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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

ช่ือยอ วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล)  

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering) 

ช่ือยอ M.Eng. (Mechanical Engineering) 

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

ความรอนและของไหล กลศาสตรประยุกต การออกแบบและควบคุม

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  39 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 5.2 ภาษาท่ีใช 

 ภาษาไทย 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว 



2 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่  10/2560  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2560 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคุีณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

8.1 วิศวกร ซึ่งแบงไดเปนวิศวกรโรงงาน วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรดานการออกแบบ วิศวกรขายอุปกรณ

และเครื่องจักร 

8.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  

8.3 นักเขียนโปรแกรมทางวิศวกรรมเครื่องกล  

8.4 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นายเสนีย  ศิริไชย ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mechanical Engineering) 

M.Eng. (MechanicalEngineering)

B.Eng. (Mechanical Engineering)

Curtin University of Technology, Australia. 

Loyola Marymount University, USA. 

Feati University, Philippine. 

2542 

2521 

2514 

2 นายอุทัย ผองรัศมี รองศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคฯ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

คบ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

2557 

2554 

2539 

2552 

2532 

2527 

3 นายขวัญชัย   หนาแนน ผูชวยศาสตาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 

2552 

2549 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ

หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2561 ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมากในศตวรรษที่ 21 จึงตองพัฒนาวิศวกรเครื่องกลใหทันกับ

ยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีองคประกอบในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ไดแก 1) เปนวิศวกรเครื่องกลที่มี

ความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 2) เปนวิศวกรเครื่องกลที่มีจิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 3) เปนวิศวกรเครื่องกลแบบ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจในความเปนวิศวกรคน

ไทย และสามารถยืนอยางมีศักด์ิศรีในระดับนานาชาติ 4) เปนวิศวกรเครื่องกลที่เปนดิจิตอลไทยสามารถ

ดํารงชีวิต เรียนรู ทํางาน และประกอบธุรกิจ ไดอยางปกติสุขในยุคดิจิตอล  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ สถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองพัฒนาวิศวกรเครื่องกล ใหทันกับ 

ยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อใหไดวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ ความมีศักด์ิศรี 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ ไดเปนอยางดี จากบริบทดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในสวนของการ

ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรใหพัฒนาตามบริบทการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดานความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและนวัตกรรมในศัตวรรษที่ 21 ที่มีผลตอ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมวิศวกรเครื่องกล ใหเปน

มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ดานความรู ทักษะ ดานวิชาชีพ เพื่อกาวเขาสูโลกของ

คนไทย 4.0 ดังน้ัน ในการปรับปรุงหลักสูตรจึงไดมีการออกแบบหลักสูตรดวยการทบทวนขอมูลจากผูใช

บัณฑิต ความทันสมยัของศาสตรวิชาชีพเครื่องกล และความตองการของตลาดแรงงาน 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน

13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก

13.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ 

13.1.2 รายวิชาที่เปดสอนใหกับคณะ/ภาควิชาอื่น (ไมมี) 

 13.1.3 การบริหารการจัดการ ประสานงานกับประธานสาขาวิชาและบัณฑิตศึกษาในหนวยงานที่

เกี่ยวของ เน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ โดยความรวมมือกับการประสานงานกับหนวยงานที่

รับผิดชอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความจําเปนของหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลตามระเบียบ

ขอบังคับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

 มุงผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถระดับสูง ในการคนควา วิจัย และการพัฒนา

เทคโนโลยี ดานการผลิตและอุตสาหกรรม ไดดวยตนเองตามหลักวิชาการของวิชาชีพเฉพาะทางอยางมี

ประสิทธิภาพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตอสังคม 

1.2 ความสําคัญ 
จากแผนพัฒนาประเทศที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทย มีความ

ตองการที่จะพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจําเปนตองอาศัยนักวิทยาศาสตร

และวิศวกร ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและคุณธรรมเพื่อรับมือกับอัตราการเจริญเติบโตทั้ง

ทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี จึงตระหนักถึงปญหาและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สามารถสราง

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อปรับโครงสรางของการใชทรัพยากรภายในประเทศ เทคโนโลยีในประเทศ 

ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ และเปนการพัฒนาเทคโนโลยีและประเทศชาติซึ่งเปนปจจัยหน่ึงในการ 

ชวยลดตนทุนการผลิตอยางย่ังยืน  

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถอยางแตกฉานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งใน

ภาคทฤษฎีการคํานวณเชิงคณิตศาสตร และภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกันเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ประกอบวิชาชีพ  

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตนเอง

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

3. เพื่อสงเสริมการศึกษาและเผยแพรวิทยาการใหมๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ สงเสริม

การพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาครัฐบาลและ

เอกชนทั้งในและตางประเทศ  

4. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและการจัดการการศึกษาของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแผนประจําปของทุกๆ 5 ป 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลกัสตูรวิศวกรรม 

เครื่องกลใหมีมาตรฐานไมตํ่า

กวาที่  สกอ. กําหนด (TQF) 

ทุกๆ 5 ป 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ , TQF 

ของ สกอ. 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 

 

2 . ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให

สอดคลองกับความตองการ

ขอ งผู ใช บั ณ ฑิ ต แ ล ะก า ร

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

- การป ระ เมิ น ผลก าร ศึ กษ า

ห ลั ก สู ต ร วิ ศ วก ร รม ศาส ต ร

มหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบัณฑิตของผู ประกอบการ 

- ผู ใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน

ทักษะความรูความสามารถในการ

ทํางานโดยเฉลี่ยในระดับดีข้ึนไป 

3. จัดทําแผนการเรียน แบบ

เนนผูเรียนทําวิจัย 

- การผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรม 

เครื่องกล ใหมีคุณภาพดานการ

วิจัยเฉพาะทาง 

- ร ายงานผ ล ก าร วิจั ยที่ ได รั บ ก าร

เผยแพร ในฐานขอมูล TCI กลุม  1 , 

กลุม 2 หรือนานาชาติ 

4. พัฒนาบุคลากรดานการ

เรียนการสอนและบริการ

วิชาการใหมีประสบการณจาก

การนําความรูทางวิศวกรรม 

เครื่องกลไปใชงานจริง 

- ส นับสนุนบุ คลากรดานการ

เรียนการสอนใหทํางานบริการ

วิชาการแกภาคอุตสาหกรรมและ

สถานศึกษา 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย

ประจําในหลักสูตร 

5. แผนพัฒนาหองปฏิบัติการ

วิจัย และการจัดหาครุภัณฑ 

- พัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยทาง

ความรอน และของไหล 

- พัฒ นาห อ งป ฏิบั ติ ก าร วิจั ย

ออกแบบและวัสดุ 

- พัฒนาหองปฏิบัติการสารสนเทศ

และควบคุม 

- จํานวนหองปฏิบัติการ 

- จํานวนครุภัณฑสนับสนุนงานวิจัย 

6 . แผนป ระ เมิ นก ารผ ลิ ต

บัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล 

- การผลิตบัณฑิตและการรับรอง

หลักสูตร 

- ผลการประเมินการผลิตบัณฑิตและ

การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

1.1.1 เปนหลักสูตรเต็มเวลา (ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เสาร-อาทิทตย)) โดยจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาไทย  

1.1.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหน่ึงๆ เปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหน่ึงและภาคสอง ภาคหน่ึงๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห และอาจ 

เปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มช่ัวโมง การศึกษาในแตละรายวิชา 

ใหกับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ  

1.1.3 รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร กําหนดปริมาณการศึกษาเป นจํานวน “หนวยกิต” หมายถึง 

หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการใหนักศึกษาตามปกติ 1 หนวยกิต หมายถึงการ

บรรยาย 1 ช่ัวโมง หรือปฏิบัติทดลองไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง ตอสัปดาหการศึกษาปกติ สวนการสอนแบบอื่นๆ 

ใหเปนไปตามเกณฑที่บัณฑิตศึกษากําหนด  

1.1.4 หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ ซึ่ง
เปนเชิงวิชาการเพียงแผนเดียว มีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรรวมไมนอยกวา 39 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ 7 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต วิชาเลือก 9 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 14 หนวยกิต  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

      ไมมี  

 1.3 การเทียบโอนหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 เปนไปตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการเทียบโอน 

2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ (เสาร – อาทิตย) 

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

        คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) และมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ (เครื่องกล)  วศ.บ., ค.อ.บ., วท.บ.,

ทล.บ., ปท.ส. และ อส.บ. ทั้งในและตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

รับรองหลักสูตร หรือ 
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 2) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันปรญิญาตรี ในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ (สาขาวิชาอื่นๆ) วศ.บ., ค.อ.บ., วท.บ., 

ทล.บ., ปท.ส. และ อส.บ. ทั้งในและตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

รับรองหลักสูตร โดยใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาในการกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐาน  

อยางนอย 2 วิชา (6 หนวยกิต) สวนการวัดผลเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 

7 การประเมินผลการศึกษา ในขอ 31.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน ในขอ (1) และ 

 3) ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.5 หรืออยูในการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา 

หลักสูตร ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.5  

 2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา  

1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณ และ/หรือผานการสอบขอเขียน  

2) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรบัสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  

     2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

นักศึกษาขาดความเขมแข็งเชิงวิชาการในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือนักศึกษามีคุณวุฒิ
ไมใชทางวิศวกรรมเครื่องกล คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะตองจัดรายวิชาพื้นฐานเสริมไมนอยกวา 2 วิชา 
(6 หนวยกิต) 

     2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4  

ใหนักศึกษาเขาเรียนวิชาพื้นฐานที่จําเปนในระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1 - 2  

 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะจบการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.7 งบประมาณตามแผน (ตอป)  

  2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

คาบํารุงการศึกษา  100,000 200,000 400,000 600,000 800,000 

คาลงทะเบียน  200,000 400,000 600,000 800,000 1,00,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐ 100,000 200,000 250,000 300,000 350,000 

รวมรายรับ  400,000 800,000 1,250,000 1,700,000 2,150,000 
 

  2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก) งบบุคลากร 

 1. หมวดเงินเดือน 

 2. หมวดคาจางประจํา  

1,680,000 

180,000 

1,950,000 

180,000 

1,700,000 

180,000 

1,708,000 

180,000 

1,805,000 

180,000 

ข) งบดําเนินการ 

 1. หมวดคาตอบแทน 

 2. หมวดวัสดุ 

 3. หมวดสาธารณูปโภค 

100,000 

50,500 

80,000 

120,000 

60,000 

90,000 

150,000 

70,000 

100,000 

170,000 

85,000 

110,000 

200,000 

100,000 

120,000 

ค) งบดําเนินการ 

 1. หมวดครุภัณฑ 

 2. หมวดกอสราง 

2,500,000 

- 

- 

800,000 

3,000,000 

- 

3,200,000 

- 

3,500,000 

- 

รวม (ก+ข) 2,090,500 2,400,000 2,200,000 2,253,000 2,405,000 

จํานวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 209,050 120,000 110,000 112,650 120,250 

 2.8  ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 
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 2.9  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี) 

       เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

(พรอมดวยประกาศฉบับแกไขเพิ่มเติม)  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

3.1  หลักสูตร

3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หนวยกิต 

 ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน  10  ภาคการศึกษาปกติ 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ ) 

1)  หมวดวิชาบังคับ   7 หนวยกิต 

2)  หมวดวิชาบังคับเลือก   9 หนวยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือก     9 หนวยกิต 

4)  วิทยานิพนธ  14 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ  นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 หนวยกิต ดังตอไปน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง 

Advanced Numerical Methods 

3 (3-0-6) 

5591131 วิศวกรรมทดลองข้ันสูง 

Advanced Experimental Engineering 

3 (2-2-5) 

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Seminar 

1 (0-3-0) 

  3.1.3.2  หมวดวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเอกจากกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง 

ตอไปน้ี เปนจํานวน 9 หนวยกิต 

กลุมวิชาความรอนและของไหล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591211 การถายเทความรอนข้ันสูง 

Advanced Heat Transfer 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591212 การออกแบบระบบทางความรอน 

Design of Thermal Systems 

3 (3-0-6) 

5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน 

Numerical Method for Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

5591214 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล 

Design of Turbomachinery 

3 (3-0-6) 

5591215 การไหลของไหลหนืด 

Viscous Fluid Flow 

3 (3-0-6) 

5591216 เทอรโมไดนามิกสข้ันสูง 

Advanced Thermodynamics 

3 (3-0-6) 

5591217 ทฤษฎีการเผาไหมข้ันสูง 

Advanced Combustion Theory 

3 (3-0-6) 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศข้ันสูง 

Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

3 (3-0-6) 

5591219 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 

Advanced Fluid Mechanics 

3 (3-0-6) 

5591220 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล 

Computational Fluid Dynamics 

3 (3-0-6) 

5591221 การอนุรักษและจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3 (3-0-6) 

5591222 พลังงานสุริยะ 

Solar Energy 

3 (3-0-6) 

5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน 

Renewable Energy Resources 

3 (3-0-6) 

    

กลุมวิชาการกลศาสตรประยุกต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของช้ินสวนทางกล 

Optimal Design of Mechanical Elements 

3 (3-0-6) 

5591231 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร 

Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591232 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต 

Robot Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

5591233 ทฤษฎีของความยืดหยุน 

Theory of Elasticity 

3 (3-0-6) 

5591234 กลศาสตรการแตกหัก 

Fracture Mechanics 

3 (3-0-6) 

5591235 การลา 

Fatigue 

3 (3-0-6) 

5591236 ไทรโบโลยี 

Tribology 

3 (3-0-6) 

5591237 การวิเคราะห และการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล 

Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 

3 (3-0-6) 

5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทข้ันสูง 

Advanced Finite Element Method 

3 (3-0-6) 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง 

Advanced Mechanical Vibration 

3 (3-0-6) 

5591240 การควบคุมอัตโนมัติข้ันสูง 

Advanced Automatic Control 

3 (3-0-6) 

5591241 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง 

Advanced Mechanics of Solids 

3 (3-0-6) 

    

กลุมวิชาการออกแบบและควบคุม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591250 อุปกรณควบคุมกระบวนการ 

Process Control Instrumentation 

3 (3-0-6) 

5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control Engineering 

3 (3-0-6) 

5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข 

Digital Control 

3 (3-0-6) 

5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

Industrial Process Control 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส 

Mechatronic Systems Design 

3 (3-0-6) 

5591255 ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและการควบคุม 

Fuzzy Logic Systems and Control 

3 (3-0-6) 

5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย 

Distributed Control System 

3 (3-0-6) 

5591257 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

Computer-Controlled System 

3 (3-0-6) 

5591258 การออกแบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ 

Artificial Neural Networks Design 

3 (3-0-6) 

5591259 วิทัศนหุนยนตปญญาประดิษฐ 

Artificial Intelligent Robot Vision 

3 (3-0-6) 

 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก

วิชาใดก็ไดจากกลุมวิชาดังกลาวขางตน โดยไมซ้ํากับวิชาที่ไดศึกษามาแลว 

 3.1.3.4 การวัดความสามารถดานภาษาและคอมพิวเตอร เปดโอกาสให นักศึกษา

ลงทะเบียนสอบ โดยคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการสอบหรือ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

3.1.3.5 วิทยานิพนธ 14 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5592410 วิทยานิพนธ 1 

Thesis 1 

7 

5592411 วิทยานิพนธ 2 

Thesis 2 

7 
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   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง 3 (3-0-6) วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) 

5591131 วิศวกรรมทดลองข้ันสงู 3 (2-2-5) วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

วิชาเลือก 3 (3-0-6) วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต รวม 12 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

5591110 สัมมนาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

1 (0-3-0) 5592411 วิทยานิพนธ 2                 7 หนวยกิต 

5592410 วิทยานิพนธ 1   7 หนวยกิต  

รวม 8 หนวยกิต รวม 7 หนวยกิต 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ที ่
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับ, (สาขาวิชา), ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3-1104-006XX-XX-X ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายเสนีย  ศิริไชย Ph.D. (Mechanical Engineering), Curtin University of Technology, 

Australia, 2542 

M.Eng. (Mechanical Engineering), Loyola Marymount University, U.S.A., 2521 

B.Eng. (Mechanical Engineering), Feati University, Philippine, 2514

ดูภาคผนวก ง 

หนา 62-64 

2 3-3609-000XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย 

นายอุทัย ผองรัศมี ปร.ด. (การจัดากรเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี, 2557 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะฯ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2539 

วศ.บ. (วิศกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร), 2537 

ค.บ. (คณิตศาสตร), สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2527 

ดูภาคผนวก ง 

หนา 64-67 

3 3-7602-001XX-XX-X ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายขวัญชัย หนาแนน วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2558 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2552 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2549 

ดูภาคผนวก ง 

หนา 67-69 

4 3-4101-011XX-XX-X ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายโชติวัธน ศภุิรัตนกุล ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554  

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2540 

ดูภาคผนวก ง 

หนา 69-71 
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ที ่
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับ, (สาขาวิชา), ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

5 1-4510-000XX-XX-X อาจารย นายพิเชฐ  นิลดวงด ี ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2559 

M.Eng. (Energy), สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2553

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551

ดูภาคผนวก ง 

หนา 71-74 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ท่ี 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับ, (สาขาวิชา), ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3-1014-000XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย 

นายพงษเจต  พรหมวงศ Ph.D. (Mechanical Engineering) University of London, UK., 2540 

M.Sc. (Mechanical Engineering), Imperial College, U. of London, UK., 2535

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2521

ดูภาคผนวก ง 

หนา 75-77 

2 3-4799-001XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย 

นายสมิทธ  เอ่ียมสอาด วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2541 

ดูภาคผนวก ง 

หนา 77-80 
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4. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําการศึกษาวิทยานิพนธ

4.1  คําอธิบายโดยยอ

  การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกอใหเกิดประโยชนในการใชงานจริง 

หรือเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเน่ือง และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร 

จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ มีการเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ

ในรูปแบบการประชุมวิชาการ และตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน (ฐาน TCI) 

4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําวิทยานิพนธ ตลอดทั้งมีความเช่ียวชาญ 

ในการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการทําวิทยานิพนธซึ่งสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได โดยมีขอบเขต

วิทยานิพนธที่ สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ผลงานที่ไดมีประโยชนตอสาธารณชนทั้งงาน

พื้นฐานและงานประยุกต 

4.3  ชวงเวลา 

 ภาคการศึกษาที ่ 1 – 2  ปการศึกษาที่  2 

4.4  จํานวนหนวยกิต 

 14 หนวยกิต 

4.5  การทําวิทยานิพนธ 

 4.5 .1 นัก ศึกษาจะลงทะเบียนทํ าวิทยานิพนธ ได  เมื่ อ ศึกษารายวิชามาแล วไมน อยกว า 

2 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมวิชาบังคับ 6 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต และ

วิชาเลือก 9 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 (คิดเฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ C ข้ึนไป)  

 4.5.2 นักศึกษาจะตองมีหัวขอวิทยานิพนธและมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศเพิ่มเติม 

เพื่อคอยดูแลและใหคําปรึกษา ในการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบรูณ แลวใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

รายวิชาวิทยานิพนธ 1 และดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  

4.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจมี

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยมคุีณสมบัติดังน้ี 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน 

มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท า หรือเป นผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไม ตํ่ากวารองศาสตราจารย 
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ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยมิใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

 4.6  การเตรียมการ 

มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาตอสัปดาห จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

 4.7  กระบวนการประเมินผลและการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ  

  ประเมินจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา  

และประเมินจากรายงานที่มีการนําเสนอตอคณะกรรมการในลักษณะของการสอบการนําเสนอที่มีอาจารย

สอบไมตํ่ากวา 3 ทาน โดยมีรายละเอียดดงน้ี 

  4.7.1  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา อันไดแกอาจารยที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธและกรรมการวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งตองมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา

น้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

  4.7.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนกรรมการ

สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 

  4.7.3 การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ P ตองไดมติเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

  4.7.4 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธตองมีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธกอนสอบปองกัน

วิทยานิพนธ โดยมเีงื่อนไขในการเผยแพรวิทยานิพนธ ในงานการประชุมทางวิชาการ และเผยแพรวิทยานิพนธ

ในวารสาร หรือเผยแพรวิทยานิพนธในวารสาร จํานวน 2 บทความ ทางดานวิศวกรรมศาสตรหรอืวิทยาศาสตร

ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือเผยแพรวิทยานิพนธในวารสารในระดับตามประกาศ 

ก.พ.อ. 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ   มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

การบรรยายตอสาธารณะ และการวางตัวในการ

ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมี

วินัยในตนเอง 

 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางาน

เปนกลุ ม และมีการกําหนดหัวหนากลุ มในการ 

ทํารายงานตลอดจนกําหนดให ทุกคนมีสวนรวม

ในการทําสื่อการนําเสนอและนําเสนอรายงาน 

เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและ

การเปนสมาชิกกลุมที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให นักศึกษา

หมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม 

เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา

เรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวน

รวมในช้ันเรียนเสริมความกลาในการแสดงความ

คิดเห็น 

ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอ

กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิด

เกี่ยวกับวิศวกรรม 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

   1)  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากน้ันวิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาที่สรางผลกระทบไดในวงกวาง 

จําเปนตองมีความรบัผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนเชนเดียวกบัการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแต

ละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  
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จริยธรรม ไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม 

อยางนอย 7 ขอ ตามที่ระบุไว 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพตอบุคคล องคกรและสังคม

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

นอกจากน้ัน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมี วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่อาจารยผู

สอนจัดใหมีการวัดมาตรฐานทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ 

ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตนนอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุก

คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม  

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ

2.2  ความรู 

1) ผลการเรียนรูดานความรู

นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู 

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาน้ันตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังน้ัน

มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 
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  (1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

  (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรม รวมทั้ง

ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

  (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ

ตางๆ ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด 

  (4)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการนําไป

ประยุกต 

  (5)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเน่ือง

   (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

   (7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานใหใชงานไดจริง 

  (8)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

  การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาใน 

ช้ันเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การคนควา วิจัย สัมมนา โดยเนน

หลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ี อาจจัดใหมีการเรียน

รูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี ประสบการณ ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ

เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

  (1)  การทดสอบยอย 

  (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  (3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

  (4)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 

  (5)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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2.3  ทักษะทางปญญา 

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพึ่งตนเองได เมื่อจบ

การศึกษาแลว ดังน้ันนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม

และความรู เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษา 

คิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ

ทองจํา ศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังน้ี 

  (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

  (2)  สามารถสืบคน วิเคราะห งานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

  (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

  (4)  สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได

อยางเหมาะสม  

 การวัดมาตรฐานในขอน้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา โดยหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปน

การเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 

 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1)  กรณีศึกษาทางการประยุกตทางวิศวกรรมเครื่องกล 

  (2)  การอภิปรายกลุม 

  (3)  ใหนักศึกษามี โอกาสปฏิบัติจริง 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช แบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอนคน

ที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางย่ิง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับ

คุณสมบัติตางๆ ตอไปน้ีให นักศึกษาระหวางที่สอนวิชา 

  (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
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(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ

ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม

(5) สามารถเปนผู ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง

คุณสมบัติตางๆ น้ีสามารถวัดไดในระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทาํงานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน

กับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณโดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานกับผูอื่นได เปนอยางดี

(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป

(5) มีภาวะผูนํา

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูล  

2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเป นที่มีอยู ในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ

วิศวกรรมเครื่องกล 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก ไขปญหาโดยใชความรู และประสบการณทาง

วิศวกรรมเครื่องกลอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชทักษะวิศวกรรมเครื่องกลอยางเหมาะสม
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    การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะห

ประสิทธิภาพของวิธีแกป ญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ          

ตอนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร        

                  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาได วิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกต วิศวกรรมเครื่องกล

มาใชงานหลากหลายสถานการณ 

 3)  กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 

    ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช ทฤษฎี การประยุกตใชทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวของ 

  (1)  ประเมินจากผลการทดสอบรายวิชา 

  (2)  ประเมินจากผลการเรียนวิชาสัมมนา 

  (3)  ประเมินจากการสอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ อันไดแก การสอบเคาโครง การสอบ

ความกาวหนา และการสอบเพื่อจบการศึกษา 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  

    Mapping)  

 3.1 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 

  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

   2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

  3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

   4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย 

   5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

   7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.1.2 ความรู 

   1) มีความรู และความเขาใจเกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 
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2) สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจ และอธิบายความตองการทางวิศวกรรมรวมทั้งประยุกต

ความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตางๆ

ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด 

4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครือ่งกล รวมทั้งการนําไปประยุกต

5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเน่ือง

6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานใหใชงานไดจริง

8) สามารถบูรณาการความรู ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรู ในศาสตรอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ

2) สามารถสืบคน วิเคราะหงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการ

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครือ่งกลไดอยางเหมาะสม

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตาง

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ใน

กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทผูรวมทีมทํางาน 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม

5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู ในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับวิศวกรรม

เครื่องกล 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช ความรูและประสบการณทางวิศวกรรม

เครื่องกลอยางสรางสรรค 
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 3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

 4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะห เชิง

ตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง                                

5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง                                

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล                               

5591211 การถายเทความรอนขั้นสูง                                

5591212 การออกแบบระบบทางความรอน                                

5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการ

ถายเทความรอน 
                             

5591214 การออกแบบเคร่ืองจักรกลของไหล                                

5591215 การไหลของของไหลหนืด                                

5591216 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง                                

5591217 ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง                                

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศ 

ขั้นสูง   
                             

5591219 กลศาสตรของไหลขั้นสูง                                

5591220 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะห เชิง

ตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

5591221 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน                              

5591222 พลังงานสุริยะ                              

5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน                              

5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุด

ของชิ้นสวนทางกล 
                             

5591231 การออกแบบ การวิศวกรรมและ

การผลิตดวยคอมพิวเตอร 
                             

5591232 พลศาสตร และการควบคุมของ

หุนยนต 
                             

5591233 ทฤษฎีของความยืดหยุน                              
5591234 กลศาสตรการแตกหัก                              
5591235 การลา                              
5591236 ไทรโบโลยี                              

5591237 

 

การวิเคราะหและการประเมินทาง

เศรษฐศาสตรของการออกแบบ

เคร่ืองกล 

                             

5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง                              

5591239 การส่ันสะเทือนทางกลขั้นสูง                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะห เชิง

ตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

5591240 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง                              

5591241 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง                              

5591250 อุปกรณการควบคุมกระบวนการ                              

5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ                              

5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข                              

5591253 การควบคุมกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม 
                             

5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส                              

5591255 ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและ

การควบคุม 
                             

5591256 ระบบการควบคุมแบบกระจาย                              

5591257 ระบบการควบคุมดวยคอมพิวเตอร                              
5591258 การออกแบบโครงขายนิวรัล

ประดิษฐ 
                             

5591259 วิทัศนหุนยนตปญญษประดษิฐ                              
 วิทยานิพนธ 1                              

5592410 วิทยานิพนธ 2                              
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑการประเมินผลนกัศกึษา 

 

1. กฎระเบียบ หรือ เกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ีการประเมินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (พรอมระเบียบปรับปรุง) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

      - การทวนสอบในระดับรายวิชา 

มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

      - การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

2.1.1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม โดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน 

2.1.2 ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

2.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและสอบวิทยานิพนธ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน 

ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม  

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู  

ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ  

2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรยีน รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรบัปรุงหลกัสตูรใหดีย่ิงข้ึนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

3. เกณฑสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรปริญญาโท 

แผน ก. แบบ ก2 (ภาคผนวก ช หมวด 9: การสําเร็จการศึกษา) บัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ
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ตามประกาศ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(ขอ 43.3, ขอที่ (1) – (7)) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) มีระยะเวลาศึกษาตามกําหนด 

  (2) ลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

  (3) สอบผานประเมินทักษะภาษาตางประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (4) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ันๆ 

  (5) มีผลการศึกษาไดคาคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมตํ่ากวา 3.00 

  (6) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาช้ันสุดทาย 

  (7) วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยรอยละของการคัดลอกให

เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

  (8) ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

    

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 อาจารยใหมทุกคนเขารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

        1.1.1 ภาระหนาที่ของอาจารย 4 ดาน ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

        1.1.2 กฎระเบียบขอบังคับพนักงานสายวิชาการ 

        1.1.3 หลักสูตรที่เปดสอนการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริม 

 1.2 คณะใหอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่ 

        1.2.1 ใหคําปรึกษา เพื่อการเรียนรู เพื่อการปรับตัวเขาสูเปนอาจารย 

        1.2.2 ใหคําแนะนํา นิเทศการสอนทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 

        1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

 1.3 อาจารยทุกคนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองไดรับการพัฒนา ในดานการจัดการเรียน 

การสอน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการจัดสัมมนาภายในและภายนอก โดยสงเสริมใหอาจารยเขารวม

อยางตอเน่ือง 

        1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

        1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกภายใน 

        1.3.3 ศึกษาดูงานภายใน และตางประเทศ 

        1.3.4 สนับสนุนใหจัดต้ังหนวยวิจัยในเรื่องที่เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

        1.3.5 สนับสนุนใหเขารวมกับนักวิจัยอาวุโสและรวมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 

        1.3.6 เขารวมนําเสนอผลงานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารยและบุคลากร 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

        2.1.1 จัดระบบการประเมินการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมระหวางคณะกรรมการผูสอนและผูเรียน 

        2.1.2 จัดสัมมนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะดานใหแกอาจารย  

        2.1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผล 

        2.1.4 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 

        2.1.5 จัดอาจารยพี่เลี้ยงใหแกอาจารยใหม 

        2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินผล 

        2.1.7 กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน 
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        2.1.8 พัฒนาทักษะและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

        2.1.9 สนับสนุนการพัฒนาอาจารยตาม กรอบมาตรฐาน TQF ในการสรางผลงานทางวิชาการ 

(ผศ., รศ. และ ศ.) และระดับการศึกษาที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

        2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมในการสอนวิชาปฏิบัติ 

        2.2.2 สงเสริมใหอาจารยสอบใบประกอบวิชาชีพในระดับที่สูงข้ึน 

        2.2.3 จัดใหอาจารยรวมสอนในรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 

 2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน 

        2.3.1 กําหนดภาระงานพนักงานสายสนับสนุนประจําหองปฏิบัติการและการทําหนาที่เปนผูชวยสอน 

        2.3.2 สนับสนุนใหเขารับการอบรม เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

        2.3.3 สนับสนุนใหไปศึกษาดูงานดานวิชาชีพวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

        2.3.4 สงเสริมใหพัฒนาดานสารสนเทศแกบุคลากรสายสนับสนุน 

        2.3.5 สงเสริมใหมีการศึกษาตอ ในระดับที่สูงข้ึน 
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หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การกํากับมาตรฐาน

 ในการกํากับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะ

มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรอันประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานสาขาวิชา และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑบัณฑิตศึกษา 12 ขอ 

 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตรฯ และอาจารยผูสอนติดตามรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย

กระทําทุกปอยางตอเน่ือง ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร 

ไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

 1.2  คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

 1.3  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 คน 

 1.4  คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ

ปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ

กัน มีประสบการณสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 1.5  คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองเปน

อาจารยประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 1.6  คุณสมบัติของอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจาํ หรือผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 1.7  คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 1.8  การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก. เทาน้ัน) ตองเปนรายงาน

สืบเน่ืองฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) หรือวารสาร หรือสิ่งตีพิมพวิชาการที่อยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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  1.9  ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย 1 

คนตอนักศึกษา 5 คน (วิทยานิพนธ) แตถาเปนการคนควาอิสระ อาจารย 1 คนตอนักศึกษา 15 คน หากเปนที่

ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทากับ นักศึกษาคนควาอิสระ 3 คน 

  1.10  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอยาง

ตอเน่ือง และสม่ําเสมอ ควรมีอยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป โดยนับรวมปที่ประเมิน 

  1.11  การปรับปรุงหลกัสตูรตามระยะเวลาที่กาํหนด ตองปรับปรุงไมเกนิ 5 ป (จะตองปรับปรุงใหแลว

เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

  1.12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพหลกัสูตร และการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ โดยตัวบงช้ีขอ 1–5 ตองดําเนินการทุกตัวบงช้ี 

 

2. ดานบัณฑิต 

  ในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียนการสอนใหผู เรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี

คุณลักษณะตามหลักสูตร วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะตองเปนผูมี

ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตใน

สังคมไดอยางมีความสุข ทั้งรางกาย และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และพลโลกที่

มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีตัวบงช้ีที่จะสะทอนถึงคุณภาพมหาบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

  ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ นักศึกษา ตองใหความสําคัญในการ

คัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองมีระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ และพรอมในการเรียนใน

หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ

พัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

และสําหรับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองมี 

องคความรู ทักษะ และความสามารถ ในการทําวิจัยได ซึ่งการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรดานนักศึกษา จะ

เริ่มดําเนินการต้ังแตระบบการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

ซึ่งมีตัวบงช้ีดังน้ี 

  3.1 การรับนักศึกษา 

  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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4.  อาจารย 

  อาจารยเปนปจจัยสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบระบบประกัน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหอาจารยมีคุณภาพ มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร มีการสงเสริมให

อาจารยมีความรักในองคกร และปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ซึ่งผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว 

และกิจกรรมดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูและ และการพัฒนาคุณภาพนโยบาย การวางระบบประกัน

คุณภาพดานอาจารย ซึ่งเปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที ่

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่ สกอ. กําหนด โดยมีการวางแผนการพัฒนาดวยการสนับสนุนงบประมาณ 

และทรัพยากร เพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร มีจํานวน

อาจารยที่มีความรูความเช่ียวชาญ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิต ซึ่งสะทอนถึงวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง ซึ่งในการพัฒนาอาจารยจะมีตัวบงช้ีที่สาขาวิชาจะตองดําเนินการ ดังน้ี 

  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

  4.2  คุณภาพอาจารย 

  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน จะดําเนินงาน

ภายใตคณะกรรมการคณะฯ และผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรผานการรับรองจาก สกอ. และหลักสูตร

ตองการปรับปรงุทกุ 5 ป โดยคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร ตองดําเนินการบริหารจัดการ 3 ดาน ไดแก (1) 

สาระรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน 

นอกจากน้ียังใชระบบงานประกันคุณภาพ ในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย หลักสูตร การ

เรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิที่ สกอ. กําหนด ซึ่งมีตัวบงช้ี

ในการประเมินการกาํหนดรายวิชาที่มีเน้ือหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

การวางแผนระบบผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่ความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณ และ

คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ

สงเสริมทั้กษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีตัวบงช้ีที่สาขาวิชาจะตองดําเนินการ ดังน้ี 

  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  5.2  การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5.3  การประเมินผูเรียน 

  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  ในการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล เน่ืองจากเปนหลักสูตรวิชาชีพ คณะกรรมการบริหารตองดําเนินการจัดหาหองเรียน 

หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ความพรอมของครุภัณฑและวัสดุฝก ตลอดจนเทคโนโลยี และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เอื้อตอการเรยีนรู เชน อุปกรณการเรียน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย

ของนักศึกษาและอาจารยในสาขาวิชา ซึ่งการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะมาจากการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย ทุกปการศึกษา 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 
     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 
     

3 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 และรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
     

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การ เรียนรู  ที่ กํ าหนดใน  มคอ.3 และ วิทยานิพนธ  

อยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชาที่ เปดสอนในแตละ 

ปการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

8 อาจารยใหม  (ถามี ) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
     

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 
     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
     

12 ระดับความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิตตอคุณภาพของ

บัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของหลักสตูร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร ที่วางแผนไว เพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรยีนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจหรอืไม 

โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา  

การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน

เบื้องตนไดวา ผู เรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําให ผู เรียนเขาใจไดก็จะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม

ในเน้ือหาที่ไดสอนไป หากพบวามปีญหาก็จะตองมกีารดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ให นักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารย ในทุกดาน ทั้งด านทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑ การประเมินผลรายวิชา  และการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชาใหมีการสงัเกตการณของผูรบัผดิชอบหลักสตูร และ/หรอื ทีมผูสอน และมีการเมนิหลกัสตูร

โดยบัณฑิตใหม 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินจากความรู และประสบการณของนักศึกษาปสุดทายและ 

บัณฑิตใหม โดยสํารวจทั้งจากตัวนักศึกษาและบัณฑิตเอง และจากผู วาจางในสวนของความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมิ นคุณภาพการ ศึกษาประจําป  ตาม ดัชนี ตั วบ ง ช้ีตามที่ ได ระบุ ไว ใน  หมวด 7 ขอ  7  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 คน (วุฒิตรง) และ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายใน 1 คน 

  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา

กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ไดทันที สําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับน้ัน จะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 



ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวชิา 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง 

Advanced Numerical Methods 

3 (3-0-6) 

 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร และการประยุกตสมการอนุพันธแบบตางๆ ทั้งปญหาหน่ึงมิติ

และหลายมิติ การแกกลุมสมการพีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การทําดิฟเฟอเรนชิเอตและอินทริเกรตเชิง

ตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสองตํ่าสุด การหาอนุพันธรูปแบบตางๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส บทนํา

เบื้องตนเกี่ยวกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 

5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง 

Advanced Experimental Engineering 

3 (2-2-5) 

  การวางแผนการทดลอง ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวของและการนิยามปญหา 

วัตถุประสงคการออกแบบการศึกษาและการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหความ

คลาดเคลื่อน ความละเอียดในการเก็บขอมูลและการทดลอง การเลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับแผนการ

ทดลอง การตออุปกรณ การเลือกอุปกรณแสดง การเทียบมาตรฐานของการเก็บขอมูล สรุปผล การเขียน

รายงาน ใหเขียนตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Seminar 

1 (0-3-0) 

 การศึกษาหรือคนควาบทความวิจัย หรือวารสารวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ จํานวนไม

นอยกวา 15 บทความ ในหัวขอที่สนใจสําหรับการทําวิทยานิพนธ จากระบบสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับ 

ปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมายจากอาจารยผู สอน ในระหวางการศึกษา นักศึกษา 

จะตองศึกษาและคนควาทํารายงาน  และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา 

 

5591211 การถายเทความรอนขั้นสูง 

Advanced Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

 หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน ไดแก การนําความรอน การพาความรอน และการ 

แผรังสี สมการการนําความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่ สําหรับปญหาหน่ึงมิติ และหลายมิติของ

รูปทรงตางๆ  การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธีตางๆ เชน วิธีแยกตัวแปร วิธี 

ซุปเปอรโพสสิช่ันการใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนําความรอน สมการการพาความรอนและ

สมการโมเมนตัมในระบบที่มีการไหลแบบราบเรียบ การพาความรอนในกรณีการไหลภายในและรอบนอก

วัตถุ การพาความรอนอิสระ การพาความรอนในวัสดุพรุน การเดือด และการควบแนน หลักการของการ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

แผรังสีความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอื่นๆ สมบัติการแผรังสีของผิววัตถุจริง แฟคเตอรเชิงรูปราง การ

แลกเปลี่ยนรังสีความรอนในระบบที่มีพื้นผิวปด 

 

5591212 การออกแบบระบบทางความรอน 

Design of Thermal Systems 

3 (3-0-6) 

  การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธีเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับ

ระบบการไหลและระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิงประจักษสําหรับแกป

ญหาตางๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเอ็กเซอรจี เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด เทคนิค

การออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร 

 

5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน 

Numerical Method for Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

  สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหากลไกการถายเทความรอนในรูปแบบตางๆ การนําความรอน  

การพาความรอน และการแผรังสีความรอน การแกปญหาการถายเทความรอนดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ตางๆ  เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส วิธีไฟไนตวอลลุม และไฟไนตเอลิเมนต การคํานวณการถายเทความรอน

ในพิกัดตางๆ เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม การแกปญหาการถายเทความรอนใน

ของแข็งและของไหล และในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5591214 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล 

Design of Turbomachinery 

3 (3-0-6) 

 ประเภทของอุปกรณเครื่องจักรกลของไหล คุณลักษณะและสมรรถนะของอุปกรณเครื่องจักรกล 

ของไหลแตละชนิด อาทิเชน พัดลม ป ม โบลเวอร คอมเพรซเซอร และกังหันนํ้า ทฤษฏีและหลักการ

ออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร การเดินเครื่อง การซอมบํารุง 

 

5591215 การไหลของไหลหนืด 

Viscous Fluid Flows 

3 (3-0-6) 

 สมการพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได การหาคําตอบของสมการนิวโตเนียน ลามินารบาวดาร ี

เลเยอร เสถียรภาพของการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปนปวนแบบอัดตัวไมได บาวดารีเลเยอรสําหรบั

การไหลแบบอัดตัวได ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลของไหลแบบหนืด 
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5591216 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง 

Advanced Thermodynamics 

3 (3-0-6) 

 ทบทวนกฎเกณฑและสิ่งสําคัญ ความสําคัญของคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส ของผสมและ

สารละลาย ปฏิกิริยาทางเคมี แนะนําสมดุลทางสภาวะและทางเคมีของการไหลแบบความเร็วสูง  

การยอนกลับไดและเอกเซอรจี การผลิตกําลังจากพลังงานตางๆ การออกแบบระบบ เทคนิคการหาคาความ

เหมาะสม และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส 

 

5591217 ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง 

Advanced Combustion Theories 

3 (3-0-6) 

  ทฤษฎีการเผาไหม เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การวิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเมตริค  

สมการอนุรักษสําหรับการไหลที่มี การเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมีเชิงจลน ปฏิกิริยาลูกโซ 

อุณหภูมิเปลวไฟ การเผาไหมแบบผสมลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกิดมลพิษจากการ 

เผาไหม งานประยุกตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม 

 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 

Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

3 (3-0-6) 

 พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการถายเทความรอนและความช้ืนระบบทําความ

เย็นในอุตสาหกรรม การทําความเย็นที่อุณหภูมิตํ่ามาก การทําความเย็นดวยการดูดกลืนและการดูดซับ  

การทําความเย็นเหนือจุดวิกฤต อิทธิพลทางความรอนของสิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ 

การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน วัฏจักรปม

ความรอนข้ันสูงและการประยุกตปญหาทางดานวิศวกรรม การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและระบบปรับ

อากาศ 

 

5591219 กลศาสตรของไหลขั้นสูง 

Advanced Fluid Mechanics 

3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีกลศาสตรของไหล สมการอนุรักษมวล สมการโมเมนตัม และสมการอนุรักษพลังงาน        

การวิเคราะหชุดสมการกํากับและการหาผลเฉลยแมนตรงสําหรับปญหาการไหลรูปแบบตางๆ ทฤษฎีของ 

บาวดารีเลเยอร การไหลเน่ืองจากแรงลอยตัว การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีเบื้องตนของการไหลปนปวน 
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5591220 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล 

Computational Fluid Dynamics 

3 (3-0-6) 

 สมการเชิงอนุพันธยอยของปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน วิธีไฟไนต 

ดิฟเฟอเรนซ และไฟไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอนการพัฒนา

อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรทางพานิชยแกปญหาทางพลศาสตรในอุตสาหกรรม 

 

5591221 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3 (3-0-6) 

 บทบาทของผูจัดการพลังงาน หลักการของการอนุรักษพลังงาน การเก็บขอมูลพลังงาน และ 

การคิดราคา การควบคุมและการวางแผน การวัดผลพลังงาน เช้ือเพลิงปฐมภูมิ การปรับอากาศในอาคาร

พาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟา พลังงานในการขนสงทรัพยากร พลังงานที่นํากลับมาใชได

ในอุตสาหกรรม การประยุกตการวิเคราะหสภาพพรอมใชงานกับระบบพลังงาน การประเมินระบบพลังงาน 

กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

5591222 พลังงานสุริยะ 

Solar Energy 

3 (3-0-6) 

 ธรรมชาติของรังสีสุริยะเฉพาะที่ การวัดผลและการแปลขอมูลรังสีสุริยะ ทฤษฏีของแผนเก็บ

พลังงานแบบแบนและแบบรวมรังสี แหลงเก็บความรอน การวิเคราะหระบบและการหาคาเหมาะที่สุดของ

ระบบพลังความรอนสุริยะ และการประยุกตใชพลังงานสุริยะ 

 

5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน 

Renewable Energy Resources 

3 (3-0-6) 

 ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานสุริยะ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ พลังนํ้า พลังความรอน

ใตพิภพ พลังนํ้าข้ึนลง การจัดหาและการกระจายของแหลงพลังงานในภูมิภาค การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรบั

ใชและการเปลี่ยนพลังงานทดแทนศึกษาถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร 

 

5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของชิ้นสวนทางกล 

Optimal Design of Mechanical Elements 

3 (3-0-6) 

 ประเภทของปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การต้ังปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดวิธีการเชิง

วิเคราะหและวิธีการเชิงตัวเลขในการแกปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การประยุกตใชหลักการหาจุดที่

เหมาะสมที่สุดในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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5591231 การออกแบบการวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร  

Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing 

3 (3-0-6) 

 การใชคอมพิวเตอรชวยในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การใชคอมพิวเตอรชวย 

ในการออกแบบและเขียน การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การใชคอมพิวเตอร  

ชวยในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อผลิตช้ินสวน 

 

5591232 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต 

Robot Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

 การใชงานหุนยนตในเชิงอุตสาหกรรม ทฤษฎีการควบคุมแบบตางๆ วิธีการคํานวณโมเมนตของ 

ความเฉ่ือย วิธีวิเคราะหทางจลนพลศาสตร และจลศาสตร ของการเคลื่อนที่ของหุนยนต การคํานวณและ

ควบคุมตําแหนงของขอตอ การหาเสนทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การใชงานของหุนยนตรวมกับอุปกรณ

ตรวจวัด เชน อุปกรณตรวจวัดแรง และระยะทาง แนะนําการมองเห็นของหุนยนต การรับรูรูปแบบ และ

ปญญาประดิษฐ 

 

5591233 ทฤษฎีของความยืดหยุน 

Theory of Elasticity 

3 (3-0-6) 

 การวิเคราะหความเคนและความเครียด กฎของฮุกสําหรับปญหาแบบสองและสามมิติเงื่อนไขการ

สมดุลและความเขากันได ฟงกช่ันความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัดต้ังฉาก ระบบพิกัดเชิงข้ัว และ

ระบบพิกัดโคง ปญหาการยืดหยุนในสามมิติ 

 

5591234 กลศาสตรการแตกหัก 

Fracture Mechanics  

3 (3-0-6) 

 สาเหตุและการปองกันความเสียหายของโครงสราง การสะสมของความเคน ความเคนและ

ความเครียดที่ปลายรอยราว กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน และกลศาสตรการแตกหักแบบ 

อิลาสโต-พลาสติก การทดลองทางดานกลศาสตรการแตกหัก 

 

5591235 การลา 

Fatigue 

3 (3-0-6) 

 การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งที่มีโครงสรางผลึก การเกิดของรอยราวลาใน

ของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง การลาแบบจํานวนรอบสงู การลาแบบจํานวนรอบตํ่าการลา

จากการสัมผัส การลาจากการกัดกรอน 
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5591236 ไทรโบโลยี 

Tribology 

3 (3-0-6) 

 สมบัติของผิวแข็งและการวัดคุณสมบัติของผิวแข็ง กลศาสตรการสัมผัส ทฤษฎีการเสียดทานกลไก

การสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ การหลอลื่น สมบัติไทรโบโลยีของของแข็ง 

 

5591237 การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตร ของการออกแบบ

เครื่องกล 

Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 

3 (3-0-6) 

 การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตที่มีตอคุณลักษณะ  

สมรรถนะ และราคาของช้ินสวนตางๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อ        

วิเคราะหฟงกช่ันคาใชจาย การหาคาที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณลักษณะของวัสดุ และการ

ประเมินคาสมรรถนะของช้ินสวน 

 

5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนตขั้นสูง 

Advanced Finite Element Method 

3 (3-0-6) 

 ข้ันตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ฟงกชันการประมาณคาภายในของแตละชนิด        

เอลิเมนต สมการของการประมาณคาภายในของแตละชนิดเอลิเมนต ที่ใชสําหรับการแกปญหาดาน

โครงสราง ดานการถายเทความรอน ดานการไหล วิธีการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยที่ใช

ในงานวิศวกรรม เพื่อแกปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน และดานการไหล โดยวิเคราะหหา

คาตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของโหลดภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงรูปราง คาความเคน และคา

ความเครียดชนิดตางๆ คาความปลอดภัย คาความเหมาะสมของรูปโครงสราง 

 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง 

Advanced Mechanical Vibration 

3 (3-0-6) 

 การวิเคราะหการสั่นสะเทือน แบบอิสระหรือการวิเคราะหหาคาความถ่ีธรรมชาติ การวิเคราะหการ

สั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระ

หลายตัว การวิเคราะหการสั่นสะเทือนที่เกิดจากโหลดภายนอกรูปแบบตางๆ การหาคาตอบสนอง วิธีการ

วิเคราะหเชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การหาความถ่ีวิกฤตในโครงสรางหรือเครื่องจักรกล การ

แกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยมาใชในงานวิศวกรรม

เพื่อแกปญหาดานการสั่นสะเทือนของโครงสรางและเครื่องจักรกล เพื่อหาคาตอบสนองที่เกิดจากโหลด

ภายนอกรูปแบบตางๆ เชน harmonic transient spectrum และ random 

   



48 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

5591240 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 

Advanced Automatic Control 

3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีการควบคุม หลักการควบคุมข้ันสูงเฉพาะทาง การควบคุมแบบปรับตัวได การควบคุมเชิงสุม 

การควบคุมแบบไมเปนเชิงเสน การควบคุมแบบเรียนรู และทําซ้ํา การควบคุมระบบขนาดใหญที่มีตัวแปร

จํานวนมาก ปฏิบัติการการนําทฤษฎีไปใชควบคุมระบบทางกล 

 

5591241 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง 

Advanced Mechanics of Solids 

3 (3-0-6) 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปรางของของแข็งแบบสถิตและจลศาสตรโดยวิธีการเทนเซอรการใช

งานเทนเซอร คูลําดับ เคอฟวิลิเนียร และแคลคูลัสของความยืดหยุน วิสโคอิลาสติกซิต้ี ทฤษฎีพลังงาน และ 

การอนุรักษพลังงาน 

 

5591250 อุปกรณควบคุมกระบวนการ 

Process Control Instrumentation 

3 (3-0-6) 

 การควบคุมกระบวนการข้ันแนะนํา การปรับสภาพของสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพของ

สัญญาณดิจิทัล เครื่องรับรูทางความรอน เครื่องรับรูวัดทางกล เครื่องรับรูเชิงแสง การควบคุมสุดทาย การ

ควบคุมกระบวนการแบบสภาวะไมตอเน่ือง หลักการของตัวควบคุม ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุม

เชิงตัวเลข ลักษณะของลูปควบคุม 

 

5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control Engineering 

3 (3-0-6) 

 ทบทวนควบคุมแบบปอนกลับ ระเบียบวีธีรูทโลกัสและระเบียบวิธีการตอบสนองเชิงความถ่ี ผล

เฉลยของสมการอนุพันธ การแปลงลาพลาสและแปลงแซด พีชคณิตของเมทริกซและผลการประสาน 

แบบจําลองตัวแปรสภาวะของระบบพลศาสตรแบบตอเน่ืองและแบบไมตอเน่ืองการทําระบบไมเปนเชิงเสน

ใหเปนเชิงเสน หลักการควบคุมตัวแปรสภาวะที่สามารถควบคุมไดสามารถสังเกตได เสถียรภาพและ

ขอกําหนดสมรรถนะการออกแบบเชิงวิเคราะหสาํหรบัสัญญาณปอนเขาแบบเชิงกําหนดและแบบสุม เทคนิค

การวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการออกแบบระบบควบคุม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข 

Digital Control 

3 (3-0-6) 

 การแปลงสัญญาณและกระบวนการแปลงเซต ฟงกชันถายโอน แผนภาพบล็อกกราฟการไหลของ

สัญญาณ เทคนิคตัวแปรสเตท ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการสังเกตและเสถียรภาพ การ

วิเคราะหโดเมนเวลาและโดเมนแซด การวิเคราะหโดเมนความถ่ี การจําลองสถานกรณเชิงตัวเลข การออกแบบ

ระบบควบคุมแบบขอมูลไมตอเน่ือง การควบคุมแบบเชิงแสง ไมโครโพรเซสเซอรและการควบคุม 

ดีเอสพ ี
 

5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

Industrial Process Control 

3 (3-0-6) 

 ทบทวนหลักมูลการควบคุม สวนประกอบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม สวนประกอบนิวเมติกส 

สวนประกอบไฟฟา สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบของไหล การวิเคราะหและออกแบบระบบ

ควบคุมแบบสมบูรณ ระบบควบคุมสําหรับการใชงานเฉพาะทาง ระบบควบคุมหมอนํ้า ระบบควบคุม

เครื่องปรับอากาศ ควบคุมเชิงตัวเลขข้ันแนะนําและการควบคุมแบบซูเปอรไวเซอรรี่ 
 

5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส 

Mechatronic System Design 

3 (3-0-6) 

 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส แบบจําลองและการจําลองสถานการณระบบกายภาพ  

เครื่องรับรูและตัวแปรเปลี่ยนอุปกรณควบคุมสวนสุดทาย สวนประกอบอุปกรณสําหรับระบบ 

แมคคาทรอนิกส สัญญาณ ระบบการควบคุม การใชงานข้ันสูงของระบบแมคคาทรอนิกส 
 

5591255 ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและการควบคุม 

Fuzzy Logic System and Control 

3 (3-0-6) 

 พื้นฐานของเซตคลุมเครือ ความสัมพันธคลุมเครือ การวัดผลคลุมเครือ ทฤษฏีความนาจะเปน และ

การคํานวณคลุมเครือ ตรรกศาสตรคลุมเครือและประมาณคา ระบบควบคุมตรรกศาสตรคลุมเครือ  

การประยุกตทฤษฏีคลุมเครือ การควบคุมคลุมเครือของแขนหุนยนต การใชตรรกศาสตรคลุมเครือในการ

ผลิตกระแสไฟฟา การควบคุมคลุมเครือในระบบควบคุมการบิน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย 

Distributer Control System 

3 (3-0-6) 

 ระบบควบคุมแบบกระจายข้ันแนะนํา การใชคอมพิวเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารสําหรับการควบคุมกระบวนการดีซีเอส หนวยควบคุม

กระบวนการ หนวยตอประสานกับมนุษย เครือขายการสื่อสารแบบกระจาย โครงสรางของระบบควบคุม

แบบกระจาย การเลือกระบบควบคุมแบบกระจายสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมการติดต้ัง ทดสอบ และ

บํารุงรักษา 

 

5591257 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

Computer-Controlled System 

3 (3-0-6) 

 การควบคุมดวยคอมพิวเตอร การชักตัวอยางของสัญญาณเวลาตอเน่ือง ระบบเวลาไมตอเน่ือง 

แบบจําลองการควบคุม การวิเคราะหระบบเวลาไมตอเน่ือง แบบจําลองของสัญญาณรบกวน วิธีการแปลง

ระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิทัล การออกแบบโดยวิธีปริภูมิสถานะ การออกแบบโดยวิธีการวางตําแหนง

โพล การออกแบบที่เหมาะสม การระบุ การควบคุมแบบอะแด็พทิป ทําใหเกิดผลของตัวควบคุมดิจิทัล 

 

5591258 การออกแบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ 

Artificial Neural Networks Design 

3 (3-0-6) 

 แนวคิดหลักการและแบบจําลองของระบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ การคัดแยกเพอเซบตรอนแบบ 

ช้ันเดียว โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายช้ัน โครงขายแบบปอนกลับช้ันเดียว โครงขายการจัดการตัวเอง

และการจับคู ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือสําหรับควบคุมหุนยนต การออกแบบระบบโครงขายนิวรัล

ประดิษฐ และระบบตรรกศาสตรคลุมเครือในงานวิศวกรรมประยุกตทางการแพทย 

 

5591259 วิทัศนหุนยนตปญญาประดิษฐ 

Artifical Intelligent Robot Vision 

3 (3-0-6) 

 หุนยนตข้ันแนะนํา จลนศาสตรของตัวจัดดําเนินการ พลวัตของหุนยนต การควบคุมหุนยนต

ปอนกลับแบบภาพโดยใชโครงขายนิวรัลประดิษฐ เทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุมทํางานของ

หุนยนต การประยุกตใชวิทัศนหุนยนตในงานทางการเกษตร การแพทย และทางวิศวกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

5592410 วิทยานิพนธ 1 

Thesis 1 

7 (450) 

 การศึกษาคนควาดวยตัวเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ หัวขอใน

การศึกษาคนควาเปนการประดิษฐคิดคน หรือพัฒนาตรงกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีการรายงาน 

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกๆ ภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธในรูปแบบที่กาํหนด  

 

5592411 วิทยานิพนธ 2 

Thesis 2 

7 (450) 

 วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูใหมที่ไดจากหัวขอวิทยานิพนธทางวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต

การกํากับดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุม และเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด โดยมีการ

ทดสอบความรูดวยวิธีการสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และจัดทํารูปเลม

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

     

     

    

   

 

     

    

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางเทียบหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program  

  in Mechanical Engineering 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program  

  in Mechanical Engineering 

 

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

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

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Engineering 

  (Mechanical Engineering) 

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

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

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

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Engineering 

  (Mechanical Engineering) 

ช่ือยอ (อังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 

 แผนก ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

1) หมวดวิชาบังคับ  7 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาบังคับเลือก   9   หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือก (1)     9   หนวยกิต

4) วิทยานิพนธ 14 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 

 แผนก ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

1) หมวดวิชาบังคับ  7 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาบังคับเลือก   9   หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือก (1)     9   หนวยกิต

4) วิทยานิพนธ 14 หนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

5591121   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง         3 (3-0-6)  

      Advanced Numerical Methods       

 สมการอนุพันธแบบตางๆ ทั้งปญหาหน่ึงมิติ และหลายมิติ   

การแกกลุมสมการพีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การดิฟเฟอเรนชิเอต

และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสองตํ่าสุด    

วิธีดิสครีไตเซช่ันสมการอนุพันธ รูปแบบต างๆ โดยวิธีไฟไนต  

ดิฟเฟอเรนส และไฟไนตวอลลุม บทนําเบื่องตนเกี่ยวกับวิธีไฟไนต 

เอลิเมนต 

 

5591121   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง         3 (3-0-6)  

      Advanced Numerical Methods       

 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร และการประยุกตสมการ

อนุพันธแบบตางๆ ทั้งปญหาหน่ึงมิติและหลายมิติ การแกกลุมสมการ

พีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การทําดิฟเฟอเรนชิเอตและอินทริเกรต

เชิงตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสองตํ่าสุด การหาอนุพันธ

รูปแบบตางๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส บทนําเบื้องตนเกี่ยวกับวิธี 

ไฟไนตเอลิเมนต 

 

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา) 

5591110   สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล        1 (0-3-0)  

      Mechanical Engineering Seminar  

 การศึกษาหรือคนควาจากระบบสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับ   

ปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน  

ในระหวางการศึกษา  นักศึกษาจะตองศึกษาและคนควาทํารายงาน  

และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา 

5591110   สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล        1 (0-3-0)  

      Mechanical Engineering Seminar  

การศึกษาหรือค นคว าบทความวิจัย หรือวารสารวิชาการ

ภายในประเทศและตางประเทศ จํานวนไมนอยกวา 15 บทความ  

ในหัวขอที่สนใจสําหรับการทําวิทยานิพนธ จากระบบสารสนเทศตางๆ 

เกี่ยวกับป ญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยได รับมอบหมายจาก

อาจารยผู สอน ในระหวางการศึกษา นักศึกษาจะตองศึกษาและ

คนควาทํารายงาน  และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา 

 

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา) 
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5591216   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง         3 (3-0-6)  

      Advanced Thermodynamics 

 การใชกฎขอหน่ึง และขอที่สองทางเทอรโมไดนามิกสสําหรับ

การวิเคราะห ระบบทางความร อน ระบบเฟสเดียว และระบบ     

หลายเฟส การยอนกลับไม ได และเอกเซอรจี ปฏิกิริยาทางเคมี      

การผลิตกําลัง การออกแบบระบบทางเทอรโมไดนามิกส เทคนิคการ

หาค า เหมาะสมที่ สุดทาง เทอร  โมไดนามิกส  การประยุกตใช

คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหคุณสมบัติ และระบบทางเทอรโม

ไดนามิกส 

 

5591216   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง         3 (3-0-6)  

      Advanced Thermodynamics 

 ทบทวนกฎเกณฑและสิ่งสําคัญ ความสําคัญของคุณสมบัติ

ทางเทอรโมไดนามิกส ของผสมและสารละลาย ปฏิกิริยาทางเคมี 

แนะนําสมดุลทางสภาวะและทางเคมีของการไหลแบบความเร็วสูง 

การยอนกลับไดและเอกเซอรจี การผลิตกําลังจากพลังงานตางๆ การ

ออกแบบระบบ เทคนิคการหาคาความเหมาะสม และการประยุกตใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหคุณสมบัติทางเทอรโม

ไดนามิกส 

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา)กว. 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 3 (3-0-6)  

 Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

 พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการ      

ถายเทความรอนและความช้ืนระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม  

การทําความเย็นที่อุณหภูมิตํ่ามาก อิทธิพลทางความร อนของ

สิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพ

อากาศในอาคาร พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมั ติและระบบจัด

การพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ  

การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 3 (3-0-6)  

 Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

 พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการ 

ถายเทความรอนและความช้ืนระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม การ

ทําความเย็นที่อุณหภูมิตํ่ามาก การทําความเย็นดวยการดูดกลืน และ

การดูดซับ การทําความเย็นเหนือจุดวิกฤต อิทธิพลทางความรอนของ

สิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพ

อากาศในอาคาร พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมั ติและระบบจัด

การพลังงาน วัฏจักรปมความรอนข้ันสูงและการประยุกตปญหา

ทางดานวิศวกรรม การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและระบบปรับ

อากาศ 

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา) 
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5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง 3 (3-0-6)  

 Advanced Finite Element Method  

 ข้ันตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ฟงกชันการ

ประมาณภายในอิลิเมนต สมการไฟไนตอิลิเมนตสําหรับปญหา         

ดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน และดานการไหล การวิเคราะห

หาความเคนและความเครียด การวิเคราะหหาอุณหภูมิ โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําหรับแกปญหาทางดานโครงสรางและการถายเท 

ความรอน รวมทั้งการประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง 3 (3-0-6)  

 Advanced Finite Element Method  

 ข้ันตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ฟงกชันการ

ประมาณคาภายในของแตละชนิดเอลิเมนต สมการของการประมาณ

คาภายในของแตละชนิดเอลิเมนต ที่ใชสําหรับการแกปญหาดาน

โครงสราง ดานการถายเทความรอน ดานการไหล วิธีการประยุกตใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยที่ใชในงานวิศวกรรม เพื่อแกปญหา

ดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน และดานการไหล โดย

วิเคราะหหาคาตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของโหลดภายนอก เชน 

การเปลี่ยนแปลงรูปราง คาความเคน และคาความเครียดชนิดตางๆ 

คาความปลอดภัย คาความเหมาะสมของรูปโครงสราง 

 

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา) 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง 3 (3-0-6)  

 Advanced Mechanical Vibration 

 ทบทวนการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปร

อิสระตัวเดียว การวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระ

หลายตัว ความถ่ีธรรมชาติ การสั่นสะเทือนที่ถูกบังคับ ผลของแรง

เสียดทาน วิธีการเชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การลด 

การสั่นสะเทือน การวัดความสั่นสะเทือนการหาความเร็ววิกฤติใน

เครื่องจักรกล การแกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง 3 (3-0-6)  

 Advanced Mechanical Vibration 

 การวิเคราะหการสั่นสะเทือน แบบอิสระหรือการวิเคราะห 

หาคาความถ่ีธรรมชาติ การวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัว

แปรอิสระตัวเดียว และการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัว

แปรอิสระหลายตัว การวิเคราะหการสั่นสะเทือนที่เกิดจากโหลด

ภายนอกรูปแบบตางๆ การหาคาตอบสนอง วิธีการวิเคราะห 

เชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การหาความถ่ีวิกฤตในโครงสราง

หรือ เครื่ องจักรกล การแกปญหาดวยระเบียบ วิ ธี เ ชิง ตัวเลข  

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา) 
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การประยุกตใช โปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยมาใชในงาน

วิศวกรรมเพื่อแกปญหาดานการสั่นสะเทือนของโครงสรางและ

เครื่องจักรกล เพื่อหาคาตอบสนองที่เกิดจากโหลดภายนอกรูปแบบ

ตางๆ เชน harmonic transient spectrum และ random 

5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง 3 (2-2-5) 

Advanced Experimental Engineering 

การวางแผนการทดลอง ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและการ

นิยามปญหา วัตถุประสงคการออกแบบการศึกษาและการทดลอง การ

วิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนความละเอียดใน

วัดผล การเลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับแผนการทดลอง การตอ

อุปกรณ การเลือกอุปกรณแสดง การเทียบมาตรฐาน การเก็บขอมูล 

สรุปและขอยุติ การเขียนรายงาน นักศึกษาตองออกแบบและทําการ

ทดลองใหหัวขอทางวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะสาขาที่เลือก และ

รายงานเชิงเทคนิคของหัวขอที่ทําการทดลอง 

5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง 3 (2-2-5) 

Advanced Experimental Engineering 

การวางแผนการทดลอง ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวของและการนิยามปญหา วัตถุประสงคการออกแบบการศึกษา

และการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและการ วิเคราะหความ

คลาดเคลื่อน ความละเอียดในการเก็บขอมูลและการทดลอง การเลือก

อุปกรณใหเหมาะสมกับแผนการทดลอง การตออุปกรณ การเลือก

อุปกรณแสดง การเทียบมาตรฐานของการเก็บขอมูล สรุปผล การ

เขียนรายงาน ให เ ขียนตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

ปรับปรงุให

สอดคลองกบั

เกณฑ สกอ. 

(ความกาวหนาใน

ศาสตรวิชา) 



ภาคผนวก ค 

หลักการจัดวชิา 
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หลักการจัดรหัสวิชา 

 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International       

   Standard Classification Education) เปนแนวทาง 

3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ 

 3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

 3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 

 เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

 เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 

 เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

 เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (559) 

 หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน หมวดวิชาดังน้ี 

  5.1 หมวดวิชาบังคับ วิศวกรรมเครื่องกลข้ันสูง  (559-1--) 

  5.2 หมวดวิชาบังคับเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (559-2--) 

  5.3 หมวดวิชาเลือก (1)  (559-3--) 

  5.4 วิทยานิพนธ  (559-4--) 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับวิชา 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากงาย หรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยประจํา 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนีย ศิริไชย 

ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

B.Eng. (Mechanical Engineering) Feati University, Philippine 

M.Eng. (Mechanical Engineering) Loyola Marymount University, USA 

Ph.D. (Mechanical Engineering) Curtin University of Technology, Australia 

1. ตํารา/หนังสือ 

 - 

2. งานวิจัย 

    2.1 Uthai Phongrasamee, Seney Sirichai and Samruad Inban, (2016), 

“Enhancing Performance of Shell-and-Tube Economizer with Twisted 

Triangle-hole Plate”. 4th Rajabhat University National and International 

Research and Academic Conference (RUNIRAC IV), November 22 – 24, 2016 at 

Buriram Rajabhat University, pp. 533 – 542. 

    2.2 สุริยงค วันทอง, อุทัย ผองรัศมี และเสนีย ศิริไชย (2560), “การผลิตไฟฟาดวยกังหัน

ไอนํ้าความดันต่ําสําหรับหมอนํ้าแบบความรอนไหลผานทางเดียว”. การประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ครั้งที่ 6 

ประจําป 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที่ 29 กันยายน 2560 

เลขหนา 11 - 20 

    2.3 สุเนตร พรหมขุนทอง, อุทัย ผองรัศมี, เพชรพิสิฐ เอ่ียมสอาด และเสนีย ศิริไชย 

(2560), “การศึกษาประสิทธิภาพของสารแลกเปล่ียนความรอนจากนาที่เปนกรด นาที่เปน

กลางและนาที่เปนดาง ของอุปกรณผลิตนารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ”. 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 17 ฉบับที่ 1: มกราคม-มีนาคม 

2560 เลขหนา 92 - 104  

 



 

 

63 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
    2.4 จักรกฤษณ ขันทอง, เสนีย ศิริไชย และอุทัย ผองรัศมี (2559), “การศึกษาอัตราการ

ถายเทความรอนของอุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข”. 

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เลขหนา 

147-162  

    2.5 อุทัย ผองรัศมี, เสนีย ศิ ริไชย, อนุชา สายสรอย และ สํารวจ อินแบน (2558), 

“อุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอ ชนิดใสแผนบิดตัดตรงกลางเปนส่ีเหล่ียม”. วารสาร

วิทยาศาสตร มข. ปที่ :  43 ฉบับที่ 3 เลขหนา 515-526   

    2.6 อุทัย ผองรัศมี, เสนีย ศิ ริไชย และ สํารวจ อินแบน (2557), “การเปรียบเทียบ

สมรรถนะของอุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอ กับแบบทอขด ที่ใชรวมกับหมอไอนํ้า

แบบความรอนไหลผานทางเดียว”. วารสารวิทยาศาสตร มข.  ปที่ : 42  ฉบับที่ : 2 เลขหนา  

393-405  

3. ประสบการณการทํางาน 

    3.1 Head of Mechanical Engineering Department 

    3.2 Associate Dean for International and Special Affairs     

    3.3 Teaching Assistant 

    3.4 Director of CAD/CAM/CIM center 

    3.5 President of The Association of Parents and Teachers of Saint Louis 

Suksa 

4. ประสบการณการสอน /วิชาที่สอน 

    4.1 Mechanics of Solids I 

     4.2 Mechanics of Solids II 

     4.3 Advanced Mechanics of Solids 

     4.4 Machine Design I 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
     4.5 Machine Design II 

     4.6 Application of Finite Element Method 

     4.7 Finite Element Method 

     4.8 Advanced Finite Element Method 

     4.9 Mechanical Engineering Laboratory I 

     4.10 Mechanical Engineering Laboratory II 

     4.11 Mechanical Engineering Project I 

     4.12 Mechanical Engineering Project II 

     4.13 Dissertation 

 

2 รองศาสตราจารย ดร.อุทัย ผองรัศมี 

ตําแหนงทางวิชาการ : รองศาสตราจารยระดับ 9 

คบ. (คณิตศาสตร) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะฯ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. ตํารา/หนังสือ 

    1.1 กลศาสตรวัสดุ  (2557), พิมพครั้งที่  1 จํานวน 500 เลม พ.ศ. 2558 จํานวน  

489 หนา, พิมพที่ปญญาชนการพิมพ จํากัด., เผยแพร: สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  

(6 ม.ค. 2558), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. งานวิจัย 

    2.1 Uthai Phongrasamee, Seney Sirichai and Samruad Inban (2016), 

“Enhancing Performance of Shell-and-Tube Economizer with Twisted 

Triangle-hole Plate”. 4th Rajabhat University National and International 

Research and Academic Conference (RUNIRAC IV), November 22 – 24, 2016 at 

Buriram Rajabhat University, pp. 533 – 542 

    2.2 สุริยงค วันทอง, อุทัย ผองรัศมี และเสนีย ศิริไชย (2560), “การผลิตไฟฟาดวยกังหัน

ไอนํ้าความดันต่ําสําหรับหมอนํ้าแบบความรอนไหลผานทางเดียว”. การประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ครั้งที่ 6 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
ประจําป 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที่ 29 กันยายน 2560 

เลขหนา 11 – 20. 

    2.3 สุเนตร พรหมขุนทอง, อุทัย ผองรัศมี, เพชรพิสิฐ เอ่ียมสอาด และเสนีย ศิริไชย 

(2560), “การศึกษาประสิทธิภาพของสารแลกเปล่ียนความรอนจากนาที่เปนกรด นาที่เปน

กลางและนาที่เปนดาง ของอุปกรณผลิตนารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ”. 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 17 ฉบับที่ 1: มกราคม-มีนาคม 

2560 เลขหนา 92 - 104 

    2.4 ขวัญชัย หนาแนน, ปวีณ สุขบรรเทิง, ยุทนา พลอยฉาย และ อุทัย ผองรัศมี (2560), 

“อิทธิพลของชองเจ็ทพุงชนที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอนในเครื่องสรางอากาศรอน”. 

การประชุมวิชาการ เรื่อง การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน

และกระบวนการ (ครั้งที่ 16) ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยฝกอบรม

ธนาคารไทยพาณิชย จังหวัดเชียงใหม. เลขหนา 121 – 125. 

    2.5 สุจินต นุชประเสริฐ, ขวัญชัย หนาแนน, อุทัย ผองรัศมี และ เสนีย ศิริไชย (2559), 

“อิทธิพลของแผนก้ันรูปตัวเอ็กซตอคาการถายเทความรอนและตัวประกอบความเสียดทาน

ในทอแลกเปล่ียนความรอน”. ENGINEERING TRANSACTIONS, VOL. 19, NO.1 (40) 

JAN-JUN 2016. pp. 26-34     

    2.6 จักรกฤษณ ขันทอง, เสนีย ศิริไชย และอุทัย ผองรัศมี (2559), “การศึกษาอัตราการ

ถายเทความรอนของอุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข”. วารสาร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เลขหนา 147-162  

    2.7 อุทัย ผองรัศมี, เสนีย ศิริไชย, อนุชา สายสรอย และสํารวจ อินแบน (2558), 

“อุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอ ชนิดใสแผนบิดตัดตรงกลางเปนส่ีเหล่ียม”. วารสาร

วิทยาศาสตร มข. ปที่ :  43 ฉบับที่ 3 เลขหนา 515-526   
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
    2.8 อุทัย ผองรัศมี, เสนีย ศิริไชย และ สํารวจ อินแบน (2557), “การเปรียบเทียบ

สมรรถนะของอุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอ กับแบบทอขด ที่ใชรวมกับหมอไอนํ้า

แบบความรอนไหลผานทางเดียว”. วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ : 42 ฉบับที่ : 2 เลขหนา : 

393-405  

    2.9 อุทัย ผองรัศมี, เสนีย ศิริไชย, สํารวจ อินแบน (2557). การเปรียบเทียบสมรรถนะ

ของอุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอกับแบบทอขดที่ใชรวมกับหมอนํ้าแบบความรอน

ไหลผานทางเดียว. KKU SCIENCE JOUNAL (ฉบับที่  2 ปที่  42 เม.ย. – มิ.ย. 2557).  

เลขหนา 393 – 405. 
3. ประสบการณการทํางาน 

    3.1 พ.ศ.2534 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

    3.2 พ.ศ.2540 ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีเครื่องกล 

    3.3 พ.ศ.2542 – 2545 รองคณบดี ฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    3.4 พ.ศ.2546 – 2548 รองผอ. สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

    3.5 พ.ศ. 2548 – 2556 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    3.6 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ป.โท) 

4. ประสบการณการสอน / วิชาที่สอน 

    4.1 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1 

    4.2 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2 

    4.3 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส     
    4.4 วิศวกรรมหมอนํ้า 

    4.5 อุณหพลศาสตร 1 

    4.6 อุณหพลศาสตร 2 

    4.7 การทําความเย็นและปรับอากาศ 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
    4.8 กลศาสตรของไหล 

    4.9 โครงงานวิศวกรรม 

    4.10 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง 

    4.11 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง 

    4.12 การถายเทความรอน    
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชัย  หนาแนน 

ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

1. ตํารา/หนังสือ 

 - 

2. งานวิจัย 

    2.1 K. Nanan, C. Thianpong, M. Pimsarn, V. Chuwattanakul, S. Eiamsa-ard, 

(2017). “ Flow and thermal mechanisms in a heat exchanger tube inserted 

with twisted cross-baffle turbulators”. Applied Thermal Engineering, Vol. 114, 

pp. 130–147. (ISI: Q1, IF = 3.043) 

    2.2 K. Nanan, N. Piriyarungrod, C. Thianpong, K. Wongcharee and S. 

Eiamsa-ard, (2016). “Numerical and experimental investigations of heat 

transfer enhancement in circular tubes with transverse twisted-baffles”,  

Heat Mass Transfer, Volume 52, Page 2177–2192. (ISI: Q1, IF = 1.077) 

    2.3 Kwanchai Nanan, Monsak Pimsarn, Chinaruk Thianpong and Smith 

Eiamsa-ard, (2014). “Heat transfer enhancement by helical screw tape 

coupled with rib turbulators”, Journal of Mechanical Science and Technology, 

Volume 28 Number 11, pp. 4771 – 4779. (ISI: Q1, IF = 0.761) 

   2.4 Kwanchai Nanan, Monsak Pimsarn, Khwanchit Wongcharee and Smith 

Eiamsa-ard, (2014). “Heat transfer enhancement by swirling impinging jets”, 2nd 

International Conference on Materials and Manufacturing Research (ICMMR2014), 



 

 

68 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
President Palace Hotel, Bangkok, Thailand, Selected to publication at Advanced 

Materials Research, pp. 17-18 November. 

   2.5 Kwanchai Nanan, Chinaruk Thianpong, Pongjet Promvonge and Smith 

Eiamsa-ard, (2014). “Investigation of heat transfer enhancement by perforated 

helical twisted-tapes”, International Communications in Heat and Mass 

Transfer, Volume 52, pp. 106–112. (ISI: Q1, IF = 2.559) 

    2.6 ขวัญชัย หนาแนน , ปวีณ สุขบรรเทิง, ยุทธนา พลอยฉาย, อุทัย ผองรัศมี, พิทักษ 

พรอมไธสง และ สมิทธ เอ่ียมสอาด (2560). “อิทธิพลของชองเจ็ทพุงชนที่มีผลตอสมรรถนะ

ทางความรอนในเครื่องสรางอากาศรอน”, การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณ

ดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่  16, 23-24 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยฝกอบรม 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด จ.เชียงใหม. เลขหนา 121 – 125. 

   2.7 ขวัญชัย หนาแนน, สมิทธ เอ่ียมสอาด และ อุทัย ผองรัศมี, (2558). “อิทธิพลของ

รูปแบบทอเจ็ทตอการถายเทความรอนบนพื้นผิวดวยการไหลหมุนควงพุงชน”, การถายเท

พลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 ณ ฮอไรซัน

วิลเลจแอนดรีสอรท และสวนพฤกษศาสตรทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม, 19-20 มีนาคม. 

เลขหนา 100 – 104. 

    2.8 ขวัญชัย หนาแนน และ สมิทธ เอ่ียมสอาด, (2557). “การเพิ่มการถายเทความรอน

บนพื้นผิวเรียบดวยเจ็ทหมุนควงพุงชน”, การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณ

ดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 13 ณ เจาหลาวคาบานารีสอรท อ.ทาใหม จ.จันทบุรี, 

13-14 มีนาคม. เลขหนา 152 – 156. 

3. ประสบการณการทํางาน 

    3.1 พ.ศ. 2556: เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน การประชุมวิชาการเครือขายพลังงาน

แหงประเทศไทยครั้งที่ 9 
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    3.2 พ.ศ. 2555 ถึง 2557: หัวหนาหองปฏิบัติการกลศาสตรของไหล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร 

    3.3 พ.ศ. 2550 ถึง 2558: อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร 

    3 .4 3.4 พ .ศ . 2558- ป จจุบัน  อาจารย ประจํา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณ ะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

4. ประสบการณการสอน / วิชาที่สอน 

    4.1 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
    4.2 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

    4.3 โครงงานวิศวกรรม 

    4.4 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

    4.5 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 

    4.6 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 

    4.7 การปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

    4.8 การปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

    4.9 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 

    4.10 การขับขี่ปลอดภัย 

 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติวัธน  ศุภิรัตนกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสารคาม 

1. ตํารา/หนังสือ 

    - 

2. งานวิจัย 

    2.1 โชติวัธน  ศุภิรัตนกุล (2560). “ความสูงของตนทุนนํ้าที่มีผลตอประสิทธิภาพของ

ตะบัน นํ้าที่ ใชห ลักการเป ล่ียนแปลงโมเมนตัมของการไหลและการดลมวลนํ้า” ,  
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่  7  

“สหวิทยาการ สูไทยแลนด 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 15 ก.ค. 2560. เลขหนา 

27 – 31. 

    2.2 โชติวัธน  ศุภิรัตนกุล และ อัจฉราภรณ จุฑาผาด (2557). “สมรรถนะเชิงความเย็น

ของเครื่องทําน้ําเย็นที่ ใช เทอรโมอิเล็กทริก”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุร.ี ปที่ 3 ฉบับที่ 1 เลขหนา 51-59 

    2.3 โชติวัธน  ศุภิรัตนกุล (2557). “การพัฒนาตะบันนํ้าแบบมีสวนรวมกับชุมชน อําเภอ

เขายอย จังหวัดเพชรบุรี”, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย

ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทําแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย กาวไกลสูอาเซียน” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 23 สิงหาคม 2557. เลขหนา 93 – 101. 

3. ประสบการณการทํางาน 

    3.1 วิศวกรผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถยนตที่ใชกาซ LPG,NGV 

    3.2 สามัญวิศวกรเครื่องกล  ผูตรวจสภาพและรับรองการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของ

รถบรรทุก 

    3.3 วิศวกรผูตรวจและรับรองโรงงานนํ้าแข็งวังทิพย ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  

     3.4 ใหความเห็นทางวิชาการเก่ืยวกับเครื่องสูบนํ้าสําหรับใชติดตั้งบนรถยนตบรรทุกนํ้า

อเนกประสงค ของ  เทศบาลตําบลนาโปง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 

    3.5 กรรมการตรวจรับและทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบนํ้าสําหรับใชติดตั้งบนรถยนตบรรทุก

นํ้าอเนกประสงคและรถกระเชา ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 

     3.6 วิทยากรโครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมันสําปะหลัง  ใหกับสมาชิกกลุม

แมบานเกษตร ของศูนยวิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา   

      3.7 วิทยากรโครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน “การลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ” 

      3.8 เปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับงาน
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ระบบ 2 และ 3 มิติ  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางมืออาชีพ  ณ ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยบานดอนบม จ.ขอนแกน ระหวาง วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 25523. 

     3.9 รับเชิญเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรูรูปแบบโครงงาน

เทคโนโลยี ณ โรงเรียนบานดอนบม   ระหวาง วันที่  25 - 27 มิ.ย. 2553 

4. ประสบการณการสอน / วิชาที่สอน

4.1 เครื่องยนตการเกษตร

4.2 งานเชื่อมไฟฟา-แกส

4.3 ซอมบํารุงเครื่องจักร

4.4 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส

4.5 โป รแกรมคอมพิ วเตอร  Autocad, Solid Work, Mathlab, Autodesk, SPSS,

MSTAT, 3DMax 

 4.6 การอบแหง, Heat Pipe, Heat Exchanger, Air Condition, Turbine, Boiler 

 4.7 กลศาสตรของไหลขั้นสูง 

5 ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

M.Eng. (Energy) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. ตํารา/หนังสือ

- 

2. งานวิจัย

2.1 Pichet Ninduangdee and Vladimir I. Kuprianov (2016). “Study on Co-

Combustion of Pelletized and Moisturized Rice Husks in a Cone-Shaped 

Fluidized-Bed Combustor Using Fuel Staging for Reducing NOx Emissions: 

Optimization of Operating Variables”, Proceedings of The 7th TSME 

International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2016), 13-16 

December 2016, Chiangmai, Thailand, 8 p. (The Best Paper Award) 
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    2.2 Kuprianov, V. I. and Ninduangdee, P. (2016). “Interaction between 

biomass ash and bed material during combustion of oil palm residues in a 

fluidized bed of alumina sand”, Proceedings of the 5th Asian Conference on 

Innovative Energy and Environmental Chemical Engineering (ASCON-IEEChE 

2016), 13-16 November 2016, Yokohama, Japan, pp. 126-131. 

     2.3 Kuprianov, V. I., Ninduangdee, P. and Suheri, P. (2016). “Fuel-staged 

co-combustion of high-alkali oil palm residues in a fluidized-bed combustor 

using mixtures of alumina and silica sand to prevent bed agglomeration”, The 

24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016), 6-9 June 

2016, Amsterdam, The Netherlands, pp. 420-428. 

     2.4 Ninduangdee, P. and Kuprianov, V.I. (2016). “A study on combustion of 

oil palm empty fruit bunch in a fluidized bed using alternative bed materials: 

Performance, emissions, and time-domain changes in the bed condition”, 

Applied Energy. Vol. 176, August 2016, pp. 34−48. 

     2.5 Ninduangdee, P. and Kuprianov, V.I. (2015). “Combustion of an oil 

palm residue with elevated potassium content in a fluidized-bed combustor 

using alternative bed materials for preventing bed agglomeration”, 

Bioresource Technology. Vol. 182, April, pp. 272−281. 

     2.6 Ninduangdee, P. and Kuprianov, V.I. (2015). “Combustion of oil palm 

empty fruit bunch in fluidized bed using alternative bed materials: 

performance, emissions, and time-domain changes in the bed condition”. In 

Proceedings of the 23rd European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 

2015), 1-4 June 2015, Vienna, Austria, pp. 529−539. 
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     2.7 Ninduangdee, P., Kuprianov, V.I., Cha, E.Y., Kaewrath, R., 

Atthawethworawuth, W., and Youngyuen, P. (2015). “Thermogravimetric 

studies on oil palm empty fruit bunch and palm kernel shell: TG/DTC analysis 

and modeling”. In Proceedings of 2015 International Conference on 

Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 

AEDCEE) [CD-ROM], 28-29 May 2015, Bangkok, Thailand, pp. 357−358. 

    2.8 Ninduangdee, P. and Kuprianov, V.I. (2015). “A study on physical and 

chemical changes in the bed material during long-term combustion of oil palm 

residues in a fluidized bed of alumina sand”, In Proceedings of 2015 International 

Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging 

Economies (2015 AEDCEE) [CD-ROM], 28-29 May 2015, Bangkok, Thailand, pp. 

217−218. 

    2.9 Ninduangdee, P. and Kuprianov, V.I (2014). “Fluidized-bed combustion 

of biomass with elevated alkali content: a comparative study between two 

alternative bed materials, World Academy of Science, Engineering and 

Technology”, International Science Index (International Conference on Energy 

and Environment (ICEE 2014), 17-18 April 2014, Lisbon, Portugal), Vol. 8, No. 4, 

pp. 660-667. 

    2.10 Ninduangdee, P. and Kuprianov, V.I. (2014). “Combustion of palm 

kernel shell in a fluidized bed: Optimization of biomass particle size and 

operating conditions”, Energy Conversion and Management, Vol. 85, 

September 2014, pp. 800-808. 
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3. ประสบการณการทํางาน 

    3.1 กันยายน 2559 – ปจจุบัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    3.2 พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน อาจารย ประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4. ประสบการณการสอน / วิชาที่สอน 

    4.1 กลศาสตรวิศวกรรม 1-2 

    4.2 กลศาสตรวิศวกรรม 2 

    4.3 เขียนแบบวิศวกรรม 

    4.4 เครื่องยนตสันดาปภายใน 

    4.5 กลศาสตรวัสดุ 1 

    4.6 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

    4.7 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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ประวัติและผลงานวิชาการ อาจารยพเิศษ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ 
1 รองศาสตราจารย ดร.พงษเจต พรหมวงศ 

ตําแหนงทางวิชาการ : รองศาสตราจารย 

Ph.D. (Mechanical Engineering) University of London, UK. 

M.Sc. (Mechanical Engineering), Imperial College, U. of London, UK. 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ตํารา/หนังสือ 

     - 

2. งานวิจัย 

    2.1 Sompol Skullong, Pongjet Promvonge, Chinaruk Thianpong, Nuthvipa 

Jayranaiwachira, Monsak Pimsarn (2017), “ Heat transfer augmentation in a 

solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on 

absorber plate” . Applied Thermal Engineering, Volume 122 , 25  July 2 017 , 

Pages 268-284 

   2.2 Sompol Skullong, Pongjet Promvonge, Chinaruk Thianpong, Nuthvipa 

Jayranaiwachira (2017), “Thermal behaviors in a round tube equipped with 

quadruple perforated-delta-winglet pairs”. Applied Thermal Engineering, 

Volume 115, 25 March 2017, Pages 229-243 

    2.3 Sompol Skullong, Pongjet Promvonge, Nuthvipa Jayranaiwachira, 

Chinaruk Thianpong (2016), “Experimental and numerical heat transfer 

investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing tape inserts”. 

Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Volume 109, 

November 2016, Pages 164-177  
    2.4 Sompol Skullong, Pongjet Promvonge, Chinaruk Thianpong, Monsak 

Pimsarn (2016), “Heat transfer and turbulent flow friction in a round tube 

with staggered-winglet perforated-tapes”. International Journal of Heat and 
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Mass Transfer, Volume 95, April 2016, Pages 230-242 

    2.5 Pongjet Promvonge (2015), “Thermal performance in square-duct 

heat exchanger with quadruple V-finned twisted tapes”. Applied Thermal 

Engineering, Volume 91, 5 December 2015, Pages 298-307 

    2.6 Pongjet Promvonge, Sombat Tamna, Monsak Pimsarn, Chinaruk 

Thianpong (2015), “Thermal characterization in a circular tube fitted with 

inclined horseshoe baffles”. Applied Thermal Engineering, Volume 75, 22 

January 2015, Pages 1147-1155 

    2.7 Withada Jedsadaratanachai, Nuthvipa Jayranaiwachira, Pongjet 

Promvonge (2015), “3D numerical study on flow structure and heat transfer 

in a circular tube with V-baffles”. Chinese Journal of Chemical Engineering, 

Volume 23, Issue 2, February 2015, Pages 342-349 

    2.8 Pongjet Promvonge, Supattarachai Suwannapan, Monsak Pimsarn, 

Chinaruk Thianpong (2014), “Experimental study on heat transfer in square 

duct with combined twisted-tape and winglet vortex generators”. 

International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 59, 

December 2014, Pages 158-165  

    2.9 Pongjet Promvonge, Narin Koolnapadol, Monsak Pimsarn, Chinaruk 

Thianpong (2014), “Thermal performance enhancement in a heat exchanger 

tube fitted with inclined vortex rings”. Applied Thermal Engineering, Volume 

62, Issue 1, 10 January 2014, Pages 285-292 
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บทสรปุผลการสํารวจ 

ผูใชบณัฑติจาก มคอ.2 นกัศกึษา อาจารย ความกาวหนาในศาสตรวิชา และงานวิจัย 

ปการศกึษา 2557 - 2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดการเรียน

การสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้ังแต พ.ศ. 2556 – 

ปจจุบัน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สกอ. 

(รับทราบ 15 ม.ค. 2558) ซึ่งในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดครบรอบ 5 ป จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2561 เพื่อใหหลักสูตรปรับปรุงเปนไปตามกรอบมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตร ในองคประกอบที่ 5 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ในตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร ใน

เกณฑการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงไดดําเนินการ

ทบทวนขอมูลจากผูใชมหาบัณฑิต มคอ.2 (2557 - 2559) นักศึกษา อาจารยผูสอน ความทันสมัยของศาสตร 

และงานวิจัยที่ผานมา ในการประชุมผูบริหารสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และ 

ครั้งที่ 2/2560 ในการวิพากษหลักสูตร (อาจารยภายในและผูทรงคุณวุฒิภายนอก) วันที่ 17 สิงหาคม 2560 

ซึ่งขอมูลที่นํามาพิจารณาจากผูใชมหาบัณฑิต 3 ปยอนหลัง (2557, 2558 และ 2559) พบวา ทักษะความรู 

และทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.02 เมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่นๆ แลวพบวา มีผลการ

ประเมินตํ่า ดังน้ัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามีมติใหมีการปรับปรุงรายวิชาที่เปดสอน ไดแก วิชา

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง, วิชาสัมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิชาเทอรโมไดนามิกสข้ันสูง, วิชาการทําความ

เย็นและปรับอากาศข้ันสูง, วิชาวิธีไฟไนตเอลิเมนตข้ันสูง, วิชาการสั่นสะเทือนเชิงกลข้ันสูง และวิชาวิศวกรรม

ทดลองข้ันสูง โดยพิจารณากรอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) พ.ศ. 

2556 (มคอ.2) และผลการประเมินจากมหาบัณฑิต และอาจารย ดานวัสดุ ครุภัณฑที่ตองการในการสนับสนุน

การทําวิจัย (องคประกอบที่ 6.1) โดยมีการประเมินผลต้ังแตป 2557, 2558 และ 2559 ซึ่งผลการประเมิน

เฉลี่ยเทากับ 3.92 คะแนน ดังน้ัน ในหลักสูตร พ.ศ. 2561 สาขาวิชาไดจัดทําแผนการพัฒนาการจัดหาครุภัณฑ

เพิ่มข้ึน ไดแก เครื่องกลึงและเครื่องกัดโลหะ จํานวน 12 เครื่อง, เครื่องทดสอบแรงมารถยนต จํานวน 1 เครื่อง

, เครื่องกังหันแกสเทอรไบนชนิดเพลาคู จํานวน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอรสําหรับการเรียน จํานวน 31 เครื่อง 

และซอฟแวรสําหรับการวิเคราะหโลหะฯ นอกจากน้ีหลักสูตรยังไดนําผลงานการวิจัย เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะ

อุปกรณอุนนํ้าปอนแบบเปลือกและทอชนิดใสแผนบิดเจาะรูรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม สําหรับหมอนํ้าแบบ

ความรอนไหลผานทางเดียวอีกหน่ึงรายวิชา (การถายเทความรอนข้ันสูง) สวนความกาวหนาในศาสตร

สาขาวิชา ไดใหความสําคัญเพิ่มคําอธิบายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และนอกจากน้ี

ยังคํานึงถึงอัตรากําลังความตองการของตลาดแรงงาน ของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอความตองการมหาบัณฑิต
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วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีความตองการรอยละ 87 และ ไมตองการรอยละ 13 สวนความตองการคุณลักษณะ

มหาบัณฑิต พบวา มีความตองการคุณลักษณะมหาบัณฑิตดานความรอน และของไหลรอยละ 74 ดานการ

ควบคุมการผลิตรอยละ 40 ดานกลศาสตรของแข็ง รอยละ 13 จากผลดังกลาวคณะกรรมการสาขาวิชาจึงมีมติ 

ในการกําหนดคุณลักษณะมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหมีความเช่ียวชาญเฉาะหลักสูตร 

ดานความรอนและของไหล กลศาสตรประยุกต การออกแบบและควบคุม 

 จากผลการทบทวนขอมูลตางๆ เพื่อใชสําหรับการออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ทําใหหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

มีการพัฒนาเพิ่มข้ึน ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหมีคุณภาพสูงข้ึนซึ่งจะ

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (สกอ.) ที่การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามกรอบ TQF.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

วาดวย การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่         
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   

“สภาวิชาการ”  หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดซึ่ง

หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีเ่ปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ด้าน 
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ......... 



๒ 
 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, ๒๐.๓.๒.๓ 
มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา

การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี    
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์

สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  
   “การจัดการศึกษาในเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ   

“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในเวลาปกติ   

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ ๖  ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

/ข้อ ๗ ให้อธิการบดี...... 
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ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๗.๑ องค์ประกอบ 
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย 

(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ 
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
(ง) รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.๒ อ านาจและหน้าที่ 
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย 

(๕) อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
(๖)  เสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ เสนอให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร         

และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

(๗) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม ตามที่คณบดีน าเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

(๘) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนางาน 
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

(๙) ด าเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อ านาจและหน้าที่ดังนี้   

(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   

 

/(๒)พิจารณาเกณฑ์...... 
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(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา   

(๓) พิจารณาอนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
(๔) การวางแผน การควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร   
(๕) พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิชา สอบวัดคุณสมบัติ  สอบ

ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง    

(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้  
(๗) งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙  ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
จัดการเรียน การสอนในคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา       

มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต 
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

๑๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

/ข้อ ๑๑.๖ วิทยานิพนธ์..... 
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๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒ ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา       
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   
๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้

ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้มหาวิทยาลัย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิต       
ที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  

 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้   
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับ

ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ         

นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี 
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร 

๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖ 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  

แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ       
หน่วยกติแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

/แบบ ก๒.............. 



๖ 
 

แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์     
แต่ต้องท าภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกติ 

๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

               ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า     
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

หมวด ๔ 
การควบคุมการศึกษา 

 

ข้อ ๑๖ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตขิองอาจารย์  
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ       
สหวิทยาการ หรือหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 
เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณ ี

/ในกรณี.............. 



๗ 
 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 
คณาจารย์หรือบุคคลากรประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนอาจารย์ประจ า ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๗.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้ อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

 ๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน  
และ 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/ในกรณี.............. 



๘ 
 

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ๑๘.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
 
 

/(๒) มีผลงาน.............. 



๙ 
 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 
ข้อ ๑๙ ปริญญาโท 

๑๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี 
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
 
 
 

/๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา.............. 



๑๐ 
 

๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ 

(ก)  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน    
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อย
ในระดับชาติ  ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือรับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้ 

 (ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

 

/(ข)กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ..... 



๑๑ 
 

 (ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ 
ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

๑๙.๔ กรณหีลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.
๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ  

ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก 
๒๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และ   
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง........... 



๑๒ 
 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพ่ือ
รับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

/(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ............ 



๑๓ 
 

(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์
ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี 
หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๐.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๒๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย

ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับ                
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี และ
รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ และหากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

/๒๑.๔ อาจารย์............. 



๑๔ 
 

๒๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา       
ทีท่ าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักท้ังวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระรวมกันต้องไม่เกิน 
๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้รวมจ านวน
นักศึกษาเก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน

หลักสูตรที่ ก.พ. รบัรอง 
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี

ที่มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้ เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรอง หรือ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ ๒๓ การรับสมัคร 
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา 

๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขวิธีการ และจ านวน
นักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย

รับเข้าศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

/๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ............. 



๑๕ 
 

๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก 
๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓ .๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องน าหลักฐานมา

รายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนวิชาเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน           
๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูงใช้เวลาการศึกษา        
ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี  

๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การก าหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน 
๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพ้ืนฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

/ข้อ ๒๗.๕ นักศึกษา............. 



๑๖ 
 

๒๗.๕ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบันอ่ืนๆ 
เพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
เรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน 

ข้อ ๒๘ การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 
๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระท าได้ดังนี้ 

(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
ก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏ      
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W” 

(๓) การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ 

ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนผลการเรียนจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๒๙.๑ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ

ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี

การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

/๒๙.๘ ในหลักสูตร.............. 



๑๗ 
 

๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ ากว่า B หรือ
เทียบเท่า 

๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  

ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา  
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 

การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง

น้อย 
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน 

ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ 

ระดับ ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ยอดเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Average) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
E ตก (Fail) ๐.๐๐ 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ต้องไม่ต่ ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ  

๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้ 
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล

ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 
 

 
 

/ผลการศึกษา.............. 



๑๘ 
 

     ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
     ผ่านดีเยี่ยม   PD   (Pass with Distinction) 
     ผ่านดี    G     (Good) 
     ผ่าน    P      (Pass) 
     ไม่ผ่าน    F      (Fail) 
 

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการค้นคว้า
อิสระ มีการประเมินดังนี้ 
 

           คุณภาพวิทยานิพนธ์       ระดับการประเมิน 
           และการค้นคว้าอิสระ 
      ยอดเยี่ยม    Excellent 
      ดี     Good 
      ผ่าน     Pass 
      ไม่ผ่าน     Fail 
 

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน

และประเมินผลงานผ่าน 
U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด

ปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูก
สั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษยังท างาน
ไม่สมบูรณเ์มื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็น“E”  

ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ 
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
 
 

/(๑) นักศึกษาที่เรียน.............. 



๑๙ 
 

(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ 

๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจ าวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้ 
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑ )  นักศึกษ าที ่จ ะ ขอสอบประมวลความรู ้  ต้อ ง มีร ะย ะ เ วล าศึกษ า

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
(๓)  นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ P ภายใน ๓ ครั้ง 

มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ เพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ 

๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพ่ือทดสอบความรู้ และความ
เข้าใจการท าภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน  ข โดยให้มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ  

๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือวัดความสามารถของนักศึกษาในการด าเนินการ
วิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล 

๓๕ .๗ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ 

๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

/ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์.............. 



๒๐ 
 

 
ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์ 

๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน
ตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการ     
ที่รว่มสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ 
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อ

คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจ านวนกรรมการ   
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วย
กิต เพ่ือพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๓๙ ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๒ 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
 

หมวด ๘ 
การลาพัก การรักษา สถานภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ

รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ส าหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ 

๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

/ข้อ ๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์.......... 



๒๑ 
 

๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัต ิ

ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
๔๑.๑ ตาย 
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัต ิ
๔๑.๓ ส าเร็จการศึกษา 
๔๑.๔  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา และการลาพักการศึกษา 
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๓ 
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สามไม่

ผ่าน 
๔๑.๗ ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าท าการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงท าผิดระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๔๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ 

๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ตามก าหนด 

(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ

คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

/(๕)ผลงาน.............. 



๒๒ 
 

(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    

๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

/(๓)สอบผ่าน.............. 



๒๓ 
 

(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละของ

การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ              
อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย      
๑ เรื่อง  

ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา 
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓ 
(๒) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 
 /ข้อ ๔๕ การประกัน.............. 



๒๔ 
 

ข้อ ๔๕ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ 

๔๕.๑ การก ากับมาตรฐาน 
๔๕.๒ บัณฑิต 
๔๕.๓ นักศึกษา 
๔๕.๔ คณาจารย์ 
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี  

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๗ การด าเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างด าเนินการให้
ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ท าการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้  
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๐     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 พลเอก 

 
 
 

       (สุรยุทธ์  จุลานนท์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 


