหา 1. ในระดับรายวิชา มีการมอบหมายให้นิสิตทาโจทย์ที่
คาตอบของปัญหา สามารถหาคาตอบของ เกี่ ย วปั ญ หาค่ า เหมาะสม (Optimization problem) ซึ่ ง
ปั ญ หาทางวิศ วกรรมที่ ซั บ ซ้ อ น ออกแบบ นิ สิ ต ต้ อ งเรี ย น รู้ ที่ ก าห น ด ฟั งก์ ชั น วั ต ถุ ป ระส งค์
ระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรม (Objective function) กาหนดข้อจากัด (Constraints) และ
หรือออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ได้ตามความ เทคนิคการแก้สมการด้วยเทคนิคต่าง ๆ
ต้ อ งการ ภายใต้ ข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ เช่ น 2. นิสิตเรีย นรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์
ข้อก าหนดทางด้านสั งคม ความปลอดภั ย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการ
ปฏิบัติวชิ าชีพ รวมถึงแง่มุมทางสุนทรียภาพ
1.4 การพิจารณาตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ 1. ในระดั บ ราย วิ ช า มี ก ารมอบ หมายให้ นิ สิ ต ท า
วิ นิ จ ฉั ย ประเมิ น ผล งานและปั ญ หาทาง กรณี ศึ ก ษา (Case study) เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบ
วิศ วกรรมที่ซั บ ซ้อ น ตลอดจนสามารถหา วินิจฉัย ประเมินผล ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
คาตอบของหัวข้อวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการ 2. นิสิตเรีย นรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์
ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน การออกแบบการทดลอง ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นการด าเนิ น การวิ จั ย ที่
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การวิ เคราะห์ การแปลความหมายข้ อ มู ล ครอบคลุ ม ถึ ง การตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน การออกแบบการ
และการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ให้ ทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ
ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
การสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้อง
ตามหลักเหตุผล
1.5 การใช้อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ทั น สมั ย สามารถ 1. ในระดั บ รายวิชา มี ก ารมอบหมายให้ นิ สิต ท าโจทย์
สร้ า ง เลื อ ก และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า (Case study) ที่ นิ สิ ต ต้ อ ง ใ ช้
ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม คอมพิ ว เตอร์ ในการจ าลองระบบ (Simulation) หรื อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
ทั น ส มั ย โด ยค านึ งถึ งข้ อ ก าห น ด แล ะ ติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหา
ข้อจากัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น
2. นิสิตเรีย นรู้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
ทันสมัยในการทาวิจัย
1.6 การทางานร่วมกันเป็นทีม สามารถท างาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งงานเดี่ยว งานกลุ่ม ให้
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ค วามหลากหลายในสห นิสติ ที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์คล้ายกันทางานร่วมกันเป็น
สาขาวิชาได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ สามารถ ทีมวิจัย ให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของ
ท างานในฐานะสมาชิ ก ของกลุ่ ม และผู้ น า สาขาวิชาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา
กลุ่มได้
1.7 การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อสื่อสารใน 1. ในระดับรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
งานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไป การเขี ย น การน าเสนอ อภิ ป ราย ตอบค าถาม ผ่ า น
ได้อย่างมี ป ระสิท ธิ ผล ด้ว ยวาจา ด้วยการ รายวิชาสัมมนา
เขีย นรายงาน การเสนอผลงาน การเขีย น 2. ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เองผ่ า นการเข้ า ร่ ว มการ
และการอ่ านแบบทางวิศ วกรรมตลอดจน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ
ออกค าสั่ ง รับ ค าสั่ งในการท างานได้ อย่าง
ชัดเจน
1.8 กิ จกรรมสั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม การพั ฒ นาที่ 1. ในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่
ยั่ งยื น แ ล ะ ก า ร ใช้ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ชี้ ให้ เห็ น ผลกระทบต่ อ บริ บ ทของวิ ช าชี พ สั งคม และ
ที่มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการ สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม 2. ในการทาวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตศึ กษาผลกระทบด้าน
และสิ่ งแวดล้ อ ม และสามารถประเมิ น ผล ต่าง ๆ และเขียนอภิปรายในเล่มวิทยานิพนธ์
กระทบของการแก้ ปั ญ หาทางวิศวกรรมที่
ซั บ ซ้ อ นต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.9 จรรยาบรรณ ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ บรรยาย สอดแทรก หรือ ยกกรณี ศึก ษา กรณี ละเมิ ด
มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณด้าน เกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการเขีย นผลงานทางวิชาการ
วิชาการและวิชาชีพ และยึด ถื อตามกรอบ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ จัดการเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย การสอนที่ เน้ น ให้ มี ก ารอภิ ป ราย การระดมสมองใน
ใจอาสา กล้าเป็นผู้นา
ประเด็น ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพฤติก รรม
ของ การเคารพสิ ท ธิและรับ ฟังความคิ ดเห็ นของผู้อื่ น
ชีใ้ ห้เห็นคุณค่าของคุณธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ท างาน ชี้ ใ ห้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของจริ ย ธรรมที่ ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินชีวติ ที่ดี
1.10 การเรียนรู้ตลอดชีพ ตระหนักถึงความ ปลู ก ฝั งการเรี ย นรู้ ต ลอดชี พ ผ่ านการท าวิ ท ยานิ พ นธ์
จาเป็ น และมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ การศึกษาดูงาน การประชุมวิขาการ การสัมมนาต่าง ๆ
และพัฒนาตลอดชีพ และมีความรู้เกี่ยวกับ
เหตุก ารณ์ เทคโนโลยี หรือนวั ตกรรมร่วม
สมั ย ที่ ก าลั งอ ยู่ ใ น ค วาม ส น ใจ เป็ น ที่
วิพากษ์วจิ ารณ์ ของสังคม
1.11 อั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต สุ น ทรี ย ภาพ สุ ข ภาพ 1. ส่งเสริมให้นิสิตคานึงถึงความสละสลวยของการใช้
บุคลิกภาพ
ภาษา ความเรี ย บร้ อ ยสวยงาม ความลงตั ว ในการ
จัดทารายงาน วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ และ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุม
2. ส่งเสริมให้นิสิตกาหนดแง่มุมทางสุนทรียศาสตร์ เช่น
ความลงตัว ความสวยงาม ความรู้สึก เป็นมิตรกั บผู้ใช้
ในการออกแบบทางวิศวกรรม
3. ส่งเสริมให้นิสิตมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ในด้านการ
เรี ย น การออกก าลั ง กาย การพั ก ผ่ อ น ผ่ า นการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของอาจารย์ รวมถึงการใช้ข้อกาหนดด้าน
สุขอนามัย ในการออกแบบทางวิศวกรรม
4. พัฒนาบุคลิก ภาพนิสิต โดยการส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อให้เห็น
แบบอย่างที่ดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ชี้ให้เห็นคุณ ค่าของคุณ ธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทางาน ชี้ให้เห็นคุณค่า
ของจริยธรรมที่ส่งเสริมการดาเนินชีวติ ที่ดี บรรยาย สอดแทรก หรือยกกรณีศกึ ษากรณีละเมิด เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการเขียนผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(2) ให้ ค วามส าคั ญ และเน้ นย้าให้ นิสิต ปฏิ บัติต นตามกฎระเบี ย บของมหาวิท ยาลั ย
ในขณะเรียน และกฎหมายต่าง ๆ เมื่อออกไปประกอบวิชาชีพ รวมถึงกติกาของกลุ่มที่ตกลงและยอมรับ
ร่วมกัน
(3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้มีการอภิปราย การระดมสมอง ในประเด็น ต่าง ๆ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพฤติก รรมของ การเคารพสิท ธิและรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) ใช้กรณีศึกษา
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) พฤติกรรมที่การแสดงออกผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการทางาน
และการอ้างอิงผลงาน
(2) พฤติกรรมในการทางาน ความเรียบร้อยของผลงาน การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน
การเคารพในข้อตกลงในชั้นเรียน
(3) พฤติกรรมขณะเรียน หรือสัมมนา
(4) ความสามารถในการวินิจฉัยและการให้เหตุผลสนับสนุนข้อวินิจฉัย
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2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี ที่ ศึ ก ษาและ
สามารถนามาประยุกต์ ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
(3) มีค วามเข้าใจในวิธีก ารพั ฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุก ต์ใช้ที่ตระหนัก ถึง
ผลกระทบต่อสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สอนให้นิสิตแปลผลหรือตีความคาตอบที่ได้จากการแก้ปัญ หาให้สอดคล้องกั บ
ปรากฏการณ์จริง
(2) สอนและมอบ หมายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพิ สู จ น์ ท ฤษ ฎี บ ท ส าคั ญ ในงาน
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โดยเริ่ ม จากหลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรม และ
เศรษฐศาสตร์ บรรยายและอภิป รายเกี่ยวกั บ ประวัติความเป็นมาของสมการที่สาคัญ ๆ ในรายวิชา
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ เ ห็ น ภาพและเข้ า ใจระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ในแขนงวิ ช าต่ า ง ๆ รวมถึ ง การยกตั ว อย่ า งและ
มอบหมายงานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลในการ ปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง
(3) แนะนาระเบีย บวิธีในการแก้ปัญ หา หรือระเบีย บวิธีวิจัย จากนั้นมอบหมายให้
แก้ปัญหา หรือดาเนินการวิจัย ในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดหรือที่นสิ ิตสนใจ
(4) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่ อ ย หรื อ ท าวิจั ย เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ บูรณาการความรู้ หรือสร้างความรู้ใหม่ รวมถึงการประเมินผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ความถูกต้องตามหลักวิชา ของการบ้าน รายงาน การนาเสนอ การตอบคาถาม
(2) ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ความถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือของผลลัพธ์
(3) ความสามารถในการพั ฒ นา ความรู้ หรื อ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ รวมความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละการประเมินผลกระทบ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสั งเคราะห์และบู รณาการผลงานวิชาการหรือ องค์ค วามรู้เดิม ในการ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
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(3) สามารถใช้ เทคนิ ค ทั่ วไปหรื อเทคนิ ค เฉพาะทาง ในการวิ เคราะห์ ป ระเด็น หรื อ
ปัญหาที่ซับซ้อน และ ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการ
วิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ยกตั ว อย่ างการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ ให้ นิ สิ ต ทดลองแก้ ปั ญ หาทางวิศ วกรรมที่
หลากหลาย
(2) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อยที่ให้นิสิตลองใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขขอบ เงื่อนไขเริ่มต้น เพิ่มหรือลดข้อกาหนด รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนข้อสันนิษฐานต่าง ๆ
(3) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย เพื่อ ให้ นิสิตได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ ในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
(4) มอบหมายงานประเภทโครงงานย่อย หรือทาวิจัย เพื่อให้นิสิตได้สังเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ความรูใ้ หม่ หรือ สร้างนวัตกรรม
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ความถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการเลื อ กใช้ แ ละบู ร ณาการ
หลักการ ทฤษฎี หรือระเบียบวิธีวิจัย จากการบ้าน รายงานการทาโครงงาน การนาเสนอ การตอบคาถาม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเขียน การนาเสนอ การอภิปราย การตอบคาถาม
(2) มอบหมายให้ นิ สิ ต ท าโครงงานย่ อ ยในรายวิ ช า จั ด ท าแผนและรายงาน
ความก้าวหน้า ในลักษณะของเดี่ยวและงานกลุ่ม
(3) มอบหมายงานให้นสิ ิตทาเป็นกลุ่มย่อย
(4) ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมการประชุมการประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ความสามารถในการเขียน การนาเสนอ การอภิปราย การตอบคาถาม
(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ ในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม ทั้ ง ในวงการวิ ช าการ
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
(3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ สาหรับการทางาน และการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แนะนาขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกฝนให้นิสิตใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการนาเสนอในห้องเรียน
(2) สอนนิสิตให้เข้าใจรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ การพูดและนาเสนอผลงานทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ
(3) นาโปรแกรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้ใน
การเรียนการสอน และการทาวิจัย
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ความสามารถในการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ
คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการแก้ปัญหา
(2) ประเมิ น จากทั ก ษะการเขี ย นรายงาน บทความวิ จั ย บทความทางวิ ช า หรื อ
วิทยานิพนธ์ ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
(3) ประเมินจากความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
สามารถผลิตวรรณกรรมทางวิชาการด้วยภาษาที่สละสลวย มีก ารจัดวางรูป แบบ
เนือ้ ความ ตาราง และรูปภาพ ได้อย่างลงตัวมีศิลปะ มีศิลปะในการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น และ
โต้ แ ย้ ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ด้ านวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดใี นการทางาน สามารถจัดสมดุลชีวิตได้อย่างเหมาะสม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จัด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นผลงานทางวิช าการให้ แก่ นิ สิ ต อาจารย์ แสดง
มุมมองในเชิงศิลปะต่อผลงานของนิสิต แนะนาให้นิสิตแบ่งเวลาในการทางานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุล
การเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ความสละสลวยของภาษาที่ใช้ การจัดองค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของนิสิต
เช่น รายงาน สื่อที่ใช้ในการนาเสนอ บทความทางวิชาการ ฯลฯ ทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สัดส่วน
ของการใช้เวลาไปสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวัน
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ คานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ในรายวิชาที่มกี ารปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้าในเรื่องของความปลอดภัยก่อนปฏิบัติ
(2) จั ด กิ จ กรรมที่ มี เ สริ ม ทั ก ษะการน าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น โดยเน้ น ในเรื่ อ งของ
บุคลิกภาพระหว่างการนาเสนอ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต ตามหลั ก เกณฑ์ ด้ านความปลอดภั ย ของ
ห้องปฏิบัติการ
(2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน

41
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

1. งานรายวิชา
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
261700 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้น
สูง



(3)

(4)

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)





















261761 สัมมนา 1













261762 สัมมนา 2















261763 สัมมนา 3















261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
261712 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ขั้นสูง
261713 การปรับอากาศเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ





















(4)

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
(1)



7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)

























































































































1.2 หมวดวิชาเอกเลือก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

261714 เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร































261715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง





















































































































 



















  



261716 วิศวกรรมระบบทาง
อุณหภาพ
261717 การคานวณเชิงตัวเลขทาง
พลศาสตร์ของไหล
261718 การสร้างแบบจาลองและ
การจาลองสภาพของระบบ
261719 หัวข้อคัดสรรทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล
261720 หัวข้อพิเศษทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล













   

(4)

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
(1)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2. วิทยานิพนธ์
261791 วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
(1)





























1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้



3. ทักษะทางปัญญา



















7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสติ ให้เป็นไปตามระบบและกลไก ดังนี้
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ผลการเรีย นรู้ระดับ รายวิชาประจาปี
การศึกษา ประกอบด้วย
1.1 ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ประธาน
1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร
1.4 กรรมการจากอาจารย์ประจากลุ่มวิชา
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาควรแต่งตั้ง
ตั้งแต่ก่ อนเริ่มปี ก ารศึก ษา โดยอาจแต่ งตั้ง ได้หลายชุด จานวนคณะกรรมการแต่ละชุด ขึ้น กั บ ความ
เหมาะสมของจานวนรายวิชาและภาระหน้าที่ และผู้สอนวิชานั้น ๆ จะไม่เป็นกรรมการทวนสอบรายวิชา
ของตนเอง แต่เป็นผู้ให้ขอ้ มูลของรายวิชา
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา กาหนดแนวทางการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
3. คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลการเรีย นรู้ระดั บ รายวิช า ก าหนดปฏิ ทิ น การ
ดาเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจาแต่ละภาคการศึกษา
4. หลั ก สู ตรส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึ ก ษาต้น และภาคการศึก ษาปลาย
ประจาปีการศึกษานั้น ๆ ไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา กาหนดรายวิชาที่จะทวน
สอบในแต่ละภาคการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึก ษา โดยจะด าเนินการทวนสอบให้ครบทุก รายวิชาในหลัก สูตรตลอดระยะเวลาที่กาหนดของ
หลักสูตร
6. เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
จะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสูตรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ประจารายวิชา
ในการจัด เตรียมข้อมูล เอกสารที่จาเป็นสาหรับการทวนสอบฯ เช่น มคอ.3-6 ข้อสอบ ผลการเรีย น
รายงาน ชิน้ งาน เป็นต้น
8. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
8.1 ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3 หมวดที่ 4 การ
พั ฒ นาผลการเรีย นรู้ของนิสิ ต ด้านมาตรฐานผลการเรีย นรู้ วิธีก ารสอน วิธี ก ารวัด และประเมิ นผล
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของผลการเรียนรู้ 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 สุ่ ม ตรวจสอบการประเมิ น ผล การให้ ค ะแนนแต่ ล ะส่ ว นตามที่ ระบุ ใ นแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยอาจพิจารณาจากการให้คะแนน
จากรายงาน ผลงานจากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ
8.4ใช้ข้อมูล จากการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทาเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษามาประกอบการทวนสอบ
9. เมื่อการดาเนินการทวนสอบเสร็จสิ้น คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ระดั บ รายวิ ช า รายงานสรุ ป ผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลการเรี ย นรู้ ร ะดั บ รายวิ ช าไปยั ง คณะ
กรรมการบริหารคณะและไปยังหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชา และหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบไปยังอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาเพื่อให้ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
นาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ใช้การประเมินจาก
1. ภาวะการได้งานท าของมหาบัณ ฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3. การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ความพร้ อ ม และ
คุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถานศึกษานั้น ๆ
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4. การประเมิ น จากมหาบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในส่ ว นของความพร้ อ มและความรู้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
5. มีการเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สูต รเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ ารับฟัง
ได้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ
หรือการนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพมิ พ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งภายในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย
2. แนะนาเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์
3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ก รต่ าง ๆ การประชุม ทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต่ างประเทศ หรือการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ก รต่ าง ๆ การประชุม ทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต่ างประเทศ หรือการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. การมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เกิดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรม
ให้อาจารย์มีส่ว นร่วมในการแก้ ปัญ หาเชิงพื้ นที่ หรือการแก้ไขปัญ หาร่วมกั บ วิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาโท (กรณีที่ยังไม่มี
งานทา) สารวจภาวะการมี งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (กรณีที่มีงานทาแล้ว) สารวจ
ความก้าวหน้าหลังในหน้าที่การงาน หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สู ตรก าหนดคุ ณ สมบัติผู้ส มัครเข้าศึ ก ษาและด าเนิ นงานตาม
ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษานิสิตใหม่สาหรับ
ให้ ค าปรึก ษาวิชาการและแนะน าอื่น ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ และให้อ าจารย์ที่ ป รึก ษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์
สาหรับให้คาปรึกษาด้านการทาวิทยานิพนธ์ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การประชุมวิชาการวิชาการ
และเผยแพร่ผลงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการสาเร็จการศึกษา
การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละ
ปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
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4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์และดาเนินการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี
ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้ อ าจารย์ รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ
อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการประจาการของอาจารย์ และ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิ ต
อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผูส้ อน พิจารณาการจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ข้อสอบ การ
วัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรพิ จารณาผลการจั ดการเรี ยนการสอนจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปี
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผสู้ อนจัดทารายละเอียดของรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียด
ของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรจัดท ารายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติและดาเนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพการศึก ษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับหลักสูตร เช่น
ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องวิจัยและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ ตาราและวารสาร กาหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากรและอาจารย์
สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

50
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจาทุ ก คนได้รับ การพั ฒ นาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้ รับ การพั ฒ นาวิชาการและ/หรือ วิช าชีพ ไม่น้ อ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับ ความพึงพอใจของนิสิตปีสุ ดท้าย/บัณ ฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

9
1-5
9

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5















12
1-5
9

12
1-5
9

12
1-5
9

11
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. มีก ารประเมิน ผลการสอนของอาจารย์โดยนิ สิต และนาผลการประเมิน มาวิเคราะห์เพื่ อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน
ให้เหมาะสม
2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ หรือ รายงานผลการศึกษากรณีศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การตอบคาถาม การอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น
3. มีการใช้รายวิชาสัมมนาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชาผ่านการ ประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่มการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การตอบคาถาม
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น โดยคณาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่ผสู้ อนโดยตรง
4. อาจารย์ผู้สอนใช้ข้อมูลป้อนกลับในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับพืน้ ฐานความรูข้ องนิสิต
5. อาจารย์ร ายงานผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5 เพื่ อ วางแผนการ
ปรับปรุงแผนการสอนและกลยุทธการสอนที่เขียนไว้ใน มคอ.3
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ให้นสิ ิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้ส่อื ในทุกรายวิชา
2. อาจารย์ที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการต้องผ่านการประเมินทักษะการสอนและแผนกลยุทธ์การ
สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูต รรวบรวมข้อมูล จากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ข้อมูล
ป้อนกลั บจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณ ฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณ ฑิต ศิษ ย์เก่า
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ 5 ปี
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

70

71

72

73

74

75

ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

76

77

78

79

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่

80
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
แผน ก
แบบ ก 2
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
แผน ก
แบบ ก 2
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

3. รายวิชาบังคับไม่นับ

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

36(3) หน่วยกิต

36(3) หน่วยกิต

1. งานรายวิชา

1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
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1. งานรายวิชา
24 หน่วยกิต
1. งานรายวิชา
24 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5) 261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลั ก ษณะ และเป้ า หมายการวิ จั ย
ความหมาย ลั ก ษณะ และเป้ า หมายการวิ จั ย
ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน
วิเคราะห์ข้อมูล การเขีย นโครงร่างและรายงานการ
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัย ไปใช้
วิ จั ย การประเมิ น งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้
จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ
จรรยาบรรณนั กวิจัย และเทคนิค วิธีการวิจัย เฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Definitions, characteristics and goals of research,
Definitions, characteristics and goals of research,
research types and processes ofresearch, research
research types and processes ofresearch, research
problem determination, variables and hypothesis,
problem determination, variables and hypothesis,
data collection, data analysis,proposal and research
data collection, data analysis,proposal and research
report writing, research evaluation, research
report writing, research evaluation, research
application, ethics of researchersand research
application, ethics of researchersand research
techniques in science and technology
techniques in science and technology
261761 สัมมนา 1
1(0-3-2) 261761 สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar I
Seminar I
การค้ น คว้า การรวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
การเขีย นรายงาน การน าเสนอ การอภิป ราย และ
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิป ราย และ
การตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ า นเทคโนโลยี
การตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ า นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ อุตสาหกรรม 4.0 หรืองานวิจัยในปัจจุบัน
สมัย ใหม่ อุตสาหกรรม 4.0 หรืองานวิจัยในปัจจุบัน
ขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ
ขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ
Studying, collecting data, analyzing, report
Studying, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing andanswering
writing, presenting, discussing andanswering
questions in odern technology, industry 4 . 0 ,
questions in odern technology, industry 4 . 0 ,
current researches, interesting researcharea
current researches, interesting researcharea

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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261762 สัมมนา 2
1(0-3-2) 261762 สัมมนา 2
1(0-3-2)
Seminar II
Seminar II
ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ก า ร ท บ ท ว น
การวางแผนงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม
วรรณกรรมงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
งานวิ จั ย การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย การ
การนาเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบ
นาเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบข้อ
ข้อซักถาม
ซักถาม
Research planning and literature reviews,
Research planning and literature reviews,
research proposal writing, academic presentation,
research proposal writing, academic presentation,
discussing and answering questions
discussing and answering questions
261763 สัมมนา 3
1(0-3-2) 261763 สัมมนา 3
1(0-3-2)
Seminar III
Seminar III
การรายงานและการน าเสนองานวิ จั ย การ
การรายงานและการนาเสนองานวิจัย การอภิปราย
อภิปรายผล การสรุปผล การเขียนวิทยานิพนธ์
ผล การสรุปผล การเขียนวิทยานิพนธ์
Report and presentation, result discussion,
Report and presentation, result discussion,
onclusion, thesis writing up
onclusion, thesis writing up
1.2 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
261710 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
3(3-0-6)
Advance Mechanics of Solids
261713 วัสดุคอมโพสิต
3(3-0-6)
Composite Materials
261714 กลศาสตร์ของความล้าและการแตกร้าว 3(3-0-6)
Mechanics of Fatigue and Fracture
261715 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต
3(2-2-5)
Composite Material Forming Technology
261716 โครงสร้างน้าหนักเบา
3(3-0-6)
Lightweight Structure
261720 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Fluid Dynamics
261722 ไทรโบโลยี
3(3-0-6)
Tribology
261723 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Thermodynamics
261724 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Heat Transfer

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
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261728 การไหลแบบหลายเฟสและการถ่ายเทความร้อน
Multiphase Flow and Heat Transfer
3(3-0-6)
261729 เทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Thermoacoustics Technology
261730 อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม
3(3-0-6)
Aerodynamics of Wind Turbines
261731 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในวัสดุพรุน
3(2-2-5)
Transport Phenomena in Porous Media
261740 พลศาสตร์เชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Dynamics
261741 การแกว่งในระบบทางกล
3(3-0-6)
Oscillation of Mechanical Systems
261742 พลศาสตร์เครื่องจักรกลแบบหมุน
3(3-0-6)
Dynamics of Rotating Machinery
261743 พืน้ ฐานการควบคุมสมัยใหม่
3(2-2-5)
Fundamental of Modern Control
261744 การควบคุ ม ดิ จิ ทั ล ในระบบทางกล 3(2-2-5)
Digital Control of Mechanical Systems
261745 การควบคุมแบบเหมาะสม
3(3-0-6)
Optimum Control
261746 การควบคุมแบบคงทน
3(3-0-6)
Robust Control
261750 การปรับอากาศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Air Conditioning
261751 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer Enhancement
261752 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Conservation and Energy Management
261753 การเผาไหม้ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Combustion
261754 เทคโนโลยีท่อความร้อน
3(3-0-6)
Heat Pipe Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
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261756 เทคโนโลยีไฮโดรเจน
3(3-0-6)
Hydrogen Technology
261757 เทคโนโลยีไบโอดีเซล
3(2-2-5)
Biodiesel Technology
261758 เทคโนโลยีฟิชเชอร์-โทรปช์
3(3-0-6)
Fischer-tropsch Technology
261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
3(3-0-6) 261711
Theory of Elasticity
บทนาวิชาทฤษฏีสภาพยืดหยุ่น, ปัญหาความเค้น
ระนาบและความเครียดระนาบ, ฟังก์ชันความเค้น ,
ปัญ หาความเค้ นสองมิติในระบบพิ กัดฉาก, ปัญ หา
ความเค้ น สองมิติ ในระบบพิ กั ดเชิงขั้ว , วิ ธีพ ลั งงาน
ความเครียดและการวิเคราะห์ความเค้นความเครียด
ในสามมิติ
Introduction to theory of elasticity, plane stress
and plane strain problems, stress function, twodimensional 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) 261712
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การ
หาสทิฟเนสเมทริกซ์สาหรับเอลิเมนต์แบบ 1 มิติ 2 มิติ
และ3 มิติ การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เพื่อแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์
ความเค้ นโดยหาผลเฉลยแบบชั ดแจ้ งและแบบปริยาย
โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สาหรับงานวิศวกรรมทั่วไป
Basic steps in finite element method, formulation and
calculation of finite element matrices for 1D, 2D and 3Delements, 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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
3(2-2-5)
Theory of Elasticity
บทนาวิชาทฤษฏีสภาพยืดหยุ่น, ปัญหาความเค้น
ระนาบและความเครียดระนาบ, ฟังก์ชันความเค้น ,
ปัญ หาความเค้ นสองมิ ติในระบบพิ กัด ฉาก, ปั ญ หา
ความเค้ น สองมิ ติ ใ นระบบพิ กั ด เชิ งขั้ ว , วิธี พ ลั งงาน
ความเครียดและการวิเคราะห์ความเค้นความเครียด
ในสามมิติ
Introduction to theory of elasticity, plane stress
and plane strain problems, stress function, twodimensional problems in rectangular coordinates,
two-dimensional problems in polar coordinates,
strain energy methods and analysis of stress and
strain in three dimensions
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ การ
หาสทิฟเนสเมทริกซ์ส าหรับเอลิเมนต์แบบ 1 มิติ 2 มิ ติ
และ3 มิติ การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เพื่อแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและงานออกแบบ การวิเคราะห์
ความเค้ นโดยหาผลเฉลยแบบชั ดแจ้ งและแบบปริ ยาย
โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สาหรับงานวิศวกรรมทั่วไป
Basic steps in finite element method, formulation and
calculation of finite element matrices for 1D, 2D and 3Delements, 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

สาระที่
ปรับปรุง
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา
ปิด
รายวิชา

ปรับ
หน่วยกิต

คงเดิม
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261713

261714

การปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ 3(2-2-5)
Air Conditioning for Specific Purposes
การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ผนภู มิ ไ ซโครเมตริ ก ส์ ใ นการ
ออกแบบห้ อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น การ
ออกแบบท่อ ลมด้วยวิธีสแตติ กรีเกน การออกแบบ
แบบระบบระบายอากาศตามมารตฐาน ASHRAE
62.1 ก ารออกแบบระบบปรั บ อากาศส าห รั บ
โรงพยาบาล การออกแบบห้องแยกโรคสาหรับผู้ติด
เชือ้ ทางอากาศ
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
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3(2-2-5)
Postharvest technology and agricultural products
processing
ขบวนการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทฤษฎีการอบแห้ง การ
อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร สมรรถนะของเครื่อง
อบแห้ ง การประยุ ก ต์ ใช้ พ ลั งงานทางเลื อ กเพื่ อ ลด
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

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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261755 เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิง
3(3-0-6) 261715
Fuel Cell Technology
เทคโนโลยี เซลล์ เชื้อ เพลิ ง หลัก การทางานของ
เซลล์เชื้อเพลิง โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์
เชื้ อ เพลิ ง แบบเซลล์ เ ดี ย ว เซลล์ ชุ ด และระบบของ
เซลล์เชื้อเพลิง พื้นฐานทางอุณหภูมิพลศาสตร์และ
ไฟ ฟ้ า เค มี เพื่ อ ใช้ วิ เค ร า ะ ห์ เซ ล ล์ เชื้ อ เพ ลิ ง
ปรากฏการณ์ ก ารถ่ า ยเทในเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง การ
ออกแบบ สภาพที่เหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์ของ
ระบบเซลล์ เชื้อ เพลิ ง การทดสอบ วิธีก ารตรวจวั ด
การประเมิ น การสร้า งแบบจ าลองสมรรถนะของ
ระบบเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเชิงพานิชย์
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง

เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิง
3(2-2-5)
Fuel Cell Technology
เทคโนโลยี เซลล์ เชื้อ เพลิ ง หลั ก การท างานของ
เซลล์เชือ้ เพลิง โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์
เชื้ อ เพลิ ง แบบเซลล์ เ ดี ย ว เซลล์ ชุ ด และระบบของ
เซลล์เชื้อเพลิง พื้นฐานทางอุณ หภูมิพลศาสตร์แ ละ
ไฟ ฟ้ า เค มี เพื่ อ ใช้ วิ เค ร า ะ ห์ เซ ล ล์ เชื้ อ เพ ลิ ง
ปรากฏการณ์ ก ารถ่ า ยเทในเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง การ
ออกแบบ สภาพที่เหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์ของ ปรับรหัส
ระบบเซลล์ เชื้อ เพลิ ง การทดสอบ วิธี ก ารตรวจวั ด วิชา และ
การประเมิ น การสร้ า งแบบจ าลองสมรรถนะของ หน่วยกิต
ระบบเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเชิงพานิชย์
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
วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ
3(2-2-5)
Thermal Systems Engineering
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเชิงอุณหภาพ
การใช้ห ลั ก ทฤษฎี ก ารไหลของของไหลการถ่ ายเท
ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์และ รายวิชา
การจาลองแบบระบบทางวิศวกรรมการประยุกต์ใช้
ใหม่
วิ ศ วกรรมระบบทางอุ ณ หภาพความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ ย วกั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง
ตัวเลข
Engineering design process, applications of fluid
mechanics, heat transfer, and thermodynamics in
analysis and modeling of Thermal Systems
Engineering, introduction to numerical analysis
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
261721

การคานวณด้านพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(3-0-6)

การคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล
3(2-2-5)
Computational Fluid Dynamics
การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลแบบ
ที่มี แ ละไม่มี ค วามหนื ด การแก้ปั ญ หาการไหลแบบ
แรงโน้มถ่วง สมการออยเลอร์ สมการเบาดารี่เลเยอร์
และสมการนาเวี ย ร์ -สโตกส์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ปัญหาการไหลแบบปั่นป่วน
Numerical solution of inviscid and viscous flow
problems, solutions of potential flow problems,
Euler equation, boundary layer equation, NavierStokes equation, applications to turbulent flows
261718 การสร้างแบบจาลองและการจาลองสภาพของระบบ
3(2-2-5)
System Modelling and Simulation
การสร้ า งแบบจ าลองขั้ น สู ง ของระบบทางกล
เทคนิคเชิงตัวเลขสาหรับการจาลองการตอบสนอง
ของระบบ การระบุและตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลองโดยการทดลอง การวิเคราะห์ ค วามไว
ของตั ว แปรในแบบจ าลอง และเทคนิ ค การหา
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม
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
261759 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 261719 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5)
Selected Topics in Mechanical Engineering
Selected Topics in Mechanical Engineering
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน
หรือกรณีศึกษา ในด้านกลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ หรือ
หรือกรณีศึกษา ในด้านกลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ หรือ
อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม
อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการควบคุม
หรือ เทคโนโลยีพลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
หรือ เทคโนโลยีพลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถาม
และการตอบข้อซักถาม

สาระที่
ปรับปรุง
ปิด
รายวิชา

261717

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
วิชา
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
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

2. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
261791 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพให้ แ ก่ ชุม ชน การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
Constructing new knowledge by systematic
research methodology for improvement the
potential of community, publishing in mechanical
engineering

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
261720 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5)
Special Topic in Mechanical Engineering
หั ว ขอเรื่ อ งปจจุ บั น ที่ เ ปนวิ ช าการขั้ น สู ง และ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ส นใจ ในด้ า นกลศาสตร์
ของแข็งและวัสดุ หรือ อุณ หภาพและของไหล หรือ รายวิชา
ใหม่
พลศาสตร์และการควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาแก่ชุมชน การนาเสนอ การ
อภิปราย 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
2. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
261791 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้า งองค์ความร้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจั ย
ปรับ
อย่ า งเป็ น ระบบ การแก้ ไขปั ญ หา และการตี พิ ม พ์ คาอธิบาย
เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชา
Constructing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving and
publishing in mechanical engineering
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอั งกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่ า น
ภาษาอั งกฤษเชิงวิ ช าการ ประเภทของบทอ่ า น
การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การ
การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การ
เขีย นระดับ อนุเฉท การเขีย นเรีย งความ การแสดง
เขี ย นระดั บ อนุเฉท การเขีย นเรีย งความ การแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ
ความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ
พู ดและการเขีย น การใช้เทคโนโลยี แ ละฐานข้อ มู ล
พู ด และการเขีย น การใช้เ ทคโนโลยี แ ละฐานข้อ มู ล
อิเลคทรอนิกส์เพื่ อแสวงหาความร้ืเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความร้ืเพิ่มเติ มเกี่ยวกับ
หัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิง
หัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิง
และการเขียนอ้างอิง
และการเขียนอ้างอิง
Academic English, type of reading texts, analytical
Academic English, type of reading texts, analytical
reading and writing, paragraphwriting, essay writing,
reading and writing, paragraphwriting, essay writing,
expressing critical opinion towards reading texts
expressing critical opinion towards reading texts
through speaking and writing,using technology
through speaking and writing,using technology and
and electronic data base, citation system, and
electronic data base, citation system, and writing
writing citation
citation

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

90

ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

91
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate
Studies
261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
Research Methodology in
Mechanical Engineering
261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering
Mathematics
261761 สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar I
2617xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
รวม
13 หน่วยกิต

261762
2617xx
2617xx
2617xx

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

146700

261700

261701

261761
2617xx

1(0-3-2)

261762

3(x-x-x)

2617xx

3(x-x-x)

2617xx

3(x-x-x)

2617xx

10 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate
Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
Research Methodology in
Mechanical Engineering
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering
Mathematics
สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar I
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
รวม
13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
261763 สัมมนา 3
1(0-3-2) 261763 สัมมนา 3
1(0-3-2)
Seminar III
Seminar III
261791 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต 261791 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
Thesis
Thesis
2617xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x) 2617xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
Major Elective
รวม
10 หน่วยกิต
รวม
10 หน่วยกิต

261791

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
6 หน่วยกิต 261791 วิทยานิพนธ์
Thesis
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ซ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

107
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ
Assistant Professor Sutham Arun, Ph.D.
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