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หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ
: Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อยอ M.Eng. (Mechanical Engineering)
3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ความรอนและของไหล กลศาสตรประยุกต การออกแบบและควบคุม
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว
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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
- ไดรับ อนุมัติ/เห็นชอบหลัก สูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับ อนุมัติ/เห็นชอบหลัก สูตรจากคณะอนุก รรมการกลั่นกรองหลัก สูตร สํานัก สงเสริม วิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับ อนุมัติ/เห็นชอบหลัก สูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สูต รจะไดรับ การเผยแพรวาเป น หลั ก สูต รที่มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร ซึ่งแบงไดเปนวิศวกรโรงงาน วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรดานการออกแบบ วิศวกรขายอุปกรณ
และเครื่องจักร
8.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
8.3 นักเขียนโปรแกรมทางวิศวกรรมเครื่องกล
8.4 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
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.

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2542
2521
2514

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2

นายอุทัย

ผองรัศมี

รองศาสตราจารย

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคฯ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
คบ. (คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร)
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2557
2554
2539
2552
2532
2527

3

นายขวัญชัย

หนาแนน

ผูชวยศาสตาจารย

วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2558
2552
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ
หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ ห รือ การพั ฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรม ที่ พิจ ารณาในการวางแผนปรับ ปรุง หลัก สูต ร
พ.ศ. 2561 ไดคํานึงถึง การเปลี่ยนแปลงดานสัง คมยุคพัฒ นาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมากในศตวรรษที่ 21 จึงตองพัฒนาวิศวกรเครื่องกลใหทันกับ
ยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีองคประกอบในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ไดแก 1) เปนวิศวกรเครื่องกลที่มี
ความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 2) เปนวิศวกรเครื่องกลที่มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม 3) เปนวิศวกรเครื่องกลแบบ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจในความเปนวิศวกรคน
ไทย และสามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในระดับ นานาชาติ 4) เปนวิศวกรเครื่องกลที่เปนดิจิตอลไทยสามารถ
ดํารงชีวิต เรียนรู ทํางาน และประกอบธุรกิจ ไดอยางปกติสุขในยุคดิจิตอล
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองพัฒ นาวิศวกรเครื่องกล ใหทันกับ
ยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อใหไดวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ ความมีศักดิ์ศรี
และความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ ไดเปนอยางดี จากบริบทดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2561 ในสวนของการ
ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรใหพัฒ นาตามบริบทการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดานความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณห รือการพัฒ นาทางสัง คมและนวัตกรรมในศัตวรรษที่ 21 ที่มีผลตอ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมวิศวกรเครื่องกล ใหเปน
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ดานความรู ทักษะ ดานวิชาชีพ เพื่อกาวเขาสูโลกของ
คนไทย 4.0 ดังนั้น ในการปรับ ปรุงหลักสูตรจึง ไดมีการออกแบบหลัก สูตรดวยการทบทวนขอมูลจากผูใช
บัณฑิต ความทันสมัยของศาสตรวิชาชีพเครื่องกล และความตองการของตลาดแรงงาน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก
13.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
13.1.2 รายวิชาที่เปดสอนใหกับคณะ/ภาควิชาอื่น (ไมมี)
13.1.3 การบริหารการจัดการ ประสานงานกับประธานสาขาวิชาและบัณฑิตศึกษาในหนวยงานที่
เกี่ยวของ เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ โดยความรวมมือกับการประสานงานกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลตามระเบียบ
ขอบังคับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถระดับสูง ในการคนควา วิจัย และการพัฒนา
เทคโนโลยี ดานการผลิตและอุตสาหกรรม ไดดวยตนเองตามหลัก วิชาการของวิชาชีพเฉพาะทางอยางมี
ประสิทธิภาพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตอสังคม
1.2 ความสําคัญ
จากแผนพัฒนาประเทศที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทย มีความ
ตองการที่จะพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจําเปนตองอาศัยนักวิทยาศาสตร
และวิศวกร ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและคุณ ธรรมเพื่อรั บ มือกับ อัตราการเจริญ เติบ โตทั้ ง
ทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จึงตระหนักถึงปญหาและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สามารถสราง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อปรับโครงสรางของการใชทรัพยากรภายในประเทศ เทคโนโลยีในประเทศ
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ และเปนการพัฒนาเทคโนโลยีและประเทศชาติซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการ
ชวยลดตนทุนการผลิตอยางยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถอยางแตกฉานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งใน
ภาคทฤษฎีก ารคํานวณเชิงคณิตศาสตร และภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกันเปนผู มีคุณ ธรรม จริยธรรม ในการ
ประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตนเอง
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. เพื่อสงเสริมการศึกษาและเผยแพรวิทยาการใหมๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ สงเสริม
การพัฒ นาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาครัฐบาลและ
เอกชนทั้งในและตางประเทศ
4. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและการจัดการการศึกษาของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแผนประจําปของทุกๆ 5 ป
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
เครื่องกลใหมีม าตรฐานไมต่ํา
กว า ที่ สกอ. กํ า หนด (TQF)
ทุกๆ 5 ป
2 . ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต รให
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ขอ งผู ใช บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี

กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ , TQF
ของ สกอ.
- การป ระเมิ น ผลก ารศึ กษ า
ห ลั ก สู ต รวิ ศ วก ร รม ศา ส ต ร
มหาบัณฑิต (วศ.ม.)

3. จัดทํ าแผนการเรียน แบบ - การผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรม
เนนผูเรียนทําวิจัย
เครื่องกล ใหมีคุณ ภาพดานการ
วิจัยเฉพาะทาง
4. พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการ - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด า นการ
เรี ย นการสอนและบริ ก าร เรียนการสอนให ทํางานบริก าร
วิชาการใหมีประสบการณจาก วิชาการแกภาคอุตสาหกรรมและ
การนํ าความรูท างวิศ วกรรม สถานศึกษา
เครื่องกลไปใชงานจริง
5. แผนพัฒ นาหองปฏิบัติก าร - พัฒ นาหองปฏิบัติการวิจัยทาง
วิจัย และการจัดหาครุภัณฑ ความรอน และของไหล
- พั ฒ นาห องป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ออกแบบและวัสดุ
- พัฒนาหองปฏิบัติการสารสนเทศ
และควบคุม
6. แผน ป ระเมิ น ก ารผ ลิ ต - การผลิตบัณฑิตและการรับรอง
บัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของผู ประกอบการ
- ผู ใช บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจในด า น
ทั ก ษะความรู ค วามสามารถในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป
- รายงาน ผ ล ก ารวิ จั ย ที่ ได รั บ ก าร
เผยแพร ในฐานข อ มู ล TCI กลุ ม 1,
กลุม 2 หรือนานาชาติ
- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย
ประจําในหลักสูตร

- จํานวนหองปฏิบัติการ
- จํานวนครุภณ
ั ฑสนับสนุนงานวิจัย

- ผลการประเมินการผลิตบัณ ฑิตและ
การรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เปนหลักสูตรเต็มเวลา (ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เสาร-อาทิทตย)) โดยจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาไทย
1.1.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห และอาจ
เปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมง การศึกษาในแตละรายวิชา
ใหกับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
1.1.3 รายวิชาที่จัดสอนในหลัก สูตร กําหนดปริมาณการศึก ษาเปนจํานวน “หนวยกิต” หมายถึง
หนวยที่แสดงปริมาณการศึก ษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการใหนัก ศึกษาตามปกติ 1 หนวยกิต หมายถึงการ
บรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัติทดลองไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 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 ดังนี้
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี 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) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ (สาขาวิชาอื่นๆ) วศ.บ., ค.อ.บ., วท.บ.,
ทล.บ., ปท.ส. และ อส.บ. ทั้งในและตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับ รองหลักสูตร โดยใหคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรเปนผูพิจารณาในการกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐาน
อยางนอย 2 วิชา (6 หนวยกิต) สวนการวัดผลเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด
7 การประเมินผลการศึกษา ในขอ 31.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน ในขอ (1) และ
3) ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรืออยูในการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.5
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณ และ/หรือผานการสอบขอเขียน
2) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาขาดความเขมแข็งเชิงวิชาการในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือนักศึกษามีคุณวุฒิ
ไมใชทางวิศวกรรมเครื่องกล คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะตองจัดรายวิชาพื้นฐานเสริมไมนอยกวา 2 วิชา
(6 หนวยกิต)
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4
ใหนักศึกษาเขาเรียนวิชาพื้นฐานที่จําเปนในระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1 - 2
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปที่ 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
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐ
รวมรายรับ

2561
100,000
200,000
100,000
400,000

2562
200,000
400,000
200,000
800,000

ปงบประมาณ
2563
2564
2565
400,000
600,000
800,000
600,000
800,000 1,00,000
250,000
300,000
350,000
1,250,000 1,700,000 2,150,000

2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียด

2561

2562

ปงบประมาณ
2563

ก) งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน
1,680,000 1,950,000 1,700,000
2. หมวดคาจางประจํา
180,000
180,000
180,000
ข) งบดําเนินการ
1. หมวดคาตอบแทน
100,000
120,000
150,000
2. หมวดวัสดุ
50,500
60,000
70,000
3. หมวดสาธารณูปโภค
80,000
90,000
100,000
ค) งบดําเนินการ
1. หมวดครุภัณฑ
2,500,000
3,000,000
2. หมวดกอสราง
800,000
รวม (ก+ข)
2,090,500 2,400,000 2,200,000
จํานวนนักศึกษา
10
20
20
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
209,050
120,000
110,000
2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2564

2565

1,708,000 1,805,000
180,000
180,000
170,000
85,000
110,000

200,000
100,000
120,000

3,200,000 3,500,000
2,253,000 2,405,000
20
20
112,650
120,250
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2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(พรอมดวยประกาศฉบับแกไขเพิ่มเติม)
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
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
2) หมวดวิชาบังคับเลือก
9
3) หมวดวิชาเลือก
9
4) วิทยานิพนธ
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Methods
5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Experimental Engineering
5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-0)
Mechanical Engineering Seminar
3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเอกจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตอไปนี้ เปนจํานวน 9 หนวยกิต
กลุมวิชาความรอนและของไหล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
5591211 การถายเทความรอนขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Heat Transfer
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รหัสวิชา
5591212
5591213
5591214
5591215
5591216
5591217
5591218
5591219
5591220
5591221
5591222
5591223

ชื่อวิชา
การออกแบบระบบทางความรอน
Design of Thermal Systems
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน
Numerical Method for Heat Transfer
การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
Design of Turbomachinery
การไหลของไหลหนืด
Viscous Fluid Flow
เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
Advanced Thermodynamics
ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
Advanced Combustion Theory
การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
กลศาสตรของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics
การคํานวณดานพลศาสตรของไหล
Computational Fluid Dynamics
การอนุรักษและจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
พลังงานสุริยะ
Solar Energy
ทรัพยากรพลังงานทดแทน
Renewable Energy Resources

กลุมวิชาการกลศาสตรประยุกต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
Optimal Design of Mechanical Elements
5591231 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
5591232
5591233
5591234
5591235
5591236
5591237
5591238
5591239
5591240
5591241

ชื่อวิชา
พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต
Robot Dynamics and Control
ทฤษฎีของความยืดหยุน
Theory of Elasticity
กลศาสตรการแตกหัก
Fracture Mechanics
การลา
Fatigue
ไทรโบโลยี
Tribology
การวิเคราะห และการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล
Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs
วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
Advanced Finite Element Method
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration
การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Control
กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids

กลุมวิชาการออกแบบและควบคุม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5591250 อุปกรณควบคุมกระบวนการ
Process Control Instrumentation
5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข
Digital Control
5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Industrial Process Control

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
5591254

ชื่อวิชา
หนวยกิต
การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส
3 (3-0-6)
Mechatronic Systems Design
5591255 ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและการควบคุม
3 (3-0-6)
Fuzzy Logic Systems and Control
5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย
3 (3-0-6)
Distributed Control System
5591257 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
Computer-Controlled System
5591258 การออกแบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ
3 (3-0-6)
Artificial Neural Networks Design
5591259 วิทัศนหุนยนตปญญาประดิษฐ
3 (3-0-6)
Artificial Intelligent Robot Vision
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก
วิชาใดก็ไดจากกลุมวิชาดังกลาวขางตน โดยไมซ้ํากับวิชาที่ไดศึกษามาแลว
3.1.3.4 การวั ด ความสามารถด า นภาษาและคอมพิ ว เตอร เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนสอบ โดยคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการสอบหรือ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
3.1.3.5 วิทยานิพนธ 14 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
5592410 วิทยานิพนธ 1
7
Thesis 1
5592411 วิทยานิพนธ 2
7
Thesis 2
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 หนวยกิต

วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
5591110 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
5592410 วิทยานิพนธ 1
รวม

1 (0-3-0)
7 หนวยกิต
8 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
5592411 วิทยานิพนธ 2

7 หนวยกิต

รวม

7 หนวยกิต

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1

3-1104-006XX-XX-X

ผูชวย
ศาสตราจารย

2

3-3609-000XX-XX-X

รอง
ศาสตราจารย

3

3-7602-001XX-XX-X

ผูชวย
ศาสตราจารย

4

3-4101-011XX-XX-X

ผูชวย
ศาสตราจารย

ชื่อ – สกุล
นายเสนีย ศิริไชย

วุฒิการศึกษาระดับ, (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

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
นายอุทัย ผองรัศมี
ปร.ด. (การจัดากรเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะฯ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2539
วศ.บ. (วิศกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร), 2537
ค.บ. (คณิตศาสตร), สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2527
นายขวัญชัย หนาแนน วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2558
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2549
นายโชติวัธน ศุภิรัตนกุล ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2540

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ

ดูภาคผนวก ง
หนา 62-64

ดูภาคผนวก ง
หนา 64-67

ดูภาคผนวก ง
หนา 67-69
ดูภาคผนวก ง
หนา 69-71
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ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

5

1-4510-000XX-XX-X

อาจารย

นายพิเชฐ นิลดวงดี

วุฒิการศึกษาระดับ, (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559
M.Eng. (Energy), สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2553
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ

ดูภาคผนวก ง
หนา 71-74

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

1 3-1014-000XX-XX-X

2 3-4799-001XX-XX-X

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ภาระงานสอน
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษาระดับ, (สาขาวิชา), ปที่สาํ เร็จการศึกษา
และผลงาน
ทางวิชาการ
นายพงษเจต พรหมวงศ Ph.D. (Mechanical Engineering) University of London, UK., 2540
ดูภาคผนวก ง
M.Sc. (Mechanical Engineering), Imperial College, U. of London, UK., 2535 หนา 75-77

นายสมิทธ เอีย่ มสอาด

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2521
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2541

ดูภาคผนวก ง
หนา 77-80
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาวิทยานิพนธ
4.1 คําอธิบายโดยยอ
การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกอใหเกิดประโยชนในการใชงานจริง
หรือเปนแนวทางในการพัฒ นาอยางตอเนื่อง และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจั ยเพื่อเผยแพร
จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ มีการเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ
ในรูปแบบการประชุมวิชาการ และตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน (ฐาน TCI)
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําวิทยานิพนธ ตลอดทั้งมีความเชี่ยวชาญ
ในการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการทําวิทยานิพนธซึ่งสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได โดยมีขอบเขต
วิท ยานิพนธที่ สามารถทําเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผลงานที่ไดมีป ระโยชน ตอสาธารณชนทั้ง งาน
พื้นฐานและงานประยุกต
4.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ปการศึกษาที่ 2
4.4 จํานวนหนวยกิต
14 หนวยกิต
4.5 การทําวิทยานิพนธ
4.5.1 นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธไ ด เมื่ อ ศึ ก ษารายวิ ช ามาแลว ไม น อ ยกวา
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมวิชาบังคับ 6 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต และ
วิชาเลือก 9 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (คิดเฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ C ขึ้นไป)
4.5.2 นัก ศึกษาจะตองมีหัวขอวิท ยานิพนธและมีก ารแตงตั้งอาจารยที่ป รึก ษาตามขอบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศเพิ่มเติม
เพื่อคอยดูแลและใหคําปรึกษา ในการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ แลวใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ 1 และดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
4.5.3 อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธหลัก และอาจมี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยมีคุณสมบัติดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน
มีคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอก หรือ เที ย บเทา หรือ เปน ผู ดํารงตํา แหนง ทางวิ ชาการไมต่ํ ากว ารองศาสตราจารย

18
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
4.6 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาตอสัปดาห จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา
4.7 กระบวนการประเมินผลและการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
ประเมินจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินจากรายงานที่มีการนําเสนอตอคณะกรรมการในลักษณะของการสอบการนําเสนอที่มีอาจารย
สอบไมต่ํากวา 3 ทาน โดยมีรายละเอียดดงนี้
4.7.1 อาจารยผูส อบวิท ยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยป ระจํา อันไดแกอาจารยที่ป รึกษา
วิทยานิพนธและกรรมการวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชส วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
4.7.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
4.7.3 การสอบวิท ยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ P ตองไดมติเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
4.7.4 การเผยแพรผ ลงานวิท ยานิ พ นธตองมี ก ารเผยแพรผ ลงานวิท ยานิ พนธกอนสอบปองกั น
วิทยานิพนธ โดยมีเงื่อนไขในการเผยแพรวิทยานิพนธ ในงานการประชุมทางวิชาการ และเผยแพรวิทยานิพนธ
ในวารสาร หรือเผยแพรวิทยานิพนธในวารสาร จํานวน 2 บทความ ทางดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร
ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือเผยแพรวิทยานิพนธในวารสารในระดับตามประกาศ
ก.พ.อ.
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
การบรรยายตอสาธารณะ และการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมี - กํ าหนดใหมี ร ายวิช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาตอ งทํ างาน
วินัยในตนเอง
เปนกลุ ม และมีก ารกําหนดหั วหนากลุ ม ในการ
ทํารายงานตลอดจนกําหนดให ทุกคนมีสวนรวม
ในการทําสื่ อการนํ าเสนอและนําเสนอรายงาน
เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและ
การเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มี กิจ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม อบหมายใหนั ก ศึ ก ษา
หมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีก ติ ก าที่ จ ะสรางวินั ย ในตนเอง เชน การเข า
เรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวน
รวมในชั้นเรียนเสริมความกลาในการแสดงความ
คิดเห็น
ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีก ารให ค วามรูถึง ผลกระทบตอ สัง คม และข อ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับวิศวกรรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส ามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นวิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาที่สรางผลกระทบไดในวงกวาง
จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแต
ละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนัก ศึกษาสามารถพัฒ นาคุณธรรม

20
จริ ยธรรม ไปพรอมกับ วิท ยาการตางๆ ที่ศึก ษา รวมทั้ง อาจารยตองมีคุณ สมบั ติด านคุ ณธรรม จริยธรรม
อยางนอย 7 ขอ ตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมี วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่อาจารยผู
สอนจัดใหมีการวัดมาตรฐานทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิท ยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตนนอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนัก ศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนัก ศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
นัก ศึก ษาตองมีความรูเกี่ ยวกับ วิศวกรรมเครื่องกล มีคุณ ธรรม จริยธรรม และความรู 
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
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(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
(2) สามารถวิเคราะหป ญ หา เขาใจและอธิบ ายความตองการทางวิศวกรรม รวมทั้ ง
ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตางๆ ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานใหใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้ ส ามารถทําไดโ ดยการทดสอบจากขอสอบของแตล ะวิชาใน
ชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชก ารเรียนการสอนในหลากหลายรูป แบบ อาทิ การคน ควา วิจัย สัม มนา โดยเน น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ อาจจัดใหมีการเรียน
รูจากสถานการณจ ริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ ผูเชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นัก ศึก ษาตองสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิชาชี พ ไดโดยพึ่ ง ตนเองไดเมื่ อจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู เกี่ ยวกั บ สาขาวิช าวิศวกรรมเครื่อ งกลในขณะที่ ส อนนั ก ศึก ษา อาจารยตอ งเน นใหนัก ศึก ษา
คิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ
ทองจํา ศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน วิเคราะห งานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรู และทัก ษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได
อยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนัก ศึกษาแกป ญหา อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา โดยหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปน
การเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตทางวิศวกรรมเครื่องกล
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนกั ศึกษามี โอกาสปฏิบัติจริง
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช แบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอนคน
ที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีก ารที่เกี่ยวของกับ
คุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ให นักศึกษาระหวางที่สอนวิชา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกก ารแกปญ หาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผู ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดไดในระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณโดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นได เปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
3) กลยุทธการประเมินผลการเรีย นรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
(1) มี ทั ก ษะในการใชเ ครื่ องมื อที่ จํ าเปน ที่มี อ ยู  ในปจ จุบั น ตอการทํ างานที่เ กี่ย วกั บ
วิศวกรรมเครื่องกล
(2) สามารถแนะนํ า ประเด็น การแกไขปญ หาโดยใชค วามรู แ ละประสบการณท าง
วิศวกรรมเครื่องกลอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชทักษะวิศวกรรมเครื่องกลอยางเหมาะสม
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การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะห
ประสิท ธิภ าพของวิธีแกป ญ หา และใหนําเสนอแนวคิด ของการแกป ญ หาผลการวิเคราะหป ระสิท ธิภ าพ
ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาได วิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกต วิศวกรรมเครื่องกล
มาใชงานหลากหลายสถานการณ
3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ าเสนอโดยใชท ฤษฎี การประยุ ก ตใชท ฤษฎี การเลื อกใช
เครื่องมือทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากผลการทดสอบรายวิชา
(2) ประเมินจากผลการเรียนวิชาสัมมนา
(3) ประเมิ นจากการสอบเกี่ยวกับ วิท ยานิพนธ อันไดแก การสอบเคาโครง การสอบ
ความกาวหนา และการสอบเพื่อจบการศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ความรู
1) มี ค วามรู แ ละความเขาใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล
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2) สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจ และอธิบายความตองการทางวิศวกรรมรวมทั้งประยุกต
ความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตางๆ
ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครือ่ งกล รวมทั้งการนําไปประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานใหใชงานไดจริง
8) สามารถบู ร ณาการความรู ในสาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่อ งกลกับ ความรู ในศาสตรอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน วิเคราะหงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครือ่ งกลไดอยางเหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับ กลุม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทั กษะในการใชเครื่องมื อที่ จําเปนที่ มีอยู ในปจจุบั นตอการทํ างานที่ เกี่ ยวกับ วิศวกรรม
เครื่องกล
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญ หาโดยใช ความรูและประสบการณทางวิศวกรรม
เครื่องกลอยางสรางสรรค
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3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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5. ทั ก ษะการ
วิ เ คราะห เ ชิ ง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตั ว เลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่ อ สารและ
รับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5591121
5591131
5591110
5591211
5591212
5591213
5591214
5591215
5591216
5591217
5591218
5591219
5591220

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
วิศวกรรมทดลองขั้นสูง
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
การถายเทความรอนขั้นสูง
การออกแบบระบบทางความรอน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการ
ถายเทความรอน
การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
การไหลของของไหลหนืด
เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
การทําความเย็นและปรับอากาศ
ขั้นสูง
กลศาสตรของไหลขั้นสูง
การคํานวณดานพลศาสตรของไหล

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
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5. ทั ก ษะการ
วิ เ คราะห เ ชิ ง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตั ว เลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่ อ สารและ
รับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5591221
5591222
5591223
5591230
5591231
5591232
5591233
5591234
5591235
5591236
5591237

5591238
5591239

การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
พลังงานสุริยะ
ทรัพยากรพลังงานทดแทน
การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุด
ของชิ้นสวนทางกล
การออกแบบ การวิศวกรรมและ
การผลิตดวยคอมพิวเตอร
พลศาสตรแ ละการควบคุ ม ของ
หุน ยนต
ทฤษฎีของความยืดหยุน
กลศาสตรการแตกหัก
การลา
ไทรโบโลยี
การวิเคราะหและการประเมินทาง
เศรษฐศาสตรของการออกแบบ
เครื่องกล
วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5591240
5591241
5591250
5591251
5591252
5591253
5591254
5591255
5591256
5591257
5591258
5591259
5592410

การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
อุปกรณการควบคุมกระบวนการ
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
การควบคุมเชิงตัวเลข
การควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส
ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและ
การควบคุม
ระบบการควบคุมแบบกระจาย
ระบบการควบคุมดวยคอมพิวเตอร
การออกแบบโครงขายนิวรัล
ประดิษฐ
วิทัศนหุนยนตปญญษประดิษฐ
วิทยานิพนธ 1
วิทยานิพนธ 2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
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5. ทั ก ษะการ
วิ เ คราะห เ ชิ ง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตั ว เลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่ อ สารและ
รับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบ หรือ เกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 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 ภาวะการณ ไดง านทําของบั ณ ฑิต ประเมิน จากบั ณฑิ ตแตล ะรุนที่จ บการศึก ษา ในดาน
ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป ระกอบการ โดยการขอเขาสัม ภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยสอบถามระดั บ ความพึ ง พอใจในด า นความรู
ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากนัก ศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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)) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) มีระยะเวลาศึกษาตามกําหนด
(2) ลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(3) สอบผานประเมินทักษะภาษาตางประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(4) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(5) มีผลการศึกษาไดคาคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
(6) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาชั้นสุดทาย
(7) วิท ยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยรอยละของการคัดลอกให
เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(8) ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับให
ตีพิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อระดับ นานาชาติที่ มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา
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 ภาระหน า ที่ ข องอาจารย 4 ด า น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จัย บริ ก ารวิช าการ และ ทํ านุ บํ ารุ ง
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 อาจารยทุก คนในสาขาวิชาวิศ วกรรมเครื่อ งกล ตองไดรับ การพัฒ นา ในดานการจัดการเรีย น
การสอน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการจัดสัมมนาภายในและภายนอก โดยสงเสริมใหอาจารยเขารวม
อยางตอเนื่อง
1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกภายใน
1.3.3 ศึกษาดูงานภายใน และตางประเทศ
1.3.4 สนับสนุนใหจัดตั้งหนวยวิจัยในเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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 สนับสนุนการพัฒ นาอาจารยตาม กรอบมาตรฐาน TQF ในการสรางผลงานทางวิชาการ
(ผศ., รศ. และ ศ.) และระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมในการสอนวิชาปฏิบัติ
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยสอบใบประกอบวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
2.2.3 จัดใหอาจารยรวมสอนในรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1 กําหนดภาระงานพนักงานสายสนับสนุนประจําหองปฏิบัติการและการทําหนาที่เปนผูช วยสอน
2.3.2 สนับสนุนใหเขารับการอบรม เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ
2.3.3 สนับสนุนใหไปศึกษาดูงานดานวิชาชีพวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.3.4 สงเสริมใหพัฒนาดานสารสนเทศแกบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.5 สงเสริมใหมีการศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
ในการกํากับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะ
มีคณะกรรมการประจําหลัก สูตรอันประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานสาขาวิชา และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑบัณฑิตศึกษา 12 ขอ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จะวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารคณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ และอาจารยผูสอนติดตามรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทําทุกปอยางตอเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณ สมบัติอาจารยป ระจําหลัก สูตร ตองมีคุณ สมบัติเปนอาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน
1.3 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 คน
1.4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน มีประสบการณสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.5 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ห ลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองเปน
อาจารยประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.8 การตีพิม พเผยแพรผ ลงานของผูสําเร็จ การศึก ษา (เฉพาะแผน ก. เทานั้น) ตองเปนรายงาน
สืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (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
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ควรมีอยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป โดยนับรวมปที่ประเมิน
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาํ หนด ตองปรับปรุงไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหแลว
เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)
1.12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานเพือ่ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยตัวบงชี้ขอ 1–5 ตองดําเนินการทุกตัวบงชี้
2. ดานบัณฑิต
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต หรื อ การจัด การเรี ย นการสอนให ผู เรี ย นมี ค วามรู ในวิช าการและวิช าชี พ มี
คุณลัก ษณะตามหลักสูตร วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะตองเปนผูมี
ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข ทั้งรางกาย และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และพลโลกที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีตัวบงชี้ที่จะสะทอนถึงคุณภาพมหาบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับ ปจ จัยที่สําคัญ คือ นักศึกษา ตองใหความสําคัญ ในการ
คัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองมีระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ และพรอมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึก ษา และสงเสริมพัฒ นานักศึก ษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจ กรรมการ
พัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และสําหรับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองมี
องคความรู ทักษะ และความสามารถ ในการทําวิจัยได ซึ่งการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรดานนักศึกษา จะ
เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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4. อาจารย
อาจารยเปนปจจัยสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหอาจารยมีคุณภาพ มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร มีการสงเสริมให
อาจารยมีความรักในองคกร และปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ซึ่งผูบริหารตองมีการกํา หนดนโยบาย แผนระยะยาว
และกิจ กรรมดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับ ดูและ และการพัฒ นาคุณภาพนโยบาย การวางระบบประกัน
คุณภาพดานอาจารย ซึ่งเปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริม าณและเชิงคุณภาพที ่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด โดยมีการวางแผนการพัฒนาดวยการสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากร เพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร มีจํานวน
อาจารยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต ซึ่งสะทอนถึงวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาอาจารยจะมีตัวบงชี้ที่สาขาวิชาจะตองดําเนินการ ดังนี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน จะดําเนินงาน
ภายใตคณะกรรมการคณะฯ และผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรผานการรับรองจาก สกอ. และหลักสูตร
ตองการปรับปรุงทุก 5 ป โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ตองดําเนินการบริหารจัดการ 3 ดาน ไดแก (1)
สาระรายวิชาในหลัก สูตร (2) การวางระบบผูส อนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน
นอกจากนี้ยังใชระบบงานประกันคุณภาพ ในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย หลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิที่ สกอ. กําหนด ซึ่งมีตัวบงชี้
ในการประเมินการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
การวางแผนระบบผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่ความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และ
คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ
สงเสริมทั้กษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีตัวบงชี้ที่สาขาวิชาจะตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการบริหารสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เนื่ องจากเป นหลัก สูตรวิชาชีพ คณะกรรมการบริห ารตองดําเนิน การจัดหาห องเรีย น
หองปฏิบัติการ ที่พักของนัก ศึกษา ความพรอมของครุภัณฑและวัสดุฝก ตลอดจนเทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
ของนักศึกษาและอาจารยในสาขาวิชา ซึ่งการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะมาจากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย ทุกปการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1

2

3

4

5
6

7

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตามและทบทวนการ   

ดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ   

สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีร ายละเอียดของรายวิช าตามแบบ มคอ.3 อยางนอ ย

ก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษาให ค รบทุ ก   
รายวิชา
จัดทํ ารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 และรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ภายใน 30   

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ย นรู ที่ กํ า หนดใน มคอ.3 และ วิ ท ยานิ พนธ

อย างน อ ย ร อยละ 25 ของรายวิ ชาที่ เป ด สอนในแต ล ะ   
ปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุท ธ
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรีย นรูจ ากผลการ   

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

ปที่ 5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
8 อาจารย ใหม (ถ ามี ) ทุ ก คน ได รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ
  

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
  

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒ นาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ   

50 ตอป
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลัก สูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน   

เต็ม 5.0
12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใชบั ณ ฑิ ต ตอ คุ ณ ภาพของ
  

บัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ จ ะใช ในการประเมิ น และปรับ ปรุง ยุ ท ธศาสตรที่ วางแผนไว เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจหรือไม
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึก ษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องตน ไดวา ผู เ รีย นมีค วามเขาใจหรือ ไม หากวิธีก ารที่ใชไมส ามารถทํ าใหผูเรียนเขาใจได ก็จ ะตองมีก าร
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนัก ศึ ก ษาไดมีก ารประเมิ นผลการสอนของอาจารยในทุก ดาน ทั้ง ดานทั ก ษะกลยุท ธก ารสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑ การประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชาใหมีการสังเกตการณของผูรบั ผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ ทีมผูสอน และมีการเมินหลักสูตร
โดยบัณฑิตใหม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลั ก สู ตรในภาพรวม ประเมิน จากความรู และประสบการณของนัก ศึ ก ษาปสุ ดทายและ
บัณฑิตใหม โดยสํารวจทั้งจากตัวนักศึก ษาและบัณฑิตเอง และจากผู วาจางในสวนของความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป  ตามดั ช นี ตั ว บง ชี้ ต ามที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ น หมวด 7 ข อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 คน (วุฒิตรง) และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายใน 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา
กรณีที่พบปญ หาของรายวิชาก็ส ามารถที่จ ะดําเนินการปรับ ปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที สําหรับ การปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
5591121

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Methods
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร และการประยุกตสมการอนุพันธแบบตางๆ ทั้งปญหาหนึ่งมิติ
และหลายมิติ การแกกลุมสมการพีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การทําดิฟเฟอเรนชิเอตและอินทริเกรตเชิง
ตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสองต่ําสุด การหาอนุพันธรูปแบบตางๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส บทนํา
เบื้องตนเกี่ยวกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต
5591131

วิศวกรรมทดลองขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Experimental Engineering
การวางแผนการทดลอง ศึ ก ษาวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและการนิ ย ามป ญ หา
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารออกแบบการศึ ก ษาและการทดลอง การวิ เ คราะห ข อ มู ล และการวิ เ คราะห ค วาม
คลาดเคลื่อน ความละเอียดในการเก็บขอมูลและการทดลอง การเลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับแผนการ
ทดลอง การตออุปกรณ การเลือกอุปกรณแสดง การเทียบมาตรฐานของการเก็บขอมูล สรุปผล การเขียน
รายงาน ใหเขียนตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
5591110

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-0)
Mechanical Engineering Seminar
การศึกษาหรือคนควาบทความวิจัย หรือวารสารวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ จํานวนไม
นอยกวา 15 บทความ ในหัวขอที่สนใจสําหรับการทําวิทยานิพนธ จากระบบสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับ
ปญ หาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน ในระหวางการศึกษา นัก ศึก ษา
จะตองศึกษาและคนควาทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา
5591211

การถายเทความรอนขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Heat Transfer
หลัก การพื้นฐานของการถายเทความรอน ไดแก การนําความรอน การพาความรอน และการ
แผรังสี สมการการนําความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่ สําหรับปญหาหนึ่งมิติ และหลายมิติของ
รูปทรงตางๆ การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธีต างๆ เชน วิธีแยกตัวแปร วิธี
ซุปเปอรโพสสิชั่นการใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนําความรอน 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
3 (3-0-6)
Design of Thermal Systems
การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธีเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
ระบบการไหลและระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิงประจักษสําหรับแกป
ญหาตางๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเอ็กเซอรจี เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด เทคนิค
การออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร
5591213

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน
3 (3-0-6)
Numerical Method for Heat Transfer
สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหากลไกการถายเทความรอนในรูปแบบตางๆ การนําความรอน
การพาความรอน และการแผรังสีความรอน การแกปญหาการถายเทความรอนดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ตางๆ เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส วิธีไฟไนตวอลลุม และไฟไนตเอลิเมนต การคํานวณการถายเทความรอน
ในพิกัดตางๆ เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม การแกปญหาการถายเทความรอนใน
ของแข็งและของไหล และในงานวิศวกรรมเครื่องกล
5591214

การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
Design of Turbomachinery
ประเภทของอุปกรณเครื่องจักรกลของไหล คุณลักษณะและสมรรถนะของอุปกรณเครื่องจักรกล
ของไหลแตล ะชนิด อาทิเ ชน พัดลม ปม โบลเวอร คอมเพรซเซอร และกัง หันน้ํา ทฤษฏีและหลักการ
ออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร การเดินเครื่อง การซอมบํารุง
5591215

การไหลของไหลหนืด
3 (3-0-6)
Viscous Fluid Flows
สมการพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได การหาคําตอบของสมการนิวโตเนียน ลามินารบาวดารี
เลเยอร เสถียรภาพของการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปนปวนแบบอัดตัวไมได บาวดารีเลเยอรสําหรับ
การไหลแบบอัดตัวได ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลของไหลแบบหนืด
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Thermodynamics
ทบทวนกฎเกณฑและสิ่งสําคัญ ความสําคัญของคุณสมบัติท างเทอรโมไดนามิก ส ของผสมและ
สารละลาย ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี แนะนํ า สมดุ ล ทางสภาวะและทางเคมี ข องการไหลแบบความเร็วสูง
การยอนกลับไดและเอกเซอรจี การผลิตกําลังจากพลังงานตางๆ การออกแบบระบบ เทคนิคการหาคาความ
เหมาะสม และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส
5591217

ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Combustion Theories
ทฤษฎีการเผาไหม เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การวิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเมตริค
สมการอนุรักษสําหรับการไหลที่มี การเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมีเชิงจลน ปฏิกิริยาลูกโซ
อุณหภูมิเปลวไฟ การเผาไหมแบบผสมลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกิดมลพิษจากการ
เผาไหม งานประยุกตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม
5591218

การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการถายเทความรอนและความชื้นระบบทําความ
เย็นในอุตสาหกรรม การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํามาก การทําความเย็นดวยการดูดกลืนและการดู ดซับ
การทําความเย็นเหนือจุดวิกฤต อิทธิพลทางความรอนของสิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ
การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน วัฏจักรปม
ความรอนขั้นสูงและการประยุกตปญหาทางดานวิศวกรรม การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและระบบปรับ
อากาศ
5591219

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Fluid Mechanics
ทฤษฎีก ลศาสตรของไหล สมการอนุรัก ษม วล สมการโมเมนตัม และสมการอนุรัก ษพลังงาน
การวิเคราะหชุดสมการกํากับและการหาผลเฉลยแมนตรงสําหรับปญหาการไหลรูปแบบตางๆ ทฤษฎีของ
บาวดารีเลเยอร การไหลเนื่องจากแรงลอยตัว การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีเบื้องตนของการไหลปนปวน
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การคํานวณดานพลศาสตรของไหล
3 (3-0-6)
Computational Fluid Dynamics
สมการเชิงอนุพันธยอยของปญ หาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน วิธีไฟไนต
ดิฟเฟอเรนซ และไฟไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอนการพัฒนา
อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรทางพานิชยแกปญหาทางพลศาสตรในอุตสาหกรรม
5591221

การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
Energy Conservation and Management
บทบาทของผูจัดการพลัง งาน หลัก การของการอนุรัก ษพลัง งาน การเก็บ ขอมูล พลัง งาน และ
การคิดราคา การควบคุมและการวางแผน การวัดผลพลังงาน เชื้อเพลิงปฐมภูมิ การปรับอากาศในอาคาร
พาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟา พลังงานในการขนสงทรัพยากร พลังงานที่นํากลับมาใชได
ในอุตสาหกรรม การประยุกตการวิเคราะหสภาพพรอมใชงานกับระบบพลังงาน การประเมินระบบพลังงาน
กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5591222

พลังงานสุริยะ
3 (3-0-6)
Solar Energy
ธรรมชาติของรัง สีสุริยะเฉพาะที่ การวัดผลและการแปลขอมูล รัง สีสุริยะ ทฤษฏีของแผนเก็บ
พลังงานแบบแบนและแบบรวมรังสี แหลงเก็บความรอน การวิเคราะหระบบและการหาคาเหมาะที่สุดของ
ระบบพลังความรอนสุริยะ และการประยุกตใชพลังงานสุริยะ
5591223

ทรัพยากรพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Renewable Energy Resources
ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานสุริยะ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ พลังน้ํา พลังความรอน
ใตพิภพ พลังน้ําขึ้นลง การจัดหาและการกระจายของแหลงพลังงานในภูมิภาค การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับ
ใชและการเปลี่ยนพลังงานทดแทนศึกษาถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร
5591230

การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
3 (3-0-6)
Optimal Design of Mechanical Elements
ประเภทของปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การตั้งปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดวิธีการเชิง
วิเคราะหและวิธีการเชิงตัวเลขในการแกปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การประยุกตใชหลักการหาจุดที่
เหมาะสมที่สุดในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การออกแบบการวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing
การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การใชคอมพิวเตอรชวย
ในการออกแบบและเขียน การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การใชคอมพิวเตอร
ชวยในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นสวน
5591232

พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต
3 (3-0-6)
Robot Dynamics and Control
การใชงานหุนยนตในเชิงอุตสาหกรรม ทฤษฎีการควบคุมแบบตางๆ วิธีการคํานวณโมเมนตของ
ความเฉื่อย วิธีวิเคราะหทางจลนพลศาสตร และจลศาสตร ของการเคลื่อนที่ของหุนยนต การคํานวณและ
ควบคุมตําแหนงของขอตอ การหาเสนทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การใชงานของหุนยนตรวมกับอุปกรณ
ตรวจวัด เชน อุปกรณตรวจวัดแรง และระยะทาง แนะนําการมองเห็นของหุนยนต การรับรูรูปแบบ และ
ปญญาประดิษฐ
5591233

ทฤษฎีของความยืดหยุน
3 (3-0-6)
Theory of Elasticity
การวิเคราะหความเคนและความเครียด กฎของฮุกสําหรับปญหาแบบสองและสามมิติเงื่อนไขการ
สมดุลและความเขากันได ฟงกชั่นความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัดตั้งฉาก ระบบพิกัดเชิงขั้ว และ
ระบบพิกัดโคง ปญหาการยืดหยุนในสามมิติ
5591234

กลศาสตรการแตกหัก
3 (3-0-6)
Fracture Mechanics
สาเหตุและการปองกันความเสียหายของโครงสราง การสะสมของความเคน ความเคนและ
ความเครียดที่ปลายรอยราว กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน และกลศาสตรการแตกหักแบบ
อิลาสโต-พลาสติก การทดลองทางดานกลศาสตรการแตกหัก
5591235

การลา
3 (3-0-6)
Fatigue
การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งที่มีโครงสรางผลึก การเกิดของรอยราวลาใน
ของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง การลาแบบจํานวนรอบสูง การลาแบบจํานวนรอบต่ําการลา
จากการสัมผัส การลาจากการกัดกรอน

47
รหัสวิชา
5591236

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

ไทรโบโลยี
Tribology
สมบัติของผิวแข็งและการวัดคุณสมบัติของผิวแข็ง กลศาสตรการสัมผัส ทฤษฎีการเสียดทานกลไก
การสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ การหลอลื่น สมบัติไทรโบโลยีของของแข็ง
5591237

การวิ เ คราะห แ ละการประเมิ นทางเศรษฐศาสตร ข องการออกแบบ 3 (3-0-6)
เครื่องกล
Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs
การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตที่มีตอคุณลักษณะ
สมรรถนะ และราคาของชิ้นสวนตางๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อ
วิเคราะหฟงกชั่นคาใชจาย การหาคาที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณลักษณะของวัสดุ และการ
ประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน
5591238

วิธีไฟไนตอิลิเมนตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนต อิลิเมนต ฟงกชันการประมาณคาภายในของแตล ะชนิด
เอลิเ มนต สมการของการประมาณคาภายในของแตล ะชนิดเอลิเ มนต ที่ใชสําหรับ การแกปญ หาดาน
โครงสราง ดานการถายเทความรอน ดานการไหล วิธีการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยที่ใช
ในงานวิศวกรรม เพื่อแกปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน และดานการไหล โดยวิเคราะหหา
คาตางๆ ที่เ กิดจากการกระทําของโหลดภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงรูปราง คาความเคน และคา
ความเครียดชนิดตางๆ คาความปลอดภัย คาความเหมาะสมของรูปโครงสราง
5591239

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Mechanical Vibration
การวิเคราะหการสั่นสะเทือน แบบอิสระหรือการวิเคราะหหาคาความถี่ธรรมชาติ การวิเคราะหการ
สั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัว การวิเคราะหการสั่นสะเทือนที่เกิดจากโหลดภายนอกรูปแบบตางๆ การหาคา ตอบสนอง วิธีการ
วิเคราะหเชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การหาความถี่วิกฤตในโครงสรางหรือเครื่องจักรกล การ
แกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยมาใชในงานวิศวกรรม
เพื่อแกปญหาดานการสั่นสะเทือนของโครงสรางและเครื่องจักรกล เพื่อหาคาตอบสนองที่เกิดจากโหลด
ภายนอกรูปแบบตางๆ เชน harmonic transient spectrum และ random
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Automatic Control
ทฤษฎีการควบคุม หลักการควบคุมขั้นสูงเฉพาะทาง การควบคุมแบบปรับตัวได การควบคุมเชิงสุม
การควบคุมแบบไมเปนเชิงเสน การควบคุมแบบเรียนรู และทําซ้ํา การควบคุมระบบขนาดใหญที่มีตัวแปร
จํานวนมาก ปฏิบัติการการนําทฤษฎีไปใชควบคุมระบบทางกล
5591241

กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Mechanics of Solids
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปรางของของแข็งแบบสถิตและจลศาสตรโดยวิธีการเทนเซอรการใช
งานเทนเซอร คูลําดับ เคอฟวิลิเนียร และแคลคูลัสของความยืดหยุน วิสโคอิลาสติกซิตี้ ทฤษฎีพลังงาน และ
การอนุรักษพลังงาน
5591250

อุปกรณควบคุมกระบวนการ
3 (3-0-6)
Process Control Instrumentation
การควบคุมกระบวนการขั้นแนะนํา การปรับสภาพของสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพของ
สัญญาณดิจิทัล เครื่องรับรูทางความรอน เครื่องรับรูวัดทางกล เครื่องรับรูเชิงแสง การควบคุมสุดทาย การ
ควบคุมกระบวนการแบบสภาวะไมตอเนื่อง หลักการของตัวควบคุม ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุม
เชิงตัวเลข ลักษณะของลูปควบคุม
5591251

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
Automatic Control Engineering
ทบทวนควบคุมแบบปอนกลับ ระเบียบวีธีรูทโลกัสและระเบียบวิธีการตอบสนองเชิงความถี่ ผล
เฉลยของสมการอนุพันธ การแปลงลาพลาสและแปลงแซด พีชคณิตของเมทริก ซและผลการประสาน
แบบจําลองตัวแปรสภาวะของระบบพลศาสตรแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่องการทําระบบไมเปนเชิงเสน
ใหเ ปนเชิง เสน หลัก การควบคุม ตัวแปรสภาวะที่ส ามารถควบคุม ไดส ามารถสัง เกตได เสถียรภาพและ
ขอกําหนดสมรรถนะการออกแบบเชิงวิเคราะหสาํ หรับสัญญาณปอนเขาแบบเชิงกําหนดและแบบสุม เทคนิค
การวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการออกแบบระบบควบคุม
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การควบคุมเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Digital Control
การแปลงสัญญาณและกระบวนการแปลงเซต ฟงกชันถายโอน แผนภาพบล็อกกราฟการไหลของ
สัญญาณ เทคนิคตัวแปรสเตท ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการสังเกตและเสถียรภาพ การ
วิเคราะหโดเมนเวลาและโดเมนแซด การวิเคราะหโดเมนความถี่ การจําลองสถานกรณเชิงตัวเลข การออกแบบ
ระบบควบคุ ม แบบข อ มู ล ไม ต อเนื่ อง การควบคุ ม แบบเชิ ง แสง ไมโครโพรเซสเซอร แ ละการควบคุ ม
ดีเอสพี
5591253

การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Process Control
ทบทวนหลักมูลการควบคุม สวนประกอบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม สวนประกอบนิวเมติกส
สวนประกอบไฟฟา สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบของไหล การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ควบคุม แบบสมบูรณ ระบบควบคุม สําหรับการใชง านเฉพาะทาง ระบบควบคุม หมอน้ํา ระบบควบคุม
เครื่องปรับอากาศ ควบคุมเชิงตัวเลขขั้นแนะนําและการควบคุมแบบซูเปอรไวเซอรรี่
5591254

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส
3 (3-0-6)
Mechatronic System Design
การออกแบบระบบแมคคาทรอนิก ส แบบจําลองและการจําลองสถานการณร ะบบกายภาพ
เครื่ อ งรั บ รู แ ละตั ว แปรเปลี่ ย นอุ ป กรณ ค วบคุ ม ส ว นสุ ด ท า ย ส ว นประกอบอุ ป กรณ สํ า หรั บ ระบบ
แมคคาทรอนิกส สัญญาณ ระบบการควบคุม การใชงานขั้นสูงของระบบแมคคาทรอนิกส
5591255

ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและการควบคุม
3 (3-0-6)
Fuzzy Logic System and Control
พื้นฐานของเซตคลุมเครือ ความสัมพันธคลุมเครือ การวัดผลคลุมเครือ ทฤษฏีความนาจะเปน และ
การคํานวณคลุม เครือ ตรรกศาสตรคลุม เครือและประมาณคา ระบบควบคุม ตรรกศาสตรคลุม เครื อ
การประยุกตทฤษฏีคลุมเครือ การควบคุมคลุมเครือของแขนหุนยนต การใชตรรกศาสตรคลุมเครือในการ
ผลิตกระแสไฟฟา การควบคุมคลุมเครือในระบบควบคุมการบิน
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ระบบควบคุมแบบกระจาย
3 (3-0-6)
Distributer Control System
ระบบควบคุม แบบกระจายขั้น แนะนํา การใชคอมพิวเตอร ในโรงงานอุตสาหกรรม หลัก การ
อิเ ล็ก ทรอนิก สและคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารสําหรับ การควบคุม กระบวนการดีซีเ อส หนวยควบคุ ม
กระบวนการ หนวยตอประสานกับมนุษย เครือขายการสื่อสารแบบกระจาย โครงสรางของระบบควบคุม
แบบกระจาย การเลือกระบบควบคุมแบบกระจายสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมการติดตั้ง ทดสอบ และ
บํารุงรักษา
5591257

ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
Computer-Controlled System
การควบคุมดวยคอมพิวเตอร การชักตัวอยางของสัญญาณเวลาตอเนื่อง ระบบเวลาไมตอเนื่อง
แบบจําลองการควบคุม การวิเคราะหระบบเวลาไมตอเนื่อง แบบจําลองของสัญญาณรบกวน วิธีการแปลง
ระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิทัล การออกแบบโดยวิธีปริภูมิสถานะ การออกแบบโดยวิธีการวางตําแหนง
โพล การออกแบบที่เหมาะสม การระบุ การควบคุมแบบอะแด็พทิป ทําใหเกิดผลของตัวควบคุมดิจิทัล
5591258

การออกแบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ
3 (3-0-6)
Artificial Neural Networks Design
แนวคิดหลักการและแบบจําลองของระบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ การคัดแยกเพอเซบตรอนแบบ
ชั้นเดียว โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว โครงขายการจัดการตัวเอง
และการจับ คู ระบบตรรกศาสตรคลุม เครือสําหรับ ควบคุม หุนยนต การออกแบบระบบโครงขายนิวรัล
ประดิษฐ และระบบตรรกศาสตรคลุมเครือในงานวิศวกรรมประยุกตทางการแพทย
5591259

วิทัศนหุนยนตปญญาประดิษฐ
3 (3-0-6)
Artifical Intelligent Robot Vision
หุนยนตขั้นแนะนํา จลนศาสตรของตัวจัดดําเนินการ พลวัตของหุนยนต การควบคุม หุนยนต
ปอนกลับแบบภาพโดยใชโครงขายนิวรัลประดิษฐ เทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุมทํางานของ
หุนยนต การประยุกตใชวิทัศนหุนยนตในงานทางการเกษตร การแพทย และทางวิศวกรรม
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5592410

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
7 (450)

วิทยานิพนธ 1
Thesis 1
การศึกษาคนควาดวยตัวเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ หัวขอใน
การศึกษาคนควาเปนการประดิษฐคิดคน หรือพัฒนาตรงกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีการรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกๆ ภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธในรูปแบบที่กาํ หนด
5592411

วิทยานิพนธ 2
7 (450)
Thesis 2
วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูใหมที่ไดจากหัวขอวิทยานิพนธทางวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต
การกํากับดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุม และเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด โดยมีการ
ทดสอบความรูดวยวิธีการสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ และจัดทํารูปเลม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ข
ตารางเทียบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program
in Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ (ไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering
(Mechanical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program
in Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ (ไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering
(Mechanical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561
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

เหตุผล

54

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556
5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Methods
สมการอนุพันธแบบตางๆ ทั้งปญหาหนึ่ง มิติ และหลายมิติ
การแกกลุมสมการพีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การดิฟเฟอเรนชิเอต
และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสองต่ําสุด
วิ ธี ดิ ส ครี ไ ตเซชั่ น สมการอนุ พั น ธ รู ป แบบต า งๆ โดยวิ ธี ไ ฟไนต
ดิฟ เฟอเรนส และไฟไนตวอลลุม บทนําเบื่อ งตนเกี่ยวกับวิธีไฟไนต
เอลิเมนต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
ปรับปรุงให
Advanced Numerical Methods
สอดคลองกับ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร และการประยุกตสมการ เกณฑ สกอ.
อนุพันธแบบตางๆ ทั้งปญหาหนึ่งมิติและหลายมิติ การแกกลุมสมการ (ความกาวหนาใน
พีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การทําดิฟเฟอเรนชิเอตและอินทริเกรต ศาสตรวิชา)
เชิ ง ตั ว เลข การประมาณค า แบบกํ า ลัง สองต่ํ า สุด การหาอนุ พันธ
รูปแบบตางๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส บทนําเบื้องตนเกี่ยวกับ วิธี
ไฟไนตเอลิเมนต

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-0)
Mechanical Engineering Seminar
การศึก ษาหรือคนควาจากระบบสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับ
ปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน
ในระหวางการศึกษา นักศึกษาจะตองศึกษาและคนควาทํารายงาน
และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-0)
ปรับปรุงให
Mechanical Engineering Seminar
สอดคลองกับ
การศึ ก ษาหรื อ ค น คว า บทความวิ จั ย หรื อ วารสารวิ ช าการ เกณฑ สกอ.
ภายในประเทศและตางประเทศ จํานวนไมนอ ยกวา 15 บทความ (ความกาวหนาใน
ในหัวขอที่สนใจสําหรับการทําวิทยานิพนธ จากระบบสารสนเทศตางๆ ศาสตรวิชา)
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลโดยได รั บ มอบหมายจาก
อาจารยผู ส อน ในระหวางการศึก ษา นัก ศึก ษาจะตอ งศึก ษาและ
คนควาทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา
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หมายเหตุ
5591216 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
ปรับปรุงให
Advanced Thermodynamics
สอดคลองกับ
ทบทวนกฎเกณฑและสิ่ง สําคัญ ความสําคัญ ของคุณสมบัติ เกณฑ สกอ.
ทางเทอรโ มไดนามิก ส ของผสมและสารละลาย ปฏิกิริยาทางเคมี (ความกาวหนาใน
แนะนําสมดุลทางสภาวะและทางเคมีของการไหลแบบความเร็วสูง ศาสตรวิชา)กว.
การยอนกลับไดและเอกเซอรจี การผลิตกําลังจากพลังงานตางๆ การ
ออกแบบระบบ เทคนิคการหาคาความเหมาะสม และการประยุกตใช
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ วิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ท างเทอร โ ม
ไดนามิกส

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 3 (3-0-6)
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
พื้ น ฐานการทํา ความเย็น และการปรั บ อากาศ ทฤษฎีก าร
ถายเทความรอ นและความชื้นระบบทํา ความเย็นในอุตสาหกรรม
การทํ า ความเย็ น ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า มาก อิ ท ธิ พ ลทางความร อ นของ
สิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพ
อากาศในอาคาร พื้ น ฐานระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ แ ละระบบจั ด
การพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 3 (3-0-6)
ปรับปรุงให
Advanced Refrigeration and Air Conditioning สอดคลองกับ
พื้ น ฐานการทํา ความเย็น และการปรับ อากาศ ทฤษฎี ก าร เกณฑ สกอ.
ถายเทความรอนและความชื้นระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม การ (ความกาวหนาใน
ทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํามาก การทําความเย็นดวยการดูดกลืน และ ศาสตรวิชา)
การดูดซับ การทําความเย็นเหนือจุดวิกฤต อิทธิพลทางความรอนของ
สิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพ
อากาศในอาคาร พื้ น ฐานระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ แ ละระบบจั ด
การพลั ง งาน วั ฏ จั ก รป ม ความรอ นขั้ น สูง และการประยุก ตปญ หา
ทางดานวิศวกรรม การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและระบบปรับ
อากาศ
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5591216 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Thermodynamics
การใชกฎขอหนึ่ง และขอที่สองทางเทอรโมไดนามิกสสําหรับ
การวิ เ คราะห ระบบทางความร อ น ระบบเฟสเดี ย ว และระบบ
หลายเฟส การย อ นกลับ ไมไ ด และเอกเซอรจี ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี
การผลิตกําลัง การออกแบบระบบทางเทอรโมไดนามิกส เทคนิคการ
หาค า เหมาะสมที่ สุ ด ทางเทอร โ มไดนามิ ก ส การประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหคุณสมบัติ และระบบทางเทอรโม
ไดนามิกส

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
3 (3-0-6)
ปรับปรุงให
Advanced Finite Element Method
สอดคลองกับ
ขั้นตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ฟงกชันการ เกณฑ สกอ.
ประมาณคาภายในของแตละชนิดเอลิเมนต สมการของการประมาณ (ความกาวหนาใน
คาภายในของแตล ะชนิดเอลิเ มนต ที่ใชสําหรับ การแกปญ หาด า น
ศาสตรวิชา)
โครงสราง ดานการถายเทความรอน ดานการไหล วิธีการประยุกตใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยที่ใชในงานวิศวกรรม เพื่อแกปญหา
ด า นโครงสรา ง ด า นการถ า ยเทความรอ น และด า นการไหล โดย
วิเ คราะหห าคาตางๆ ที่เ กิดจากการกระทําของโหลดภายนอก เชน
การเปลี่ยนแปลงรูปราง คาความเคน และคาความเครียดชนิดตางๆ
คาความปลอดภัย คาความเหมาะสมของรูปโครงสราง

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Mechanical Vibration
ทบทวนการวิเ คราะหก ารสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปร
อิสระตัวเดียว การวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัว ความถี่ธรรมชาติ การสั่นสะเทือนที่ถูกบัง คับ ผลของแรง
เสี ย ดทาน วิ ธี ก ารเชิ ง พลั ง งานของ Rayleigh และ Ritz การลด
การสั่นสะเทือ น การวัดความสั่นสะเทือ นการหาความเร็ววิก ฤติใน
เครื่องจักรกล การแกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3 (3-0-6)
ปรับปรุงให
Advanced Mechanical Vibration
สอดคลองกับ
การวิเคราะหการสั่นสะเทือน แบบอิสระหรือการวิเคราะห เกณฑ สกอ.
หาคาความถี่ธรรมชาติ การวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัว (ความกาวหนาใน
แปรอิสระตัวเดียว และการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัว ศาสตรวิชา)
แปรอิส ระหลายตัว การวิเ คราะหก ารสั่นสะเทือ นที่เ กิดจากโหลด
ภายนอกรู ป แบบต า งๆ การหาค า ตอบสนอง วิ ธี ก ารวิ เ คราะห
เชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การหาความถี่วิกฤตในโครงสราง
หรื อ เครื่ อ งจั ก รกล การแก ป ญ หาด ว ยระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข
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5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ฟงกชันการ
ประมาณภายในอิ ลิ เ มนต สมการไฟไนต อิ ลิ เ มนต สํ า หรั บ ปญ หา
ดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน และดานการไหล การวิเคราะห
หาความเคนและความเครียด การวิเ คราะหหาอุณหภูมิ โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับ แกป ญ หาทางด านโครงสร างและการถา ยเท
ความรอน รวมทั้งการประยุกตใชในงานวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556

5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Experimental Engineering
การวางแผนการทดลอง ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและการ
นิยามปญหา วัตถุประสงคการออกแบบการศึกษาและการทดลอง การ
วิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนความละเอียดใน
วั ด ผล การเลือ กอุ ป กรณ ใ หเ หมาะสมกั บ แผนการทดลอง การตอ
อุปกรณ การเลือกอุปกรณแสดง การเทียบมาตรฐาน การเก็บขอมูล
สรุปและขอยุติ การเขียนรายงาน นักศึกษาตองออกแบบและทําการ
ทดลองใหหัว ข อ ทางวิ ศ วกรรมเครื่อ งกลเฉพาะสาขาที่เ ลือ ก และ
รายงานเชิงเทคนิคของหัวขอที่ทําการทดลอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561
การประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ ชิ ง พาณิ ช ย ม าใช ใ นงาน
วิ ศ วกรรมเพื่ อ แก ป ญ หาด า นการสั่ น สะเทื อ นของโครงสร า งและ
เครื่องจักรกล เพื่อหาคาตอบสนองที่เกิดจากโหลดภายนอกรูปแบบ
ตางๆ เชน harmonic transient spectrum และ random

หมายเหตุ

5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง
3 (2-2-5)
ปรับปรุงให
Advanced Experimental Engineering
สอดคลองกับ
การวางแผนการทดลอง ศึก ษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกณฑ สกอ.
เกี่ยวของและการนิยามปญหา วัตถุประสงคการออกแบบการศึกษา (ความกาวหนาใน
และการทดลอง การวิ เ คราะห ข อ มู ล และการวิ เ คราะห ค วาม
ศาสตรวิชา)
คลาดเคลื่อน ความละเอียดในการเก็บขอมูลและการทดลอง การเลือก
อุป กรณใหเหมาะสมกับแผนการทดลอง การตอ อุปกรณ การเลือก
อุป กรณแสดง การเทียบมาตรฐานของการเก็บ ขอมูล สรุป ผล การ
เขี ย นรายงาน ให เ ขี ย นตามรู ป แบบการเขี ย นบทความวิ จั ย ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดวิชา

60

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 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

5. หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (559)
หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน หมวดวิชาดังนี้
5.1 หมวดวิชาบังคับ วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
(559-1--)
5.2 หมวดวิชาบังคับเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (559-2--)
5.3 หมวดวิชาเลือก (1)
(559-3--)
5.4 วิทยานิพนธ
(559-4--)

ภาคผนวก ง
ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร

1

ประวัติและผลงานวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยประจํา
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา
ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา/หนังสือ
1
ผูชว ยศาสตราจารย 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

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
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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 ถึ ง 2557: หั วหน าห อ งปฏิ บั ติ ก ารกลศาสตร ข องไหล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีมหานคร
3.3 พ.ศ. 2550 ถึ ง 2558: อาจารย ป ระจํ าภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ องกล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีมหานคร
3.4 3.4 พ.ศ. 2558- ป จ จุ บั น อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล 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
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ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสารคาม

1. ตํารา/หนังสือ
2. งานวิจัย
2.1 โชติวั ธน ศุ ภิรัตนกุ ล (2560). “ความสู งของตนทุนน้ําที่มีผลตอประสิท ธิภาพของ
ตะบั น น้ํ า ที่ ใ ช ห ลั ก การเป ลี่ ย นแป ลงโมเมนตั ม ของการไหลและการดลมวลน้ํ า ”,
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การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ร าชภั ฏ เพชรบุ รี วิ จั ย เพื่ อ แผ น ดิ น ไทยที่ ยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 7
“สหวิทยาการ สูไทยแลนด 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 15 ก.ค. 2560. เลขหนา
27 – 31.
2.2 โชติวัธน ศุภิรัตนกุล และ อัจฉราภรณ จุฑาผาด (2557). “สมรรถนะเชิงความเย็น
ของเครื่ อ งทํ า นํ้ า เย็ น ที่ ใ ช เ ทอร โ มอิ เล็ ก ทริ ก ”, วารสารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุร.ี ปที่ 3 ฉบับที่ 1 เลขหนา 51-59
2.3 โชติวัธน ศุภิรัตนกุล (2557). “การพัฒนาตะบันน้ําแบบมีสวนรวมกับชุมชน อําเภอ
เขายอย จังหวัดเพชรบุรี”, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทําแทน เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตไทย กาวไกลสูอาเซียน” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 23 สิงหาคม 2557. เลขหนา 93 – 101.
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 วิศวกรผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถยนตที่ใชกาซ LPG,NGV
3.2 สามัญวิศวกรเครื่องกล ผูตรวจสภาพและรับรองการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของ
รถบรรทุก
3.3 วิศวกรผูตรวจและรับรองโรงงานน้ําแข็งวังทิพย ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3.4 ให ความเห็ นทางวิ ชาการเกื่ ยวกับเครื่องสู บน้ํ าสํ าหรับใช ติ ดตั้ งบนรถยนตบรรทุ กน้ํ า
อเนกประสงค ของ เทศบาลตําบลนาโปง อ.เมือง จ.ขอนแกน
3.5 กรรมการตรวจรับและทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ําสําหรับใชติดตั้งบนรถยนตบรรทุก
น้ําอเนกประสงคและรถกระเชา ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน
3.6 วิทยากรโครงการถ ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปมั นสํ าปะหลั ง ให กับสมาชิ กกลุ ม
แมบานเกษตร ของศูนยวิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
3.7 วิทยากรโครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “การลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ”
3.8 เป นวิ ทยากรฝกอบรมเชิง ปฎิ บั ติการ เรื่อง การเขีย นแบบวิ ศ วกรรมสํ าหรั บ งาน

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ
ระบบ 2 และ 3 มิ ติ ด วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร อ ย างมื อ อาชี พ ณ ศู น ย ก ารศึ ก ษา
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
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1. ตํารา/หนังสือ
2. งานวิจัย
2.1 Pichet Ninduangdee and Vladimir I. Kuprianov (2016). “Study on CoCombustion 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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

74

ประวัติและผลงานวิชาการ อาจารยพเิ ศษ
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ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา/หนังสือ
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

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

75

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ

76

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
2.10 K. Nanan, C. Thianpong, P. Promvonge, S. Eiamsa-ard (2014),
“Investigation of heat transfer enhancement by perforated helical twisted-
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2

รองศาสตราจารย ดร.สมิทธ เอี่ยมสอาด
ตําแหนงทางวิชาการ : รองศาสตราจารย
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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tapes”. International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 52,
March 2014, Pages 106-112
2.11 C. Thianpong, P. Eiamsa-ard, P. Promvonge, S. Eiamsa-ard (2012),
“Effect of perforated twisted-tapes with parallel wings on heat transfer
enhancement in a heat exchanger tube”. Energy Procedia, Volume 14, 2012,
Pages 1117-1123
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บทสรุปผลการสํารวจ
ผูใชบณ
ั ฑิตจาก มคอ.2 นักศึกษา อาจารย ความกาวหนาในศาสตรวิชา และงานวิจัย
ปการศึกษา 2557 - 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต พ.ศ. 2556 –
ปจ จุบัน โดยมีอาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแห ง ชาติ สกอ.
(รับทราบ 15 ม.ค. 2558) ซึ่งในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดครบรอบ 5 ป จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2561 เพื่อใหหลักสูตรปรับปรุงเปนไปตามกรอบมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตร ในองคประกอบที่ 5
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ในตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร ใน
เกณฑการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงไดดํา เนินการ
ทบทวนขอมูลจากผูใชมหาบัณฑิต มคอ.2 (2557 - 2559) นักศึกษา อาจารยผูสอน ความทันสมัยของศาสตร
และงานวิจัยที่ผานมา ในการประชุมผูบริห ารสาขาวิชา 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 เมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่น ๆ แลวพบวา มีผลการ
ประเมินต่ํา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามีมติใหมีการปรับปรุงรายวิชาที่เปดสอน ไดแก วิชา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง, วิชาสัมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิชาเทอรโมไดนามิกสขั้นสูง, วิชาการทําความ
เย็นและปรับอากาศขั้นสูง, วิชาวิธีไฟไนตเอลิเมนตขั้นสูง, วิชาการสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง และวิชาวิศวกรรม
ทดลองขั้นสูง โดยพิจารณากรอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) พ.ศ.
2556 (มคอ.2) และผลการประเมินจากมหาบัณฑิต และอาจารย ดานวัสดุ ครุภัณฑที่ตองการในการสนับสนุน
การทําวิจัย (องคประกอบที่ 6.1) โดยมีการประเมินผลตั้งแตป 2557, 2558 และ 2559 ซึ่งผลการประเมิน
เฉลี่ยเทากับ 3.92 คะแนน ดังนั้น ในหลักสูตร พ.ศ. 2561 สาขาวิชาไดจัดทําแผนการพัฒนาการจัดหาครุภัณฑ
เพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องกลึงและเครื่องกัดโลหะ จํานวน 12 เครื่อง, เครื่องทดสอบแรงมารถยนต จํานวน 1 เครื่อง
, เครื่องกังหันแกสเทอรไบนชนิดเพลาคู จํานวน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอรสําหรับการเรียน จํานวน 31 เครื่อง
และซอฟแวรสําหรับการวิเคราะหโลหะฯ นอกจากนี้หลักสูตรยังไดนําผลงานการวิจัย เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะ
อุปกรณอุนน้ําปอนแบบเปลือกและทอชนิดใสแผนบิดเจาะรูรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม สําหรับหมอน้ําแบบ
ความรอนไหลผานทางเดี ยวอีก หนึ่ง รายวิชา (การถายเทความรอนขั้นสูง ) สวนความก าวหนาในศาสตร
สาขาวิชา ไดใหความสําคัญเพิ่มคําอธิบายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และนอกจากนี้
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
ในการกําหนดคุณ ลั ก ษณะมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให มีความเชี่ยวชาญเฉาะหลัก สูต ร
ดานความรอนและของไหล กลศาสตรประยุกต การออกแบบและควบคุม
จากผลการทบทวนขอมูลตางๆ เพื่อใชสําหรับการออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2561) ทําใหหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2561
มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหมีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งจะ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (สกอ.) ที่การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามกรอบ TQF.

ภาคผนวก ช
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561

๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติส ภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กข้อบั งคับสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้ว ย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“สภาวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่ งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน/สานัก
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“อาจารย์ ประจา” หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ดา้ น
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ.........

๒
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, ๒๐.๓.๒.๓
มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรื อ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพัฒ นาหลั กสู ตรและการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจาซึ่งทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา
การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์
สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“การจัดการศึกษาในเวลาปกติ ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ
“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในเวลาปกติ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรั กษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออก ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
/ข้อ ๗ ให้อธิการบดี......

๓
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ดังนี้
๗.๑ องค์ประกอบ
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย
(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
(ค) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(ง) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๒ อานาจและหน้าที่
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดาเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
(๕) อนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
(๖) เสนอชื่อผู้ ส าเร็ จการศึกษาต่ อสภาวิ ชาการ เสนอให้ ประกาศนี ยบั ตรหรื อปริ ญญาบั ต ร
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(๗) พิจ ารณากลั่ นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม ตามที่คณบดีนาเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๘) ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางาน
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(๙) ดาเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๐) งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
/(๒)พิจารณาเกณฑ์......

๔
(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา
(๓) พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
(๔) การวางแผน การควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
(๕) พิจ ารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิช า สอบวัดคุณสมบัติ สอบ
ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง
(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
(๗) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การ
จั ด การเรี ย น การสอนในคณะให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและมติ ค ณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมี ระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในภาค
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 การฝึกงานหรือการฝึ กภาคสนาม ที่ใ ช้เวลาไม่น้ อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่ว ยกิต ระบบ
ทวิภาค
๑๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

/ข้อ ๑๑.๖ วิทยานิพนธ์.....

๕
๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๒ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิต และประกาศนี ยบั ต รบั ณฑิ ต ชั้น สู ง ให้ ใ ช้เ วลาศึก ษา
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ ที่สาเร็จปริญญาโทแล้ วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้มหาวิทยาลัย
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
๑๔.๑ หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองสาหรับ
ผู้สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๔.๓ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ เ น้ น การผลิ ต นั ก วิ ช าการและ
นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ยบได้ ไม่ น้ อยกว่ า ๓๖ หน่ วยกิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท ากิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ไ ด้ โ ดยไม่ นั บ
หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
/แบบ ก๒..............

๖
แบบ ก๒ ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็ น แผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษารายวิช า โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
แต่ต้องทาภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึก ษาที่ส าเร็ จปริญญาโท จะต้อ งทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่ า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุ ณภาพ
เดียวกัน
หมวด ๔
การควบคุมการศึกษา
ข้อ ๑๖ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตขิ องอาจารย์
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บั ณฑิตศึก ษาต้องอยู่ ป ระจ าหลั กสู ตรนั้ นตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลั กสู ตรระดับ บัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลั กสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุ วิทยาการหรือ
สหวิทยาการ หรื อหลั กสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในสาขาวิช าเดียวกั น ให้ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลั กสูตรได้อีกหนึ่ งหลั กสูตร และหลั กสู ตรพหุ วิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
สามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จาเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดั บ บั ณฑิตศึกษา และให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจานวนและคุณ วุฒิ ของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลาดับ
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
/ในกรณี..............

๗
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
คณาจารย์หรือบุคคลากรประจาของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนอาจารย์ ประจา ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๗.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/ในกรณี..............

๘
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์ พิ เศษต้ องมี ชั่ว โมงสอนไม่เ กินร้ อยละ ๕๐ ของรายวิช า โดยมีอาจารย์ ประจ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๘.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจ ารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส าหรั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ทางวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์ พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ
/(๒) มีผลงาน..............

๙
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลัง สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๑๙ ปริญญาโท
๑๙.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้ อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลั ง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

/๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา..............

๑๐
๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ
(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ก) เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อย
ในระดับชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรั บ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา
และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบ ตามลาดับ
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรั บปริ ญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้ องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย

/(ข)กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ.....

๑๑
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ใ นวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุ คคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔
ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๙.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.
๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องดาเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก
๒๐.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิช านั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง...........

๑๒
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต ามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ก) เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
(ค) เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ที่ ไม่มี คุณ วุฒิ ห รื อผลงานทางวิ ช าการ
ตามที่กาหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพื่อ
รับทราบ ตามลาดับ
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้อ งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรั บปริ ญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
/(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ............

๑๓
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ด้รั บ การตีพิมพ์เ ผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ ออยู่ในฐานข้อมู ล ที่เป็นที่ ยอมรับ ในระดั บ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรื อเทีย บเท่า หรื อ ขั้น ต่าปริ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์
ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี
หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒๐.๔ กรณีห ลั กสู ตรการจั ดการศึ กษาระดับ ปริ ญญาเอกที่ มีก รอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องดาเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย
ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และด ารงต าแหน่ ง ระดั บ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๓ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี และ
รายงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ และหากมีความจาเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
/๒๑.๔ อาจารย์.............

๑๔
๒๑.๔ อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์
และการค้น คว้าอิส ระ ให้คิดสัดส่ วนจ านวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษา
ทีท่ าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระรวมกันต้องไม่เกิน
๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้รวมจานวน
นักศึกษาเก่าที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้คาปรึกษากับนักศึกษา
หมวด ๕
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา
ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน
หลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี
ที่มีผ ลการเรี ยนดีมาก ในหลั กสู ตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผ ลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ เ ข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบั น การศึก ษาที่ มหาวิท ยาลั ย หรื อ หน่ว ยงานของรัฐ ที่ มีห น้าที่ รับ รองวุฒิ การศึก ษาให้ ก ารรั บรอง หรื อ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ ๒๓ การรับสมัคร
การสมัคร หลั กฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจานวนนัก ศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา
๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขวิธีการ และจานวน
นักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ
๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
/๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ.............

๑๕
๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ ยไม่น้ อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุล พินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก
๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีห น่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่
น้ อ ยกว่ า ๓.๐๐ จึ ง จะเปลี่ ย นสภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ได้ หรื อ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องนาหลักฐานมา
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต
ข้ อ ๒๗ การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นและระยะเวลาการศึ ก ษาให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น
๑๕ หน่ ว ยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนีย บัตรขั้นสู ง ใช้เวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ ปี ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ ว เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี
๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
การกาหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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
จานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนด อาจทาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรีย นไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพื้นฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
/ข้อ ๒๗.๕ นักศึกษา.............

๑๖
๒๗.๕ นั กศึกษาที่เรียนวิช าครบตามหลั กสู ตรรวมแล้ ว แต่ยังไม่ส าเร็จ การศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบันอื่นๆ
เพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
เรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน
ข้อ ๒๘ การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
๒๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ดังนี้
(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
กาหนดการสอบปลายภาคไม่น้ อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W”
(๓) การเพิ่มและการถอนวิชาเรียนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็ นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนผลการเรี ย นจาก
สถาบันการศึกษาอื่นหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๒๙.๑ รายวิช าหรื อกลุ่ มรายวิช าในหลั กสู ต รระดับบัณฑิ ตศึ กษา หรื อเทียบเท่า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ
ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามาคานวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
/๒๙.๘ ในหลักสูตร..............

๑๗
๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ากว่า B หรือ
เทียบเท่า
๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา
หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ 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
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ต้องไม่ต่ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ
๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้

/ผลการศึกษา..............

๑๘
ผลการศึกษา
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่านดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
PD (Pass with Distinction)
G (Good)
P (Pass)
F (Fail)

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการค้นคว้า
อิสระ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ยอดเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
Excellent
Good
Pass
Fail

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนด
ปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูก
สั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษยังทางาน
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดให้งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็น“E”
ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
/(๑) นักศึกษาที่เรียน..............

๑๙
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ
๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจาวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษ าที ่ จ ะ ขอสอ บประ มว ลค ว ามรู ้ ต้ อ ง มี ร ะย ะเว ล าศึ ก ษ า
มาแล้ ว ไม่ น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๓) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ P ภายใน ๓ ครั้ง
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันทาการในเวลาราชการหลังการสอบ
๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ และความ
เข้ า ใจการท าภาคนิ พ นธ์ หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทแผน ข โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันทาการในเวลาราชการหลังการสอบ
๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อวัด ความสามารถของนักศึกษาในการดาเนินการ
วิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล
๓๕.๗ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกสามารถใช้ ภ าษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้
๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลั กสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด 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 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติ เห็นชอบจากกรรมการ
ที่รว่ มสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อ
คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจานวนกรรมการ
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วย
กิต เพื่อพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว
ข้อ ๓๙ ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๒
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้
คานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
หมวด ๘
การลาพัก การรักษา สถานภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา
ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่ า ธรรมเนี ย มสาหรั บ
รั ก ษาสถานภาพเป็น นักศึกษา ภายในเวลาที่กาหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้สาหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ
๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
/ข้อ ๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์..........

๒๑
๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกต่ออาจารย์
ที่ป รึ กษา ประธานสาขาวิช า และประธานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึก ษามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเสนออธิ การบดี
พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
๔๑.๑ ตาย
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติ
๔๑.๓ สาเร็จการศึกษา
๔๑.๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียน การชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และการลาพักการศึกษา
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่สามไม่
ผ่าน
๔๑.๗ ถูก ลงโทษให้ ออกจากการเป็น นัก ศึ กษา เมื่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเห็นว่าทาการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงทาผิดระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
ข้ อ ๔๒ การพ้น สภาพการเป็น นักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ล งทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้
๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ตามกาหนด
(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) วิทยานิ พนธ์ผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ
คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
/(๕)ผลงาน..............

๒๒
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๘) ผลงานจากการค้ น คว้ า อิ ส ระผ่ า นการตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานทาง
วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิส ระ หรือส่ ว นหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิส ระ
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
/(๓)สอบผ่าน..............

๒๓
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละของ
การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ เผยแพร่ ผ ลงานทาง วิ ช าการ
อย่างน้อย ๒ เรื่อง
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย
๑ เรื่อง
ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓
(๒) ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
/ข้อ ๔๕ การประกัน..............

๒๔
ข้อ ๔๕ การประกัน คุณภาพหลั กสู ตร ให้ ทุกหลั กสู ต รกาหนดระบบการประกั นคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ
๔๕.๑ การกากับมาตรฐาน
๔๕.๒ บัณฑิต
๔๕.๓ นักศึกษา
๔๕.๔ คณาจารย์
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัช นี ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ การดาเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างดาเนินการให้
ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ ทาการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๐

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

