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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/
วิธีการวัดและการประเมินผล
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มคอ.1 วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ PLOs
หลักสูตรมหาบัณฑิต
5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก ก การเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ข ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสาคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ภาคผนวก ข ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับคาชี้แจง 135
กับการดาเนินการ
ภาคผนวก ง ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
139
ภาคผนวก จ ภาระงานสอนอาจารย์ประจา
177
ภาคผนวก ฉ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของ 183
บัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคผนวก ช ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill 186
ภาคผนวก ซ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
195
(work integrated learning: WIL)
ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 1 การดาเนินการตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) 197
ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 2 การเป็น Socially Engaged Program ของหลักสูตร
200
ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 3 ตัวชีว้ ัดความเชี่ยวชาญหรือจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
202
ความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย
ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร
204
ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 5 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
205
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
212
ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2 การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
220
ปริญญาโทและปริญญาเอก
ภาคผนวก ฎ สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
222
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 1 Memorandum of Agreement (MOA) Between
223
Prince of Songkla University and Shanghai Jiao Tong University
ภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 2 Memorandum of Agreement (MOA) Between Prince of
235
Songkla University and Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Memorandum of Agreement (MOA) หรือ Memorandum of
Understanding (MOU)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร : 25350101100663
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
1.2 รหัสหลักสูตร : 25480101109544
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)
2.2 หลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
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4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1หลักสูตรปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4.2 หลักสูตรปริญญาเอก
- แบบ 1.1 สาหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- แบบ 2.1 สาหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- แบบ 2.2 สาหรับผูส้ าเร็จปริญญาตรี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
 หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีและ 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น โดยรับเป็น 2 ปริญญา
- หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
ร่วมมือกับสถาบัน : Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ประเทศจีน
รายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 1
- หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1
ร่วมมือกับสถาบัน : Universiti Tun Hussein Onn Malysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 2
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
5.5.1 หลักสูตรปริญญาโท
 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
 ให้ปริญญาทวิปริญญา
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กรณีที่นักศึกษาเข้าศึกษาโปรแกรมทวิปริญญาเท่านั้น โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
1) เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (หลักสูตรปริญญาโท แผน ก1)
ชื่อสถาบัน : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย
หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตรปริญญา
ชื่อเต็ม : Master of Mechanical Engineering
ชื่อย่อ : M.Eng. (Mechanical Engineering)
รูปแบบของการร่วมมือ ผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- นักศึกษาที่สนใจจะเรียนต้องอยู่ในแผน ก1 สาหรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้นและแบบ 1.1 สาหรับ
หลักสูตรปริญญาเอกเท่านั้นเนื่องจากเป็นการร่วมมือแบบ research module
- นักศึกษาที่จะเรียนต้องกรอกใบสมัครเรียนของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อการคัดเลือก
- นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นนักศึกษาเรียนเต็มเวลา
- นั ก ศึ กษาที่ ได้ รับ คั ด เลื อ กต้ องลงทะเบี ย นเรีย นอี กครั้งที่ UTHM ส าหรับ หลั ก สู ต ร ปริญ ญาโท
สามารถศึกษาได้ตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาถึง 8 ภาคการศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอกสามารถ
ศึกษาได้ตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาถึง 16 ภาคการศึกษา ใน UTHM
- อาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน
- นักศึกษาต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จากกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสอง
สถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์ของแต่ ละสถาบัน และสามารถ
นับผลงานซ้าได้
- นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษให้ทั้งสองสถาบัน
- ผลงานตีพิมพ์ต้องมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้งสองสถาบัน
- รายละเอียดเงื่อนไขนอกเหนือจากนี้อ้างอิงตามข้อตกลงในภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 2
2) เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (หลักสูตรปริญญาโท แผน ก2)
ชื่อสถาบัน : Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ประเทศจีน
หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตรปริญญา
ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Power Engineering & Engineering Thermophysics)
ชื่อย่อ : M.Eng. (Power Engineering & Engineering Thermophysics)
รูปแบบของการร่วมมือ ผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนทั้งสองสถาบัน
- นักศึกษาต้องศึกษาหรือทาวิจัยที่ SJTU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- อาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน
- นักศึกษาต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จากกรรมการที่ ประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสอง
สถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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- นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์ของ แต่ละสถาบัน โดยที่
ผลงานนับซ้าได้
- นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษให้ทั้งสองสถาบัน และรายละเอียดเงื่อนไข
นอกเหนือจากนี้อ้างอิงตามข้อตกลงในภาคผนวก ฏ ส่วนที่1
5.5.2 หลักสูตรปริญญาเอก
 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
 ให้ปริญญาทวิปริญญา
1) เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1)
ชื่อสถาบัน : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย
หลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy of Mechanical Engineering
ชื่อย่อ : Ph.D. (Mechanical Engineering)
รูปแบบของการร่วมมือผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- นักศึกษาที่ สนใจจะเรียนต้ องอยู่ในแผน ก1 ส าหรับ หลักสู ตรปริญ ญาโทเท่ านั้ น และแบบ 1.1
สาหรับ หลักสูตรปริญญาเอกเท่านั้นเนื่องจากเป็นการร่วมมือแบบ Research module
- นักศึกษาที่จะเรียนต้องกรอกใบสมัครเรียนของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อการคัดเลือก
- นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นนักศึกษาเรียนเต็มเวลา
- นักศึกษาที่ ได้ รับคัดเลื อกต้ องลงทะเบี ยนเรีย นอี กครั้งที่ UTHM สาหรับ หลั กสูต ร ปริญ ญาโท
สามารถศึกษาได้ตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาถึง 8 ภาคการศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอกสามารถ
ศึกษาได้ตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาถึง 16 ภาคการศึกษา ใน UTHM
- อาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน
- นักศึกษาต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จากกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสอง
สถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- นั กศึกษาต้ องผ่ านเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิช าการตามหลั กเกณฑ์ ของแต่ล ะสถาบั น และ
สามารถนับผลงานซ้าได้
- นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษให้ทั้งสองสถาบัน
- ผลงานตีพิมพ์ต้องมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้งสองสถาบัน
- รายละเอียดเงื่อนไขนอกเหนือจากนี้อ้างอิงตามข้อตกลงในภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 2
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เริ่มใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535
เริ่มใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548
 ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19 (10/2563) /
เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
 ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418 (1/2564) /
เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูต รจะได้ รับ การเผยแพร่ว่าเป็ นหลั กสูต รที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 สาหรับปริญญาโท และในปีการศึกษา 2566 สาหรับ
ระดับปริญญาเอก
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน
2) นักออกแบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลและระบบในภาคอุตสาหกรรม ที่พัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้น
3) วิศ วกรในหน่ ว ยงานรัฐ และเอกชนต าแหน่ งต่ า ง ๆ เช่ น วิศวกรเครื่องกล ผู้ จั ด การโครงการ ที่ ป รึกษา
โครงการ เป็นต้น
4) อาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการและที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่
1

2

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
รศ.
นายเจริญยุตร
เดชวายุกุล *

รศ.

นายวิริยะ
ทองเรือง

ระดับการศึกษาที่
จบ

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

Doctor of
Philosophy
Master of
Science
ปริญญาตรี

Doctor of Philosophy in
Mechanical Engineering
Master of Science in
Mechanical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Doctor of
Philosophy

Doctor of Philosophy in
Materials Science and
Engineering
Master of Science in
Materials Science and
Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Mechanical Engineering
Master of Science in
Mechanical Engineering

Master of
Science

3

ผศ.

นายชยุต
นันทดุสิต

ปริญญาตรี
Doctor of
Philosophy
Master of
Science

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา
2544

Materials Science
and Engineering

Vanderbilt University,
U.S.A.
Vanderbilt University,
U.S.A.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
North Carolina State
University, U.S.A.

Materials Science
and Engineering

New Jersey Institute of
Technology, U.S.A.

2540

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533
Osaka University, Japan 2547
Osaka University, Japan

2541
2534
2544

2543
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ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ระดับการศึกษาที่
จบ
Bachelor

4

ผศ.

นายมักตาร์
แวหะยี

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

5

ผศ.

นายปรมินทร์
เณรานนท์ **

Doctor of
Philosophy
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

*ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก
**ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

Bachelor’s in engineering Mechanical
Engineering
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
อุตสาหกรรมบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล
Doctor of Philosophy in
Mechanical and Systems
Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Mechanical and
Systems Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

Osaka University, Japan

2541

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
Newcastle University, UK

2557
2552
2550

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550
2546

2558
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 ในสถานประกอบการทีน่ ักศึกษาทางานอยู่หรือสถานประกอบการที่ร่วมมือกับหลักสูตร
 ในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรมีความร่วมมือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ เศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันสูง การแข่งขันต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะท าง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม สาหรับประเทศไทยในเชิงนโยบายได้นาโมเดลประเทศไทย 4.0
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่ อการพั ฒนาเศรษฐกิจ ที่ต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ในเชิงอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมเครื่องกล คือ ระบบหุ่นยนต์ซึ่งนามาช่วยในการกระบวนการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม ระบบการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ด้านการแพทย์การรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงวัย
พาหนะไร้คนขับ ยานพาหนะอัจฉริยะ การจัดการพลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานสะอาด การพัฒนาอุตสาหกรรม
สมั ย ใหม่ เพื่ อการแข่ง ขัน ดั ง กล่ า วต้ อ งอาศัย บุ คคลที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถทางด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
วิศ วกรรมเครื่องกล เฉพาะองค์ความรู้เดิ มทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ เกี่ย วข้องกับ การออกแบบ การสร้าง
ต้นแบบ การทดสอบ และการพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพใน
การผลิตทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ ปัจจุบันวิศวกรเครื่องกลมีความจาเป็นต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่
ทันสมัยขึ้น ต้องอาศัยความรู้ข้ามศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมเครื่องกลเช่น ระบบดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ
ระบบยานยนต์ไฟฟ้า การเชื่อมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การใช้ปัญญาประดิษฐ์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนสังคมสู่ยุคศตวรรษที่ 21 น าสังคมโลกและสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของคนในสังคมเริ่มแปรเปลี่ยนไปเนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเคลื่อนย้ายทุน คน ข้อมูล การ
เรียนรู้ผ่านเครือข่าย วิธีการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนไป นาสังคมเข้าสู่ยุคของ Disruptive Technology ด้วยระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาคนด้วยการศึกษาเพื่อนาเทคโนโลยี
เหล่ า นี้ ม าก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม อย่ า งไรก็ต ามคนไทยยั ง คงให้ ค วามสนใจในเรื่อ งการศึ ก ษา แต่ ค วร
เปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู้ไปจากเดิม เพราะระบบหลักสูตรเก่าเน้นการเรียนจดจาไม่เน้นกระบวนการคิดอาจจะ
ส่งผลให้สังคมไทยอ่อนแอด้านการศึกษา ควรหันมาเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
และสั งเคราะห์ มากขึ้น ดั งนั้ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้านวิ ศวกรรมเพื่ อการประยุ กต์ และพั ฒ นาต่ อยอด
เทคโนโลยีมีความสาคัญ ที่จะนาไปสู่การสร้างแรงงานที่มีทักษะสูง สร้างนวัตกรรมที่แข่งขันได้ ผลิตนักคิดและ
ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดเน้นความสุขของสังคมมากกว่าตนเอง เน้นการลดความเลื่อมล้าทางสังคม ดู แลสังคม
ผู้สูงอายุอย่างใส่ใจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้สังคมไทยคงความเป็นไทยและบูรณาการภูมิ
ปัญญาสากลมาใช้ให้เกิดความสุขสงบของคนในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจโลก
ต่อไป

-9

-

11.3 ผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านมา
การประเมิ น หลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ผ่ านมาของสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกลได้รับการดูแลและกากับโดยหน่วยงานประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งผลการประเมินนั้นผ่านมาด้วยดี และข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านมาจากหน่วยงานประกันคุ ณภาพ
ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประกอบกับข้อมูลจากของ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่เรียนอยู่ ศิษย์เก่าที่
จบไปแล้วและผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเดิม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากข้ อ มู ล สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในหั ว ข้ อ 11.1 หลั ก สู ต รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยการประยุกต์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ทางด้ านวิศวกรรมเครื่องกลยุ คเดิ ม และสมั ย ใหม่ เข้าด้ ว ยกัน กับ ความรู้ ข้ามศาสตร์ เพื่ อผลิ ต บุ คคลที่ มี ความรู้
ความสามารถในการน าวิทยาการทางคอมพิวเตอร์มาจาลองคาดการณ์ แก้ปั ญ หาทางวิศวกรรมเครื่องกล การ
ออกแบบสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การออกแบบสร้างควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า การนาข้อมูล
ติดต่อสื่อสารวิเคราะห์แก้ไขปัญ หาเครื่องจัก รกลในระบบการผลิ ตแบบอัจ ฉริยะ การจัดการเลือกใช้พ ลังงาน
ทดแทน การประยุกต์งานทางวิศวกรรมเครื่องกลทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็ นฐานในการยกระดั บ อุต สาหกรรม
สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการยกระดับการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ทางคณะกรรมการร่างหลั กสูตรได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒ นาหลักสู ตรกับ ผู้เกี่ยวข้องได้แ ก่
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต วิศวกร หัวหน้างาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์บริหารหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ประจา โดยใช้แบบสอบถามและการประชุมจานวนผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถาม และจากการ
ประชุม โดยประเด็นข้อมูลที่สนใจคือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในปัจจุบันและ 5 ปีข้างหน้า จุดเด่นของ
หลักสูตรปริญญาโทเและเอกที่จะปรับปรุง คุณสมบัติผู้เข้าเรียน รายวิชา กระบวนการศึกษาและวิจัย ระยะเวลา
การศึกษา เกณฑ์การจบ และปัจจัยเกื้อหนุน เช่น ทุนการศึกษาและเครื่องมืออุปกรณ์ วิจัย สถานที่ต่าง ๆ
จากการเก็บข้อมูลพบว่าหลักสูตรควรมีการปรับปรุงคือ
1) จุดเด่นของหลักสูตรควรเน้นการวิจัยและควรเปิดโอกาสให้คนที่ทางานในสถานประกอบการสามารถทางาน
และเรียนในเวลาเดียวกันได้
2) ผลลัพธ์ระดับหลักสูตรที่พึงประสงค์ของปริญญาโท
เชิงพฤติกรรมคือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
มีความเป็นผู้นา กล้าแสดงความเห็นและทางานเป็นทีมได้
เชิงความรู้คือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการ
ประกอบวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้างต้นแบบ ทดสอบ
วิเคราะห์ และสรุปแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติได้
ผลลัพธ์ระดับหลักสูตรที่พึงประสงค์ของปริญ ญาเอกมีข้อแตกต่างกับปริญ ญาโทในเชิงความรู้โดยเน้น
แก้ปัญหาซับซ้อนทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่ถูกยอมรับในระดับ
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นานาชาติ หรือผลงานวิจัยที่ พั ฒ นาต่อยอดเพื่ อการแข่งขันเชิงพานิ ชย์ได้ และชี้ แนะให้ คาปรึกษาเชิงวิชาการ
เบื้องต้นได้
3) ระยะเวลา เกณฑ์การจบและการประเมินผล ประเด็นนี้มีความเห็นร่วมกันว่าควรปรับแต่ไม่เปลีย่ นไปจากแนว
เดิมมากนัก เพราะมีกฎเกณฑ์จากภายนอกและมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
4) คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนควรมีการปรับเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น
5) รายวิชาควรทันสมัยและมีหัวข้อวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือจากผู้ประกอบการ
ทางหลักสูตรจึงมีแนวทางในการปรับหลักสูตรใหม่ดังนี้คือ
- ปรับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก1 และระดับปริญญาเอกแผน 1.1 ให้มีเฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
รองรับบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมให้สามารถทาการวิจัยขณะทางานไปพร้อมกันได้
- ปรับหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศมากขึ้น
- มีหมวดวิชาเลือกที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ยานยนต์สมัยใหม่ และปัญญาประดิษฐ์
และจัดให้บางหมวดวิชามีวิชาโมดูลที่รองรับการเรียนรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น
- ปรับรูปแบบการจัดสัมมนาและวิทยานิพนธ์ที่เน้นให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมในระดับปริญญา
โทและระดั บ ปริญ ญาเอกด้ ว ย ส าหรับ ปริญ ญาโทจะบั ง คับ ให้ เป็ น ไปตามระบบ WIL (ตามที่ ระบุ ใน
ภาคผนวก ซ)
- ทางคณะกรรมการร่างหลักสูตรจึงได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนตามข้อคิดเห็นต่าง ๆ และได้กาหนดผลลัพธ์
ระดับหลักสูตร (PLOs) 5 ตัวแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ฉ ว่าด้วยการจัดทาหลักสูตรตามหลักการ
ของ OBE เกี่ยวกับวิธีได้มาของผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLOs)
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ชื่อยุทธศาสตร์
ย่อยคือ การพัฒนาบัณฑิต โดยมีเป้าประสงค์ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกและ
ระบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยอาศัยแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับ
การปฏิบัติงานจริง ปรับหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรเพื่อดึงดูดนักศึกษา
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีวิชาโมดูลสาหรับระบบการเรียนรู้แบบ Non-Degree ซึ่งระบุไว้ใน
ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 4
2) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การวิ จั ย /นวั ต กรรมที่ ส ร้า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาประเทศ (Research and
Innovation Development: RID) มี เป้ า ประสงค์ ในการน าผลงานวิ จั ย นวัต กรรมสู่ เชิ งพานิ ช ย์ เพื่ อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีแนวการดาเนินงานผลักดันงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศและท้องถิ่นสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานวิจัย
สาหรับ PLOs ของหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันและสอดคล้อง กับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ของบั ณ ฑิ ตในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษาได้ ระบุ ไว้ในภาคผนวก ฉ และภาคผนวก ฌ ส่ วนที่ 1 ว่าด้ วยการ
ดาเนินการตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
“เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยหลักคิดวิจัย ผลิตงานสากลตามสมัย ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม”
“เรียนรู้ตลอดชีวิต” คือ ผู้เรียนสามารถเข้าใจศาสตร์พื้นฐานและขั้นสูงของวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงศาสตร์
พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เชื่อมโยงความรู้ให้เข้ากัน มุ่งสู่การแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและถูกต้อง
“ด้วยหลักคิดวิจัย” คือ ผู้เรียนมีหลักการวิจัย มีความเข้าใจว่าอะไรคือปัญหาที่ควรแก้ไขให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
และสามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์ใคร่ครวญด้วยวิธีการค้นคว้าวิจัย มีความสามารถเข้ าถึงเครื่องมือ ข้อมูลและ
แหล่งความรู้ด้วยตนเองได้
“ผลิตงานสากลตามสมัย” คือ ผู้เรียนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่ประยุกต์ให้เข้ากับความรู้สมัยใหม่ในยุคที่มีการ
ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ผลงานที่ผลิตต้องสร้างด้วยองค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยน
แปลงของสังคมโลก
“ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม” คือ คือ ผลงานและกระบวนการผลิตผลงานนั้นต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
คุณประโยชน์ระดับชาติชาติและนานาชาติได้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปรัช ญานี้ คือแนวและวิถียึด ร่วมของผู้เรีย นและบุ คคลทุ กคนที่ เกี่ยวข้องกับ หลักสูต ร วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ต้องเข้าใจร่วมและตรงกันในการดาเนินงานใน
หลักสูตร ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเน้น
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดย
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้อ งการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ
จากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดาเนินไป
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยโดยเน้นการพัฒนาหลักสูตร
ด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระ
บรมราชชนก“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”เป็นแนวทางในการดาเนินการ
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1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นสร้าง
บัณฑิตที่มีทักษะด้านทฤษฎีวิชาการ สามารถประยุกต์ บูรณาการ เพื่อพัฒนาและวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันหลักสูตรได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างอาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาสนใจผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรนี้ ให้เป็นหลักสูตรที่มีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เพื่อตอบสนองกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล
ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
หลักสูตรมีการปรับเกณฑ์การเข้าเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศมีความสนใจเข้ามาเรียนมากขึ้น เป็นหลักสูตรที่มีทั้งแบบทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียวและแบบเรียน
รายวิชาร่วมกันมีชุดวิชา (Module) และระบบ WIL สาหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก2 และชุด โมดูลสาหรับ
ผู้สนใจเรียนแบบ non-degree มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและเชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
สามารถเลือกทาวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างหลากหลาย โดยมีการสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์จากสถานวิจัยและกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ซึ่งบริหารจัดการโดยคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และคณาจารย์ ส าขาวิ ช าอื่ น ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ย วข้องกับ วิ ศวกรรมเครื่อ งกล เช่ น สถานวิ จั ย
เทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและผลิตไบโอดีเซล สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งมีทีมวิจัย
ทางด้านวัสดุเซรามิกส์และวัสดุผสม ทีมวิจัยด้านยางกับงานวิศวกรรม กลุ่มวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ สมาร์ท -เมคาทรอ
นิกส์ ระบบอัตโนมัติ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางในส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รวมถึงกลุ่มวิจัยทางด้านการไหลและ
อุณหภาพ กลุ่มวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ กลุ่มวิจัยด้านยานยนต์สมัยใหม่
หลั กการส าคั ญ ของหลั กสู ต รนี้ มี 2 ประการ ประการแรกคือหลั กสู ต รมี ความเป็ น นานาชาติ ม ากขึ้น
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ประการที่ สองคือมีความทั นสมัยของกลุ่มสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากขึ้น ซึ่งมี 7 กลุ่มหลักที่สาคัญได้แก่
1) กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
2) กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
3) กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
4) กลุ่มวิชาพลังงาน
5) กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
6) กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
7) กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
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กลุ่มวิชาดังกล่าวสนั บสนุ นการยกระดับ การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ อันเป็ น
ทรัพ ยากรทางปั ญ ญาที่ สาคัญ ให้ แก่ บุ คลากรจากหน่ วยงานของภาครัฐและเอกชนให้ สามารถใช้ความรู้ท าง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อผลิต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ทักษะวิศวกรรมเครื่องกลสมั ยใหม่ สามารถเข้าใจการน าความรู้ท างด้ าน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ กั บ การวิ จั ย และผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ ทั น สมั ย เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลต่อการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตได้
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่สามารถเป็นผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่โดย
การนาความรู้ท างด้านอิเล็กทรอนิ กส์และดิ จิทั ลมาประยุ กต์ กับ การวิจัยและผลิตผลงานวิจั ยทาง
วิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกยอมรับในระดับนานาชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

1. พัฒนาหลักสูตร โดยให้สอดรับ
ความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน
2. ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา เพื่อให้
ทันสมัยต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

1. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
วิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. สนับสนุนการดูงาน การหาโจทย์
วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
รวมถึงชุมชน เพื่อกาหนดหัวข้อ
วิจัย และการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจยั
3. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
วิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย
4. สนับสนุนการดูงาน การหาโจทย์
วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
รวมถึงชุมชน เพื่อกาหนดหัวข้อ
วิจัย และการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจยั
5. เชิญนักวิจัย นักอุตสาหกรรม
และผู้เชี่ยวชาญในวิชาการ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาบรรยาย
แลกเปลี่ยนความเห็น และสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ

1. จานวนโครงการวิจัยที่ร่วมวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก
2. รายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของโลกและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
3. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตร
1. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ
2. จานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่
เป็นยอมรับ
3. จานวนการเข้าร่วมการดูงานหรือ
ประชุมเพื่อหาโจทย์วิจัยของอาจารย์
และนักศึกษา
4. จานวนโครงการวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับ อุตสาหกรรมและชุมชน
5. จานวนการเชิญนักวิจยั
นักอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลมา
บรรยาย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ และข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ ด้วยการศึกษาชัน้
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ ส่วนที1่ )
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาหรับ
คุณ สมบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
(ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 1) ส าหรับ ปริญ ญาโทไม่ ต้องยื่ น ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษ ส าหรับ ผู้ สมั ครเรียนระดั บ
ปริญญาเอกทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ต้องยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ไ ม่ มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษข้ า งต้ น ผู้ ส มั ค รต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ที่ 6 ของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
2.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์อื่น ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
2) กรณี มี คุณ สมบั ติ อื่น ๆ ให้ อยู่ในความเห็ น ชอบของคณะกรรมการหลั กสู ต ร และให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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2.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต (เช่ น ครุศ าสตร์อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต อุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต เทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ฯลฯ) โดยที่ ท างคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
3) กรณี มี คุณ สมบั ติ อื่น ๆ ให้ อยู่ในความเห็ น ชอบของคณะกรรมการหลั กสู ต ร และให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1 แบบ 1.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
2) กรณี มี คุณ สมบั ติ อื่น ๆ ให้ อยู่ในความเห็ น ชอบของคณะกรรมการหลั กสู ต ร และให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
2.2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบบ 2 แบบ 2.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
2) กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
2.2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบบ 2 แบบ 2.2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 แต่ถ้าหากผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 และไม่ต่ากว่า 3.00 ต้องมีผลงานอื่น ๆ ประกอบ เช่น งานวิจัยหรือ
งานวิชาการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ
2) กรณี มี คุณ สมบั ติ อื่น ๆ ให้ อยู่ในความเห็ น ชอบของคณะกรรมการหลั กสู ต ร และให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรขาดความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เพียงพอต่อการนาไปใช้
ต่อการวิจัย
2) นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อค้นหาแนวทางในการดาเนินการวิจัย
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอข้อมูล
3) นักศึกษามีปัญหาพื้นฐานของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
4) ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจาเดือนของนักศึกษาไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) ในกระบวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของทุกแผน
ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รต้ อ งสอบข้ อ เขี ย นประเมิ น ความรู้ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรร มเครื่ อ งกล
กรรมการบริหารหลักสูตรจะนาผลไปพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานบางรายวิชาเพิ่มเติมในกรณี
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 50% หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมความรู้ให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) แนะนาให้ความรู้เรื่องการคนคว้าสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลรวมถึงการฝึกให้นักศึกษา
วางแผนงานวิจัย โดยผ่านการทาวิทยานิพนธ์และการสัมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
3) หลักสูตรนี้ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการสื่อสารต่า ง ๆ รวมถึงการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ จากกระบวนการของหลักสูตรเหล่านี้จะพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดีขึ้น
4) จัดเตรียมทุนการศึกษาให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยการส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยและประสานงานกับ
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
5) จัด ปฐมนิ เทศเน้ น ย้ากฎระเบี ย บข้อบั งคับ การศึกษาพร้อม ประเมิน ความเข้าใจในเกณฑ์ การจบตาม
หลักสูตรของแต่ละบุคคล พร้อมทาข้อตกลงและภาระงานที่ชัดเจน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
การศึกษา
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
แผน ก 1
รวม
5
10
10
10
10
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปีที่ 2
15
15
15
15
แผน ก 2
รวม
15
30
30
30
30
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
15
2.5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แผน
จานวนนักศึกษา
การศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
แบบ 1.1
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
แบบ 2.2
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
5
5
10
10
5
5
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
2568
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
15
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
30
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
20
20
5
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายการ
ปีงบประมาณ
2564
ค่าบารุงรักษาการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

388,000
212,000
600,000

2565

2566

2567

776,000
424,000
1,200,000

1,164,000
636,000
1,800,000

1,552,000
848,000
2,400,000

งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยดาเนินการ
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ต่อปี

2568
1,590,800
869,200
2,460,000

ปีงบประมาณ

2564

2565

2566

2567

405,805

2568

811,610

1,217,415

1,623,220

1,663,801

300,600

601,200

901,800

1,202,400

1,232,460

388,000
1,094,405

776,000
2,188,810

1,164,000
3,283,215

1,552,000
4,377,620

1,590,800
4,487,061

310,626
310,626
1,405,031
20
70,252

326,157
326,157
2,514,967
40
62,874

342,465
342,465
3,625,680
40
90,642

359,588
359,588
4,737,208
40
118,430

377,568
377,568
4,864,628
40
121,616
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2.6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
ปีงบประมาณ
รายการ
2564
2565
2566
2567
ค่าบารุงรักษาการศึกษา
194,000
388,000
582,000
776,000
ค่าลงทะเบียน
106,000
212,000
318,000
424,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
300,000
600,000
900,00 1,200,000
งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยดาเนินการ
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี

2568
795,400
434,600
1,230,000

ปีงบประมาณ

2564

2565

2566

2567

405,805

2568

811,610

1,217,415

1,623,220

1,663,801

300,600

601,200

901,800

1,202,400

1,232,460

194,000
900,405

388,000
1,800,810

582,000
2,701,215

776,000
3,601,620

795,400
3,691,661

310,626
310,626
1,211,031
10
121,103

326,157
326,157
2,126,967
20
106,348

342,465
342,465
3,043,680
30
101,456

359,588
359,588
3,961,208
30
132,040

377,568
377,568
4,069,228
30
135,641

2.7 ระบบการศึกษา

แบบชัน้ เรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1) แผน ก แบบ ก1 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก2 จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ประกอบด้วยวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกอย่าง
น้อย 12 หน่วยกิต) รวมหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ในแบบ ก2 นี้
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเรียนแบบโมดูล โดยนับเป็นวิชาเลือกได้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1) แบบ 1 (1.1) มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) แบบ 2 (2.1) มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และการศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3) แบบ 2 (2.2) มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และการศึกษา
รายวิชาไม่อีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ประกอบด้วยวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกอย่าง
น้อย 24 หน่วยกิต) รวมหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก*
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ
- สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ตแบบทวิปริญ ญา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
บังคับที่ Shanghai Jiao Tong University เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทั้งแผน ก1 และ ก2 จัดทาเป็นหลักสูตร WIL ร่วมกับสถาน
ประกอบการภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี รายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ WIL ดั ง แสดงรายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ซ
- *หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ตแผน ก2 จัดให้มีรายวิ ชาที่ ประกอบด้วยชุดวิชา (โมดูล) 3
รายวิชา โดยให้ถือเป็นรายวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรและแบบ non degree รายละเอียด
ของชุดวิชาดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 4
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โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

วิชาบังคับ

-

-

6 หน่วยกิต

วิชาเลือก

-

12 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

78 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1
- ไม่มีรายวิชาบังคับในหมวดนี้
- เมื่อนักศึกษาลงวิทยานิพนธ์จะต้องเข้าร่วมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคศึกษาตามที่
ทางกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
- มีรายวิชาบังคับแต่ไม่นบั หน่วยกิต (Audit) จานวน 4 หน่วยกิต จาก 1 รายวิชาคือ 216-601 สัมมนา
เชิงปฏิบัติการวิจัยภาค อุตสาหกรรมปริญญาโท โดยนักศึกษาจะต้องเก็บหน่วยกิตสะสมต่อเนื่อง ภาค
การศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนครบจานวน 4 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
- มีรายวิชาบังคับนับหน่วยกิต (Credit) จานวน 6 หน่วยกิตจาก 2 รายวิชาคือ 216-602 วิธีทางคณิตศาสตร์
ในงานวิศวกรรม และ 216-603 ระเบียบวิธีวิจัย
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
- ทวิ ป ริ ญ ญา ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าบั ง คั บ ที่ Shanghai Jiao Tong
University เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นอกเหนือจาก 6 หน่วยกิตที่บังคับคือ 216-602 วิธี
ทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม และ 216-603 ระเบียบวิธีวิจัย
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
- ไม่มีรายวิชาบังคับในหมวดนี้
- เมื่อนักศึกษาลงวิทยานิพนธ์ จะต้องเข้าร่วมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคศึกษา
ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
(5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ2.1
- มีรายวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต (Audit) จานวน 6 หน่วยกิต จาก 1 รายวิชาคือ 216-701
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะต้องเก็บหน่วยกิตสะสม
ต่อเนื่อง ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนครบจานวน 6 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
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- กรณียังไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวิธีวิจัยผ่านมาก่อนในระดับปริญญาก่อนหน้านี้ ให้บังคับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาจานวน 6 หน่วยกิต โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเลือก
(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ2.2
- มีรายวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต (Audit) จานวน 6 หน่วยกิต จาก 1 รายวิชาคือรายวิชา
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาค อุตสาหกรรมปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะต้องเก็บหน่วย
กิตสะสมต่อเนื่อง ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนครบจานวน 6 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
- มีรายวิชาบังคับนับหน่วยกิต (Credit) จานวน 6 หน่วยกิต จาก 2 รายวิชาคือ 216-602 วิธีทาง
คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม และ 216-702 ระเบียบวิธีวิจัย
(7) ส าหรั บ ทุ ก หลั ก สู ต ร หากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ/หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นว่านักศึกษาจาเป็นต้องปรับพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล อาจ
ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ในรายวิชาที่เห็น ว่า เหมาะสมกับการทา
วิทยานิพนธ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
รหัส
216-601

216-701

216-602
216-603
216-702
FL28002*
G090510*
G090511*
G071503*
G071555*

รายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
Seminar and Industrial Research
Training in Master Mechanical
Engineering
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
Seminar and Industrial Research
Training in Ph.D. Mechanical
Engineering
วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
Mathematical Methods in
Engineering
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
English for Academic Purposes
Introduction to Chinese Culture
Chinese Language
Numerical Analysis
Matrix Theory

หน่วยกิต

มหาบัณฑิต
ก1
ก2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1.1 2.1 2.2

4(0-8-4)

-

A

-

-

-

6(0-12-6)

-

-

-

A

A

3((3)-0-6)

-

C

-

(C)

C

3((2)-2-5)

-

C

-

-

-

3((2)-2-5)

-

-

-

(C)

C

2(2-0-2)
2(2-0-3)
2(2-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

C
C
C
C
C

-

-

-
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หมายเหตุ
a) รหัสวิชาที่ระบุด้วยอักษร A หมายถึงวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) นักศึกษา
แต่ละหลักสูตรที่ระบุไว้ต้องลงทะเบียนเรียน และต้องผ่านการประเมินผลจากผู้รับผิดชอบ และต้อง
เก็บสะสมจานวนหน่วยกิตให้ได้อย่างน้อยตามจานวนหน่วยกิตที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้
b) รหัสวิชาที่ระบุด้วยอักษร C หมายถึงวิชาบังคับและนับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Credit) นักศึกษา
แต่ละหลักสูตรที่ระบุไว้ต้องลงทะเบียนเรียน และต้องผ่านการประเมินผลจากผู้รับผิดชอบ
c) รหัสวิชาที่ระบุด้วยอักษร (C) หมายถึงรายวิชาที่บังคับให้นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนผ่าน มาก่อน จะต้อง
ลงทะเบียนโดยนับให้เป็นหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก
d) นักศึกษาที่ ลงทะเบียนวิท ยานิ พนธ์ต้ องเข้าร่วมการรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพ นธ์ในทุ กภาค
การศึกษาตามที่ทางกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
e) *สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแบบทวิปริญญา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
บังคับที่ Shanghai Jiao Tong University ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
(1) สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน
หมวดวิชาเลือกแบบนับหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่ วยกิต โดย 9 หน่วยกิต ต้องเป็ นรายวิชาในรหั ส
ประจาวิชา 600 ขึ้นไปหรือวิชาเลือกที่เป็นวิชาโมดูลและที่เหลือ 3 หน่วยกิต อาจเป็นรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้ แต่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร
หรือเทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(2) สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกแบบ
นับหน่วยกิต อย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในรหัสประจาวิชา 600 ขึ้น
ไปและที่เหลือ 3 หน่วยกิต อาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้ แต่เกี่ยวข้องกับ
งานวิ จั ย ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น รายวิ ช าที่ อยู่ ในหลั กสู ต รและได้ รับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(3) สาหรับหลั กสู ตรปรัชญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต แบบ 2.1 นั กศึกษาที่ สาเร็จจากหลักสูต รวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ จะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้าในรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
(4) สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกแบบ
นับหน่วยกิต อย่างน้อย 24 หน่วยกิต โดย 18 หน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในรหัสประจาวิชา 600 ขึ้น
ไปและที่เหลือ 6 หน่วยกิต อาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้ แต่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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หมวดวิชาเลือกประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-611
ระเบียบวิธไี ฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
Finite Difference and Finite Volume Method
216-612
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Method
216-613
การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและสถานการณ์
Programming of System Modeling and Simulation
216-614*
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
Module: CAE for Mechanical Engineering
*รายวิชาโมดูลเฉพาะแผนปริญญาโท ก2 และ Non-degree
2) กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
216-621 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibrations
216-622 กลศาสตร์วัสดุขนั้ สูง
Advanced Mechanics of Materials
216-623 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
3) กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
Advanced Heat Transfer
216-632 กังหันก๊าซและการประยุกต์
Gas Turbine and Application
216-633 การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน
Heat transfer Enhancement
216-634 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics
216-635 วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Computational Fluid Dynamics
216-636 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
Aerosol Science and Engineering
216-637 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท
Jet Flow Engineering

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
9((3)-12-12)

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((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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4) กลุ่มวิชาพลังงาน
216-641 การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Buildings
216-642 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้
Industrial Energy Management in Southern Region
216-643 พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป
Energy from Biomass and Conversion
216-644 การเผาไหม้ขั้นสูง
Advanced Combustion
216-645 วิศวกรรมการอบแห้ง
Drying Engineering
216-646 เชื้อเพลิงชีวภาพ
Biofuel
216-647 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน
Energy Storage Engineering
5) กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
216-651 หลักวิทยาการหุ่นยนต์
Principles of Robotics
216-652 การควบคุมหุ่นยนต์
Robot Control
216-653 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง
Advanced Mechatronics System Design
216-654 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
Human-Robot Interaction
216-655 ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
Robot Operating System
216-656* ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
Module: Robot and Control Systems
*รายวิชาโมดูลเฉพาะแผนปริญญาโท ก2 และ Non-degree
6) กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
216-661 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Expert Systems
216-662 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ
Neural Network Design and Fuzzy Logic Control
216-663 การเรียนรู้ของเครื่อง
Machine Learning

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)
9((3)-12-12)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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7) กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
216-671 ระบบข้อมูลและควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
Data and control systems for electric vehicle
216-672 มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์ไฟฟ้า ภาคการจาลองแบบและการควบคุม
Motors for electrified-powertrain vehicles: modelling and controls.
216-673 พลศาสตร์ยานยนต์
Vehicle Dynamics
216-674 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ลูกผสม
Energy management in electric vehicles and hybrid vehicles
216-675* ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า
Module: Electric Vehicles
*รายวิชาโมดูลเฉพาะแผนปริญญาโท ก2 และ Non-degree
8) กลุ่มวิชาหัวข้อขั้นสูง
216-681 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1
Advanced Topics in Mechanical Engineering I
216-682 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2
Advanced Topics in Mechanical Engineering II
216-683 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3
Advanced Topics in Mechanical Engineering III
216-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4
Advanced Topics in Mechanical Engineering IV
9) วิทยานิพนธ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
216-691 วิทยานิพนธ์
Thesis
216-692 วิทยานิพนธ์
Thesis
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
216-791 วิทยานิพนธ์
Thesis
216-792 วิทยานิพนธ์
Thesis

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
9((3)-12-12)

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

36(0-108-0)
18(0-54-0)
48(0-144-0)
36(0-108-0)
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสประจารายวิชาประกอบด้วยตัวเลขหกตัว โดยเขียนแยก 3 ตัวหน้า เป็นรหัสของภาควิชา และ 3 ตัว
หลัง เป็นรหัสของรายวิชา
- รหั ส รายวิ ช า 3 ตั ว แรก 216- หมายถึ ง รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
- รหัสรายวิชา 3 ตัวหลัง (เฉพาะวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 216-XXX)
มีความหมายดังนี้
เลข 6 และ 7 หมายถึง วิชาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่ 1 (หลักร้อย)
เลขตัวที่ 2 (หลักสิบ)
เลข 1 วิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
เลข 2 วิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
เลข 3 วิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
เลข 4 วิชาหมวดพลังงาน
เลข 5 วิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เลข 6 วิชาปัญญาประดิษฐ์
เลข 7 วิชายานยนต์สมัยใหม่
เลข 8 วิชาหัวข้อขั้นสูง
เลข 9 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
เลข 0 วิชาสัมมนาหรือวิชาบังคับ
เลขตัวที่ 3 (หลักหน่วย) แสดงลาดับวิชาในหมวดวิชาของเลขตัวที่ 2
3.1.3.3 ความหมายของจานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตและชั่วโมงการเรียนการสอนประกอบด้วยเลข 3 ตัว ดังนี้ A(B-C-D) โดยมีความหมายดังนี้
- เลขที่แทนด้วยตัวอักษร A หมายถึง จานวนหน่วยกิต
- เลขที่แทนด้วยตัวอักษร B หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
- เลขที่แทนด้วยตัวอักษร C หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบตั ิการต่อสัปดาห์
- เลขที่แทนด้วยตัวอักษร D หมายถึง จานวนชั่วโมงที่เรียนด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-691 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
216-691 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
216-691 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
216-691 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค การศึกษาและเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเฉพาะภายในหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
3.1.4.2 แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
แผน ก 2 กรณีปริญญาสาขาเดียว
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงาน
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก*
3 หน่วยกิต
วิศวกรรม
216-603 ระเบียบวิธีวิจัย
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก*
3 หน่วยกิต
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย 1 หน่วยกิต*
216-6xx วิชาเลือก*
3 หน่วยกิต
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-692 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
รวม

6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
216-692 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
xxx-xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
216-692 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท

1 หน่วยกิต**

9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
* รายวิชา 216-6xx วิชาเลือก ทั้งหมด 9 หน่วยกิต สามารถลงเรียนเป็นชุดรายวิชา (Module) ได้
** สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นที่พอใจ) หรือ U (ไม่เป็นที่พอใจ)
โดยนักศึกษาจะต้องได้ S และเก็บหน่วยกิตสะสม ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องรวมให้ได้จานวน 4 หน่วย
กิต ตลอดหลักสูตร นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเฉพาะภายในหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
3.1.4.3 แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
กรณีปริญญาทวิปริญญากับ Shanghai Jiao Tong University
ปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงาน
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก**
3 หน่วยกิต
วิศวกรรม
216-603 ระเบียบวิธีวิจัย
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก**
3 หน่วยกิต
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
1 หน่วยกิต*
216-6xx วิชาเลือก**
3 หน่วยกิต
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-692 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
รวม

6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนที่ Shanghai Jiao Tong University
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
FL28002 English for Academic
2 หน่วยกิต G071503 Numerical
3 หน่วยกิต
Purposes
Analysis
G090510 Introduction to Chinese
2 หน่วยกิต G071555 Matrix Theory 3 หน่วยกิต
Culture
G090511 Chinese Language
2 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-692 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต 216-692 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
xxx-xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต 216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย 1 หน่วยกิต*
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย 1 หน่วยกิต*
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
*สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นที่พอใจ) หรือ U (ไม่เป็นที่
พอใจ) โดยนักศึกษาจะต้องได้ S และเก็บหน่วยกิตสะสมภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต รวมให้ได้จานวน 4 หน่วย
กิต ตลอดหลักสูตร นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเฉพาะภายในหลักสูตรในทุกปีการศึกษา กรณีนักศึกษา
เรียนหลักสูตรร่วมกับ SJTU ในปีที่ 2 อนุญาตให้นักศึกษากลับมาลงวิชานี้ได้ในปีที่ 3
** นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาโมดูล 1 รายวิชาจากแผน ก2 แบบเรียนโมดูลแทนวิชาเลือกทั้ง 3
วิชาได้
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3.1.4.4 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรแบบ 1 (1.1)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-791 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
216-791 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
216-791 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
216-791 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-791 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
216-791 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาและ
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเฉพาะภายในหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
3.1.4.5 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรแบบ 2 (2.1)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-792 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
xxx-xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
รวม

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
216-792 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
216-792 วิทยานิพนธ์
216-701สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก

9 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต*

รวม

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-792 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต 216-792 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต* 216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
*สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นที่พอใจ) หรือ U (ไม่เป็นที่
พอใจ) โดยนักศึกษาจะต้องได้ S และเก็บหน่วยกิตสะสมภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องรวมให้ได้จานวน 6
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเฉพาะภายในหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
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3.1.4.6 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรแบบ 2 (2.2)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงาน
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
วิศวกรรม
216-702 ระเบียบวิธีวิจัย
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-791 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1 หน่วยกิต* 216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญา
เอก
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
216-6xx วิชาเลือก
216-6xx วิชาเลือก
216-791 วิทยานิพนธ์
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
216-6xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
xxx-xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
216-791 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญา
เอก
รวม
12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต*

9 หน่วยกิต
ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
216-791 วิทยานิพนธ์
xxx-xxx วิชาเลือก
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
รวม

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
216-791 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต*
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก

1 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
219-791 วิทยานิพนธ์ 1
9 หน่วยกิต
216-791 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
*สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
เรียน โดยไม่นับ หน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นที่พอใจ) หรือ U (ไม่เป็นที่
พอใจ) โดยนักศึกษาจะต้องได้ S และเก็บหน่วยกิตสะสมภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิตต่อเนื่องรวมให้ได้จานวน 6
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเฉพาะภายในหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
4(0-8-4)
Seminar and Industrial Research Training in Master Mechanical
Engineering
ทัศนศึกษาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทักษะสืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการสิทธิบัตร ค้นหาหัวข้อการ
วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมฝึกงานระยะสั้นกับภาคอุตสาหกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการภายในหลักสูตร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
Industrial site visit in local area; data searching seeking and joint research with
industrial part; participation and industrial in house training; understanding
research work and technology transfer; organizing for internal conference in the
department
216-701

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
6(0-12-6)
Seminar and Industrial Research Training in Ph.D. Mechanical Engineering
ทัศนศึกษาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทักษะสืบค้ นข้อมูลผลงานวิชาการสิทธิบัตร ค้นหาหัวข้อการ
วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมฝึกงานระยะสั้นกับภาคอุตสาหกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการภายในหลักสูตร การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาค อุตสาหกรรม ทักษะการบ่ม
เพาะการเป็นผู้ประกอบการ
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Industrial site visit in local area; data searching seeking and joint research with
industrial part; participation and industrial in house training; understanding in
intellectual property from research work and technology transfer; organizing for
internal conference in the department; attending and training on incubation of
entrepreneur
216-602

วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3((3)-0-6)
Mathematical Methods in Engineering
ระเบียบวิธีสาหรับผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญอันดับหนึง่ และอันดับสอง การเปลี่ยน
รูปแบบลาปลาซ ผลเฉลยอนุกรม ระเบียบวิธีสาหรับผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและ
อันดับสอง การแยกตัวแปรและอนุกรมฟูเรียร์ การเปลี่ยนรูปแบบฟูเรียร์ เมตริกซ์ แคลคูลัสของ
อนุพันธ์เวกเตอร์ การวิเคราะห์เชิงซ้อน การประยุกต์คณิตศาสตร์กับโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
Methods of solution of first and second order ordinary differential equations;
Laplace transforms, series solutions; methods of solution of first and second
order partial differential equations; separation of variables and Fourier series;
Fourier transforms; matrices; vector differential calculus; complex analysis;
applications of mathematics to problems in engineering

216-603

ระเบียบวิธีวิจัย
3((2)-2-5)
Research Methodology
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ขอบเขตการวิ จั ย การก าหนดปั ญ หา การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีวิจัย วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย การวิเคราะห์และแปรผล การ
นาเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย จรรยาบรรณในงานวิจัย
Definition, research objectives, scope of research, defining problems, literature
review, research method; statistical method for research, analysis and
interpretation of data; research presentation; research proposal and report
writing; ethics in research
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216-702

ระเบียบวิธีวิจัย
3((2)-2-5)
Research Methodology
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การกาหนดปัญหา การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกาหนดข้อจากัดและต่อยอดงานวิจัยที่สูงขึ้น วิธีวิจยั วิธีการทางสถิติ
สาหรับการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปรผล การนาเสนอผลงานวิจัย การเขียน
โครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย จรรยาบรรณในงานวิจยั
Definition, research objectives, scope of research, defining problems, literature
review, research gap analysis, identify the enhanced research problem, research
method; statistical method for research, analysis, synthesis and interpretation of
data; research presentation; research proposal and report writing; ethics in
research

FL28002

English for Academic Purposes
2(2-0-2)
This course mainly focuses on academic reading/writing and academic lecturing,
and other fields such as academic paper reading and writing, international
conference, note taking, lecturing etc

G090510

Introduction to Chinese Culture
2(2-0-3)
Introduction to Chinese Culture is a public basis course for all postgraduate
oversea students. This course introduces China’s traditional culture and modern
cultural development status from the aspects of literature, history, calligraphy,
painting, traditional (Chinese) opera, movie and social habits. The purpose of this
course is help oversee student to have a general understanding of Chinese
culture characteristics, to further understand Chinese society, economy and
Chinese people. At the same time, through analyzing the literature, the students
will learn how to appreciate Chinese literature

G090511

Chinese Language
2(2-0-3)
This course teaches commonly used words in modern Chinese, grammar,
reading techniques, listening and speaking ability, writing ability, the course
purpose is uplift the Chinese comprehensive ability for oversea student as
graduate students
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G071503

Numerical Analysis
3(3-0-6)
This course teaches students to use computer to solve common mathematic
problems and related mathematics theory and concepts. This course includes
basic computational method content such as numerical algebra, numerical
approximation, numerical solution of ordinary differential equation etc. Through
this course, students learn the origin of numerical calculation, understand the
thought and theory of numerical solution and master methods of calculation in
order to analyze the reason of calculation error and use computer to solves
practical problems

G071555

Matrix Theory

3(3-0-6)

This course is the bridge of linear algebra in undergraduates and modern matrix
analysis and Application of modern algebra and other related course in
postgraduates. The basic content includes matrix algebra, linear space and
conversion, inner product space, algebra characteristic value problem, Jordan
form, special matrix, matrix analysis, matrix decomposition etc. This course is the
extension of linear algebra. Matrix theory is a must for modern research
personal. For postgraduates who master linear algebra, they should have a more
profound understanding of modern algebra
2. หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-611 ระเบียบวิธไี ฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
Finite Difference and Finite Volume Method

3((2)-2-5)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุ่ม สมการอนุพันธ์ย่อย (PDE) ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา วิธีการหาคาตอบด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของปัญหาทางพลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์
ของแข็งและความร้อน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Fundamentals of finite difference and finite volume methods; partial differential
equation (PDE) for solving the problems; the method for solving solutions of fluid
dynamics; solid mechanics and thermal problems; the basic of using computer
program
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216-612

ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
3((2)-2-5)
Finite Element Method
พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ย วกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้วิธีการต่าง ๆ
ในการสร้างรูป แบบของระเบี ยบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ วิธีการโดยตรง วิธีการเหวดเตด-เรซซิดวล
วิธีการแปรผัน การแก้ปัญหาการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความเค้น ชนิดของปัญหาแบบไม่เชิงเส้นของ
กลศาสตร์ของแข็ง วิธีการแก้สมการของระบบแบบไม่เชิงเส้น แนะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
Theoretical and conceptual basis for the finite element method; finite element
formulation using various techniques; direct approach, method of weighted
residual and variational approaches; application to stress deformation problems;
types of nonlinearities solid mechanics; methods of solving a nonlinear system of
equations, solution steps of nonlinear finite element analysis ; introduction to
finite element software

216-613

การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและสถานการณ์
3((2)-2-5)
Programming of System Modeling and Simulation
การเขียนโปรแกรมเพื่อการหาสภาวะของระบบที่มีสภาวะหลายโดเมน การใช้งานโปรแกรมเพื่อการ
เขียนแบบจาลองระบบทางไฟฟ้า ระบบเชิงกล ระบบเมคาทรอนิคส์และระบบพลังงานความร้อน โดย
เน้นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
Programming for state-determination of multi-domain system state; using software
for modeling of electrical, mechanical, mechatronics, and thermal energy domains,
and emphasis on multi-domain interaction

216-614 ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
9((3)-12-12)
Module: CAE in Mechanical Engineering
แนะนาหลักการและวิธีการการคานวณทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์และ
ไฟไนต์ โ วลุ ม การประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรมเชิ ง พานิ ช ย์ แ ละฟรี แ วร์ ม าช่ ว ยวิ เคราะห์ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เช่น ปัญหาทางกลศาสตร์วัสดุ การวิเคราะห์ความเค้นความเครียดในเนื้อวัสดุ
การเปลี่ยนรูปของชิ้นงาน ปัญหาการสั่นสะเทือน ปัญหาทางด้านกลศาสตร์ของไหลและความร้อน
Introduction to CAE, finite element method and finite volume method; applying
and using commercial and free software; analyzing and solving mechanical
engineering problems; studying on stress-strain, vibration, flow and heat transfer
problems
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กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
216-621 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3((3)-0-6)
Advanced Mechanical Vibrations
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเชิงกลในระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to mechanical vibrations in bachelor program
ทฤษฎีการแกว่งขนาดเล็กของระบบดิสคริทไทซด์ซึ่งมีมิติภาพสูง การตั้งสมการการเคลื่อนที่โดยการ
ใช้สมการลากรองและโดยการใช้สัมประสิทธิ์อินฟลูเอนซ์ การหาค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดโดย
วิธีการเชิงตัวเลข ลักษณะการสั่นแบบธรรมชาติและการสั่นแบบบังคับ การใช้มโนทัศน์ของระบบ
ย่อยมาประกอบกันเป็ นระบบใหญ่ โดยเทคนิคอิม พีแดนซ์ ทฤษฎีการแกว่งขนาดเล็กของระบ บ
ต่อเนื่อง สมการของเลิฟสาหรับเปลือกบาง
Theory of small oscillations of discrete or discretized systems of high dimensional;
formulation of equations of motion using Lagrange's equation and influence
coefficients; natural frequencies and modes; numerical methods; free vibrations
and forced vibration characteristics; assembly of large systems from subsystems
concepts by impedance techniques; Theory of small oscillations of continuous
systems; Love's equations for thin shells
216-622 กลศาสตร์วัสดุขนั้ สูง
3((3)-0-6)
Advanced Mechanics of Materials
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับกลศาสตร์วัสดุในระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to mechanics of Material in bachelor program
ความเค้นและความเครียดระนาบปัญหาความเค้น 2 มิติ และ 3 มิติ การกระจายของคลื่นความเค้น
ในวัสดุยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดในช่วงพลาสติก การประยุกต์ทฤษฎี
พลาสติกซิตี้กับการขึ้นรูปชิ้นงานและขจัดวัสดุส่วนเกิน ทฤษฎีวิบัติต่าง ๆ ใน 3 มิติ การใช้หลักของ
พลังงานในการวิเคราะห์การแตกหัก สนามความเค้นที่ปลายรอยแตก โซนพลาสติกที่ปลายรอยแตก
การแตกหักเนื่องจากความล้า การออกแบบเพื่อป้องกันการแตกหัก การวิเคราะห์ความเค้นของ
ผนังบาง
Plane stress and plane strain on two-dimensional and three-dimensional
problems; stress wave propagation in elastic solid media; applications of plasticity
theory to metal forming and removal; three-dimension theories of failure; energy
approach analysis of fracture mechanics; stress field in the vicinity of crack tip;
crack tip plastic zone; Fatigue fracture; design components against fracture; stresses
in plate and shell
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216-623 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
3((3)-0-6)
Mechanics of Composite Materials
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับกลศาสตร์วัสดุในระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to mechanics of material in bachelor program
คุณสมบัติและกลศาสตร์ของวัสดุประกอบแบบเป็นขั้นเสริมแรงด้วยเส้นใย ทฤษฎีการซ้อนกันเป็นชั้น
เชิ งแบบฉบั บ กลศาสตร์จุ ล ภาคของวั ส ดุ ป ระกอบเสริม แรงด้ ว ยเส้ น ใย ความแข็งแกร่ง ความ
แข็งแรง กระบวนการผลิตและการทดสอบ ความเค้นเนื่องจากภาระทางความร้อน การออกแบบ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Properties and mechanics of fibrous laminated composites; classical lamination
theory; micromechanics, stiffness and strength; fabrication and testing; thermal
stresses; design, analysis, and computerized implementation
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
Advanced Heat Transfer
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to heat transfer in bachelor program

3((3)-0-6)

ปั ญ หาค่ าขอบเขตและอนุ ก รมฟู เรีย ร์ เทคนิ คการแยกตั ว แปรส าหรับ ปั ญ หาการน าความร้อ น
คาตอบของสมการการนาความร้อนสาหรับตัวกลางกึ่งอนันต์ และตัวกลางอนันต์ ทฤษฎีดูฮาเมล
ทฤษฎีของฟังก์ชัน ของกรีน ทฤษฎีของการแปลงลาปลาซ การไหลและทฤษฎีชั้น ขอบเขต การ
เคลื่อนที่ของความร้อนในการไหล การพาความร้อนชนิดอิสระและบังคับในการไหลแบบราบเรียบ
และปั่นป่วนทั้งการไหลภายนอกและภายใน การพาความร้อนโดยการควบแน่นและการเดือด การ
ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กฎการแผ่รังสี คุณลักษณะวัตถุดาและวัตถุจริง หลักการ
แลกเปลี่ยนพลังงานและตัวประกอบทางเรขาคณิต การแลกเปลี่ยนพลังงานในภาชนะเทาเมื่อไม่มี
ก๊า ซบรรจุ การวิ เคราะห์ ระบบ nongray ของ non-diffuse การส่ ง ผ่ า นพลั งงานในตั ว กลางที่
ดูดกลืนและแผ่รังสี อุปกรณ์การแผ่รังสี วิธีคานวณเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาการถ่ายโอนความร้อน
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Boundary value problems and Fourier’s series; separation of variables method for
heat conduction; solution of heat equation for semi-infinite and infinite domains;
use of duhamel theorem; use of Green’s function; use of Laplace transform; fluid
flow and boundary-layer theory; the transport of heat in fluid flow; free and forced
convection in laminar and turbulent flow; internal and external flow; condensation
and boiling heat transfer; heat exchanger design; thermal radiation laws;
characteristics of black and real bodies; energy exchange concepts and geometric
factors; energy exchange in gray enclosures without gases; nongray of non-diffuse
system analysis; energy transfer in absorbing and emitting media; radiation
equipment; numerical method
216-632 กังหันก๊าซและการประยุกต์
Gas Turbine and Application

3((3)-0-6)

รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to thermodynamics in bachelor program
หลักการอุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของไหลที่ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบวัฏจักรกังหันก๊าซ
ส่วนประกอบและระบบที่ประยุกต์ใช้กับโรงจักร ยานยนต์และอากาศยาน
Principles of thermodynamics, fluid dynamics utilized in analyses and designs of
gas-turbine cycles; components and systems for power plant; automotive and
aircraft applications
216-633 การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน

3((3)-0-6)

Heat Transfer Enhancement
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนในระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to heat transfer in bachelor program
แนะนาเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนความร้อน เทคนิคการเพิ่มความสามารถใน
การถ่ายโอน ความร้อนแบบแอคทีฟและแพสสีฟ แนวคิดทั่วไปและนิยามต่าง ๆ ของการถ่ายโอน
ความร้อน ชั้นขอบเขตของความเร็วและชั้นขอบเขตของอุณหภูมิ การไหลแบบราบเรียบและการไหล
แบบปั่นป่วนในท่อ และช่องแคบ ความดันลด สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สัมประสิทธิ์การถ่ายโอน
ความร้อนในท่อ วิธีเชิงทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนสาหรับการ
ไหลภายในท่อ การติดตั้งเครื่องมือ การวัดอุณหภูมิและความดัน ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
การหาอัตราส่วนการเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อนโดยรวม เกณฑ์ของสมรรถนะ
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Introduction to heat transfer enhancement; active and passive heat transfer
enhancement techniques; general concepts and definitions for heat transfer;
hydrodynamic and thermal boundary layers; laminar and turbulent flow in pipes
and channels; pressure drop; friction factor; heat transfer coefficient in pipes;
experimental method for heat transfer enhancement in pipes; experimental setup; measurement of temperature and pressure; data and data processing;
determination of overall heat transfer enhancement ratio; performance criterion
216-634 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics

3((3)-0-6)

รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลในระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to fluid mechanics in bachelor program
ปรากฎการณ์ของการไหลแบบเฉือน ลาของไหล การไหลหลังวัตถุ และการไหลแบบแยกจากผิว
การไหลแบบล้อมรอบและจากัดด้วยผนัง พื้นฐานของการควบคุมการไหล การควบคุมการไหล
แบบพาสซีฟและแอคทีฟ การประยุกต์ใช้การควบคุมการไหล แนะนาการไหลหลายสถานะ การ
ไหลเกิดปฏิกริริยา และการไหลหมุนวน อากาศพลศาสตร์บนยานยนต์ การเกิดเสียงรบกวน การ
ไหลในเครื่องจักรกลของไหล การไหลของของไหลระดับไมโครนาโน
Phenomena of shear flows, jets, wakes and separated flows, Wall-bounded and
confined flows, fundamental of flow control, Passive and active flow control,
applications for flow control, introduction to multiphase flows, reacting flows and
vortex flows, vehicle aerodynamics, noise, turbomachinery flows, micro-nano fluid
flows
216-635 วิธีการคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Computational Fluid Dynamics

3((2)-2-5)

การออกแบบโมเดลของปั ญ หา แบบ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ คุณ ภาพกริด โมเดลของการไหลแบบ
ปั่นป่วนและวิธีการวัดของไหลแบบปั่นป่วน ตัวแปรที่มีผลต่อการลู่เข้าของคาตอบ การไหลแบบคง
ตัวและแบบไม่คงตัว การไหลแบบอัดตัว การไหลหลายสถานะ ขอบเขตเชิงสมการกาหนดโดยผู้ใช้
ปัญหาแบบกริดเคลื่อนที่และกริดยืดหยุ่นได้ ปัญหาของการไหลแบบปั่นป่วน ปัญหาของการเผา
ไหม้
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Modeling for 2-dimensional and 3-dimensional problems, grid quality; turbulence
model and measurement; effectiveness factor for divergence of solutions; steady
flow and unsteady flow, compressible flow, multiphase flow, user defined function
(UDF); movable and flexible grid problems, turbulent flow problems, combustion
problems
216-636 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
3((3)-0-6)
Aerosol Science and Engineering
ความรู้พื้นฐานของแอโรซอล กลศาสตร์ของอนุภาคขั้ นพื้นฐาน การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนและ
การแพร่กระจาย การระเหยและการควบแน่น การจับเป็นก้อน การกรองอนุภาคโดยใช้ไซโคลน
และตัวกรองแบบเส้นใย
Fundamentals of aerosol science; elementary particle mechanics; Brownian motion
and diffusion; evaporation and condensation; coagulation; filtration using cyclone
and fiber filter
216-637 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท
3((3)-0-6)
Jet Flow Engineering
พื้นฐานของการไหลแบบเจ็ท เจ็ทอิสระ เจ็ทผนัง เจ็ทไหลเกาะติดผนัง เจ็ทไหลปะทะผนัง ความ
เสถียรของเจ็ท การเกิดการสั่นของลาเจ็ท การผสมของเจ็ทและการควบคุมการไหล การประยุกต์
การผสมและการแพร่ของเจ็ทอิสระ การประยุกต์ของเจ็ทไหลปะทะ เจ็ทที่ไหลด้วยความเร็วสูง เจ็ท
ที่มีสองสถานะ การศึกษาการไหลของเจ็ทด้วยการทดลองและการจาลองการไหล แนะนาการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม
Fundamental of jet flow; free jet flow; wall jet flow; jet flow attached on wall;
stability of jet flow; oscillation in jet flow; mixing in jet flow and flow control;
application of mixing and diffusion in free jet flow; application of impinging jet; high
speed jet flow; two-phase jet flows; experimental and numerical studies of jet
flow; introduction to engineering applications
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กลุ่มวิชาพลังงาน
216-641 การจัดการพลังงานในอาคาร

3((3)-0-6)

Energy Management in Buildings
การท าความเย็ น สบายและไซโครเมตรี คุณ ภาพอากาศ และการแลกเปลี่ ย นอากาศ ความ
ต้องการใช้งาน การใช้ประโยชน์ เครื่องใช้ในอาคารและความต้องการพลังงาน ภาระความร้อน
ของอาคารและแปรเปลี่ยนกับเวลา ความร้อนจากแสงอาทิตย์และการบังเงา การวัดและควบคุม
พลังงาน เครื่องมือวัดและควบคุม
Comfort cooling and psychrometry; air quality and air change building utility,
facility and energy requirement; building energy load and thermal dynamics;
solar heat gain and shading; measurement and control of energy; instrumenttation for measurement and control
216-642

การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้

3((3)-0-6)

Industrial Energy Management in Southern Region
การวิเคราะห์ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ การจัดการเพื่อลดพลังงานต่อ หน่วยผลิตภัณฑ์
การวิ เคราะห์ แ ละการจั ด การพลั ง งานในอุ ต สาหกรรมยางพารา ยางแผ่ น ยางแท่ ง และ
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา การวิเคราะห์และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล การ
แปรรูป การแช่แข็ง และการให้ความร้อน การวิเคราะห์และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
สกัดน้ามันปาล์มดิบ การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่เหลือจากสกัดน้ามันปาล์ม
Analysis of energy costs per unit of products; management for energy saving per
unit of products; energy analysis and management in rubber industry: rubber
sheets, rubber blocks and rubber products; energy analysis and management in
seafood industry: processing, freezing and heating; energy analysis and
management in palm oil extraction industry; adding value for waste from palm
oil extraction
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216-643 พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป

3((3)-0-6)

Energy from Biomass and Conversion
ศักยภาพของชีวมวลที่จะใช้เป็นพลังงาน แหล่งชีวมวล การผลิตชีวมวล ชนิดและปัญหาในการ
นาชีวมวลมาใช้ การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการความร้อน การสันดาปโดยตรง การเปลี่ยนชีว
มวลเป็ นก๊าซเชื้ อเพลิ ง กระบวนการไพโรไรซิ ส การผลิ ตพลั งงานระดั บกาลั งผลิ ตสู ง จากชี ว มวล
การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการชีววิทยา การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศและผลิตเอทิล แอลกอฮอล์ การผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมและการควบคุมมลภาวะ การใช้น้ามันพืชเป็น
เชื้อเพลิง การใช้ชีวมวลเดินเครื่องยนต์แบบกังหันก๊าซ
Potential of biomass as an energy source; biomass resource, biomass production,
forms of biomass and problems in recovering of biomass; thermal conversion;
direct combustion, gasification, pyrolysis, large scale power production from
biomass; biological conversion; anaerobic digestion, ethanol production and
industrial biogas production and pollution control; plant-derived oil as an energy
source; operation of gas turbine on biomass fuels
216-644 การเผาไหม้ขั้นสูง

3((3)-0-6)

Advanced Combustion
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของปรากฏการณ์การเผาไหม้ การจาแนกเปลวไฟ การวัดความเร็ว
เปลวไฟแบบราบเรียบ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเร็วของการเผาไหม้ ทฤษฎีของการ
แพร่ก ระจายของเปลวไฟ ความสามารถในการติ ด ไฟ ลั ก ษณะทางเคมี และสมดุ ล ทางเคมี
ปฏิกิริยาลูกโซ่ การคานวณและการวัด อุณหภูมิเปลวไฟ การแพร่ของเปลวไฟ เชื้อเพลิง การฉีด
เป็น ฝอยละอองและการระเหยของเชื้อเพลิงเหลว ทฤษฎีของการจุดระเบิ ด เสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ การใช้โปรแกรมจาลองปรากฏการณ์ทางเคมีการเผาไหม้
Physical and chemical aspects of basic combustion phenomena; classification of
flames; measurement of laminar flame speed; factors influencing burning
velocity; theory of flame propagation; flammability; chemical aspects; chemical
equilibrium; chain reactions; calculation and measurement of flame
temperature; diffusion flames; fuels; atomization and evaporation of liquid fuels;
theories of ignition, stability and combustion efficiency, Programming to simulate
chemical reaction of combustion
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216-645

วิศวกรรมการอบแห้ง

3((3)-0-6)

Drying Engineering
ทฤษฎีการอบแห้ง ความชื้นในก๊าซและของแข็ง ไอโซเทอมความชื้น สหสัมพัทธ์ของความชื้น
สมดุล คุณลักษณะของเส้นกราฟการแห้ง เส้นกราฟจุดวิกฤต การอบแห้งผลผลิต ทางการเกษตร
โดยใช้ลมร้อน สมดุลความร้อนและสมดุลมวลในกระบวนการอบแห้งแบบแบทซ์และการอบแห้ง
แบบต่อเนื่อง ประเภทของตู้อบแห้ง แนวทางการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของตู้อบแห้ง
ออพติไมเซชั่นการใช้พลังงานในการอบแห้ง
Theory of drying; moisture in gases and solids; moisture isotherm; correlation of
moisture-equilibrium data; characteristic drying curve; critical-point curve; drying
of agricultural products by heated air; heat and mass balances in batch and
continuous drying process; types of dryer, enhancement techniques for
performance and efficiency of dryers;
energy optimization in drying
216-646

เชื้อเพลิงชีวภาพ

3((3)-0-6)

Biofuel
สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทยและปัญหาพลังงาน ความเป็นมาของไบโอดีเซล
จากน้ามันพืช ชนิดของเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล ไพโรไลซิสออยล์ เอทานอล แก๊สโซฮอล์ดีโซ
ฮอล เทคโนโลยีการผลิ ต ไบโอดี เซล การประยุกต์ใช้ไบโอดี เซล การวิเ คราะห์ คุณ สมบั ติท าง
เชื้อเพลิงชีวภาพ พื้นฐานเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล การวิเคราะห์ไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอ
ดีเซล
Thailand alternative energy situation and energy problems; history of vegetable
oil-based diesel fuels; types of biofuels: biodiesel, ethanol, gasohol, diesohol,
pyrolysis oil; application of biofuel production; analysis of fuel properties; basics
of diesel engines and diesel fuels; exhaust emissions
216-647 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน

3((3)-0-6)

Energy Storage Engineering
หลักการการกักเก็บพลังงาน การกักเก็บพลังงานความร้อน ตัวกลางที่ใช้กักเก็บพลังงานความ
ร้อน การกักเก็บ พลั งงานไฟฟ้ า เซลล์ เชื้ อเพลิ ง การสู ญ เสียพลังงานระหว่างการกักเก็บ การ
ออกแบบระบบกักเก็บพลังงาน การประยุกต์ใช้
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-

Principles of energy storage; heat storage; media of heat storage; electrical
energy storage; fuel cell; energy losses during storage; design of heat storage;
applications

กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
216-651 หลักวิทยาการหุ่นยนต์

3((3)-0-6)

Principles of Robotics
ประวัติและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ รูปแบบของหุ่นยนต์ การกาหนดพิกัดและการเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุในสามมิติ สมการคิเนมาติกแบบไปหน้าและแบบผกผันของหุ่นยนต์ การวางแผนงานและ
การเคลื่อนที่ การจาลองและโปรแกรมหุ่นยนต์แบบออฟไลน์
History and applications of robots; robot configurations; spatial descriptions and
transformations of objects in three-dimensional space; forward and inverse
manipulator kinematics; task and trajectory planning; simulation and off-line
programming
216-652

การควบคุมหุ่นยนต์

3((3)-0-6)

Robot Control
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับหลักวิทยาการหุ่นยนต์
Prerequisite: Related subject to principles of robotics
พลศาสตร์และการควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ เมทริกซ์จาโคเบียนของความเร็วและแรง
แบบสถิตย์ ความสัมพันธ์ของความเร่งเชิงเส้นและความเร่งเชิงมุม พลศาสตร์ของตัวทางานของ
หุ่นยนต์ การออกแบบกลไลของตัวทางาน การควบคุมแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
ควบคุมแรงของตัวทางาน
Dynamics and control of robot manipulators; Jacobian matrix relating
velocities and static forces; linear and angular acceleration relationships;
manipulator dynamics; manipulator mechanism design; linear and nonlinear
control; force control of manipulators
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216-653

-

การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง

3((3)-0-6)

Advanced Mechatronics System Design
แนะนาระบบเมคาทรอนิกส์และระบบปัญญาประดิษฐ์ แบบจาลองและการจาลอง ระบบงานจริง
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์สมัยใหม่ อุปกรณ์ตัวทางาน ระบบสมองกลฝังตัว ระบบควบคุมอัจฉริยะ
สาหรับระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ทิศทางการพัฒนาเมคาทรอนิกส์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องในอนาคต กรณีศึกษาด้านการสาธิตและการทดลองระบบเมคาทรอนิกส์
Introduction to mechatronics and artificial intelligence; modeling and simulation of
real systems; modern sensors and transducers; actuating devices; embedded
system; intelligent control systems for linear and nonlinear systems; trends in
mechatronics applications and related technology innovation; case study:
mechatronics demonstrations and experiments
216-654

การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์

3((3)-0-6)

Human-Robot Interaction
การแนะนาการติดต่อสื่อสารระหว่ างมนุ ษย์กับหุ่นยนต์ องค์ประกอบของมนุษย์และโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ของมนุษย์ การออกแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ ทฤษฎีเบื้องต้น
และการออกแบบอั ล กอริทึ ม พื้ น ฐานของการเขี ย นโปรแกรมการควบคุม หุ่ น ยนต์ ส าหรับ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ การรวบรวม การวิเคราะห์ การประเมินผลข้อมูล การ
นาเสนอข้อมูล กรณีศึกษาทดลองการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
Introduction to human-robot interaction; human factors and human mathematical
model; human-robot interaction design; human-robot interface; aasic theory and
design robotic control algorithms for human-robot interaction; foundations of
computer and robotics interface programming; data gathering; data analysis; data
evaluation; data interpretation; data presentation; case study: human-Robot
Interaction demonstrations and experiments
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216-655

-

ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์

3((3)-0-6)

Robot Operating System
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ คาสั่งพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ แนวคิดของรอส โหนด หัวข้อ การรับส่ง
ข้อมูล ชุดไฟล์ การคานวณเส้นทางและการนาทาง สแลม การเข้าใจเสียง การสังเคราะห์เสียง การ
มองเห็นของหุ่นยนต์ การควบคุมฐานหุ่นยนต์ การควบคุมมอเตอร์เซอร์โว
Robot operating system; basic commands; ROS concept; node; topic; subscript;
package; stack; navigation; path planning; SLAM; speech recognition; speech
synthesis; robot vision; base control; servo motor control
216-656 ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
9((3)-12-12)
Module: Robot and Control Systems
แนวคิดพื้นฐานของระบบควบคุมและระบบหุ่นยนต์ ฟอร์เวิร์ดคิเนเมสิกส์ อินเวิร์ดคิเนเมติกส์ การ
จาลองและโปรแกรมการทางานของหุ่นยนต์ การออกแบบระบบหุ่นยนต์ แนวคิดและการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ การโปรแกรมระบบย่อยพื้นฐานของหุ่นยนต์
Basic concept of controlled and robotics systems; forward kinematics; inverse
kinematics; simulation and programming of robotics operation; design of robotic
system; concept and implementation of Robot Operating System; programming of
robot subsystems
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
216-661 ระบบผู้เชี่ยวชาญ

3((3)-0-6)

Expert Systems
รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี
Prerequisite: Related subject to computer programming in bachelor program
เครื่องมือสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ การบรรจุความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ การให้เหตุผลภายใต้ภาวะไม่
แน่นอน การออกแบบและสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่การออกแบบ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบและประเมินระบบผู้เชี่ยวชาญ
Expert system tools; knowledge representation in expert systems; reasoning under
uncertainty; designing and building an expert system; expertise transfer for expert
system design; testing and evaluating of expert systems
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216-662

-

การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ

3((3)-0-6)

Neural Network Design and Fuzzy Logic Control
การออกแบบโครงข่ายประสาท สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาท กฎการเรียนรู้เปอร์เซปตรอน
การเรียนรู้ที่มีการดูแลของเฮเบียน สมรรถนะและสมรรถนะที่ดีที่สุด การเรียนรู้ของวิโดร์ฮอฟ การ
เรียนรู้แบบแพร่กลับ การควบคุมแบบฟัซซีโลจิก ทฤษฎีฟัซซีเซท การพัฒนารูปแบบฟัซซี ระบบ
ควบคุมแบบฟัซซี ดีฟัซซิฟิเคชัน และการประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์
Neural network design; neural networks architecture; perception learning rule;
supervised Hebbian learning; performance and performance optimization; WidrowHoff learning; back propagation; fuzzy logic control; fuzzy set theory; fuzzy logic
control; developing fuzzy models; defuzzification; engineering application
216-663 การเรียนรู้ของเครื่อง

3((3)-0-6)

Machine Learning
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล เอกลักษณ์เด่น การกรองเอกลักษณ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีบทเบยส์ การ
เรียนรู้ของโปรแกรม การจดจา การคัดแยก สมการพหุ นาม ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ การเรียนรู้เชิงลึ ก
โครงข่ายใยประสาท ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม 4.0
Pre-processing; feature; feature extraction; static; Bayes theorem; machine learning;
recognition; classification; polynomial equation; artificial intelligence; deep learning;
neural network; automation of production; industry 4.0
กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
216-671 ระบบข้อมูลและควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า

3((3)-0-6)

Data and control systems for electric vehicle
ระบบจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ตรวจรู้ และ ระบบควบคุม การควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ ทบทวน
พื้นฐานทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ เกท ทฤษฎีเครือข่ายยานยนต์
ยานยนต์ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจรู้ อุปกรณ์ขับ ระบบขับเคลื่อน
กาลังไฟฟ้าและระบบเสริมในยานยนต์ไฟฟ้า ระบบควบคุมกาลังไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย
และการสื่อสารในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
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-

Data acquisition; sensors, and control systems of modern electric vehicles; board
spectrum of control systems; a review of electrical and electronics, transistors,
gates; vehicle network theory, vehicle embedded controllers and
communications protocols; sensors, actuators, electric drive or electric assist
vehicles; electrical power control, networks and communications in modern
automotive systems
216-672 มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์ไฟฟ้า ภาคการจาลองแบบและการควบคุม

3((3)-0-6)

Motors for electrified-powertrain vehicles: modelling and controls
แนะนามอเตอร์ชนิดต่าง ๆ ต้นกาลังขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า การจาลองแบบและการควบคุม
มอเตอร์ต้นกาลังทั้งกระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับในอุตสาหกรรมยานยนต์แหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าชนิดแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง และแหล่งพลังงานไฟฟ้าชนิดผสม
Introduction to tractive motors for propelling electric vehicles; modelling and
controls most off-the-shelf motors in automotive applications; modelling and
controls of DC motors and AC motors; important motor parameters, and specific
applications in hybrid, battery, and fuel-cell electric vehicles
216-673

พลศาสตร์ยานยนต์

3((3)-0-6)

Vehicle dynamics
การวิเคราะห์ แรง การเคลื่อนที่ อากาศพลศาสตร์ กลไกของระบบส่งกาลัง ระบบช่วงล่าง ระบบ
บังคับเลี้ยว ล้อยาง ระบบกันสะเทือน การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในหลายองศาอิสระ การพัฒนา
ต้นแบบทางคณิตศาสตร์ของยานยนต์เพื่อการควบคุม การวิเคราะห์ การสั่นสะเทือนในยานยนต์
แนะน าอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการตรวจวัด และทดสอบการสั่ น สะเทื อน และการควบคุม และลดการ
สั่นสะเทือนภายในยานยนต์
Kinematics and kinetics of vehicle; aerodynamics; suspension system; steering
system; tires and wheels; vibration; multi-degree of freedom; mathematical
modelling of vehicle control system; vibration analysis in vehicle; equipment and
vibration measuring; control and optimization of vehicle system
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216-674

-

การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ลูกผสม

3((3)-0-6)

Energy management in electric vehicles and hybrid vehicles
การจัดการพลังงานและกาลังไฟฟ้า รูปแบบของระบบขับเคลื่อน ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบ
ต่าง ๆ เซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบประจุไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแส
และความต่างศักย์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้กริดอัฉริยะ และการประเมินประสิทธิภาพของยานยนต์
เพื่อการเปรียบเทียบ
Energy and power management in hybrid and electric vehicles; drivetrain
topology; overview of energy storage systems, fuel-cell stack, battery, battery
management; charging management; battery charging, power converters, smart
grid application, and energy efficiency estimation
216-675 ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า
9((3)-12-12)
Module: Electric Vehicle
การประเมินอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและเชื้อเพลิงของยานยนต์ การสร้างแบบจาลองของยาน
ยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง และยานยนต์ไฟฟ้าลูกผสม แนะนาระเบียบวิธีสาหรับควบคุม
การทางานของยานยนต์ เทคโนโลยีแบตเตอรี และเทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้า การจัดหาและ
การจั ด การพลั งงานส าหรับ รองรับ การใช้ ง านยานยนต์ ไฟฟ้ า การแนะน ายานยนต์ ส มั ย ใหม่
หลั กการทางเครื่องกลและไฟฟ้ าที่ เกี่ยวข้องกับ ยานยนต์ส มัย ใหม่ พลศาสตร์ยานยนต์ ระบบ
โครงสร้างและการออกแบบยานยนต์ ระบบส่งกาลัง
Introduction to vehicle energy and fuel consumption; modeling of electric, fuelcell and hybrid-electric propulsion systems; supervisory control algorithms;
battery technologies, and charging technologies; introduction to modern vehicle;
basic concept of mechanical system and electrical system; vehicle dynamics;
frame and structure; vehicle design; drive train
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-

กลุ่มวิชาหัวข้อขั้นสูง
216-681 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1

3((3)-0-6)

Advanced Topics in Mechanical Engineering I
หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็นที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced current topics of interest in mechanical engineering
216-682 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2

3((3)-0-6)

Advanced Topics in Mechanical Engineering II
หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็นที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced current topics of interest in mechanical engineering
216-683 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3

3((2)-2-5)

Advanced Topics in Mechanical Engineering III
หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็นที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced current topics of interest in mechanical engineering
216-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4

3((2)-2-5)

Advanced Topics in Mechanical Engineering IV
หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็นที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced current topics of interest in mechanical engineering
วิทยานิพนธ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
216-691 วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

Thesis
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ภายใต้การ
ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อที่ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุก
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม
Research on topics of interest in mechanical engineering related to industrial needs
under the supervision of advisors; presentation and oral examination every
registered semester; preparation of thesis in a proper form
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216-692 วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

Thesis
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์
ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อที่ประชุมและการทดสอบความรู้ ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม
Research on topics of interest in mechanical engineering under the supervision of
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation
of thesis in a proper form
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
216-791 วิทยานิพนธ์

48(0-144-0)

Thesis
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ภายใต้ การ
ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อที่ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุก
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม
Research on topics of interest in mechanical engineering related to industrial need
under the supervision of advisors; presentation and oral examination every registered
semester; preparation of thesis in a proper form
216-792 วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

Thesis
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม เสนอผลงานต่อที่ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และ
เขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม
Research on topics of interest in mechanical engineering under the supervision of
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of
thesis in a proper form
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3.2

ที่
1

2

เลขประจาตัว
ประชาชน

ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

รศ.

ชื่อ-สกุล
นายเจริญยุตร
เดชวายุกุล*

นายวิริยะ
ทองเรือง

ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา
ที่จบ

ผศ.

นายชยุต
นันทดุสิต

ปีที่จบ
การศึกษา

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

สถาบันทีจ่ บการศึกษา

Doctor of
Philosophy
Master of
Science
ปริญญาตรี

Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Master of Science in
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล

2544

Doctor of
Philosophy

Doctor of Philosophy in
Materials Science and
Engineering
Master of Science in
Materials Science and
Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Mechanical Engineering
Master of Science in
Mechanical Engineering
Bachelor’s in engineering

Materials Science and
Engineering

Vanderbilt University,
U.S.A.
Vanderbilt University,
U.S.A.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
North Carolina State
University, U.S.A.

Materials Science and
Engineering

New Jersey Institute of
Technology, U.S.A.

2540

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533
Osaka University, Japan
2547

Mechanical Engineering

Osaka University, Japan

2543

Mechanical Engineering

Osaka University, Japan

2541

Master of
Science

3

-

ปริญญาตรี
Doctor of
Philosophy
Master of
Science
Bachelor

ภาระงานสอน
แฅะผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง
หน้า 139

2541
2534
2544

ดูภาคผนวก ง
หน้า 141

ดูภาคผนวก ง
หน้า 143
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ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

-

ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา
ที่จบ

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

สถาบันทีจ่ บการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

4

ผศ.

นายมักตาร์
แวหะยี

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
อุตสาหกรรมบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

2557
2552
2550

5

ผศ.

นายปรมินทร์
เณรานนท์ **

Doctor of
Philosophy

Doctor of Philosophy in
Mechanical and
Systems Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Mechanical and
Aerospace Engineering
Master of Science in
Mechanical and
Aerospace Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Mechanical and
Systems Engineering

Newcastle University, UK

2558

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of MissouriColumbia, U.S.A.

2550
2546
2555
2551
2547
2539

Mechanical Engineering

University of MissouriColumbia, U.S.A.

2535

วิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

6

รศ.

7

ศ.

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
นายกฤช สมนึก ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
นายพีระพงศ์
Doctor of
ทีฆสกุล
Philosophy
Master of
Science
ปริญญาตรี

ภาระงานสอน
แฅะผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง
หน้า 145

ดูภาคผนวก ง
หน้า 147

ดูภาคผนวก ง
หน้า 149
ดูภาคผนวก ง
หน้า 151

- 58

ที่
8

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

ชื่อ-สกุล
นายสุธรรม
นิยมวาส

ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา
ที่จบ
Doctor of
Philosophy
Master of
Science

9

10

รศ.

ผศ.

-

ปริญญาตรี
นายพฤทธิกร
Doctor of
สมิตไมตรี
Philosophy
Master of
Science
ปริญญาตรี
นางสาวจันทกานต์ Doctor of
ทวีกุล
Engineering
Master of
Engineering
ปริญญาตรี

Doctor of Philosophy in
Metallurgical and
Materials Engineering
Master of Science in
Materials Science and
Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Mechanical Engineering
Master of Science in
Mechanical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Engineering in
Energy Technology
Master of Engineering in
Energy Technology
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

สถาบันทีจ่ บการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

Metallurgical and
Materials Engineering

University of Alabama
U.S.A.

2544

Materials Science and
Engineering

New Jersey Institute of
Technology, Japan

2540

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Kentucky
U.S.A.
Vanderbilt University
U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Asian Institute of
Technology
Asian Institute of
Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

2530
2547

Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Technology
Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
แฅะผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง
หน้า 153

ดูภาคผนวก ง
หน้า 155

2543
2539
2546
2539
2534

ดูภาคผนวก ง
หน้า 157
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ที่
11

12

13

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

ผศ.

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายธีระยุทธ
หลีวิจิตร

นายภาสกร
เวสสะโกศล

นายกิตตินันท์
มลิวรรณ

-

ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา
ที่จบ

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

ปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

Doctor of
Philosophy
Master of
Science

Doctor of Philosophy in
Fluid Mechanics
Master of Engineering in
Mechanic
Master of Engineering in
Energy and Transfer
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

Mechanical Engineering

สถาบันทีจ่ บการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Paul Sabatier University
France
Paul Sabatier University
France

2550

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2539

2543
2538
2553

ดูภาคผนวก ง
หน้า 161

2544
2533
2547
2543

Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานสอน
แฅะผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง
หน้า 159

ดูภาคผนวก ง
หน้า 163
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ที่
14

15

16

17

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา
ทาง
ชื่อ-สกุล
ที่จบ
วิชาการ
อาจารย์ นายฐานันดร์ศักดิ์ ปริญญาเอก
เทพญา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อาจารย์ นายสมชาย
Doctor of
แซ่อึ้ง
Philosophy
Master of
Science
ปริญญาตรี
ผศ.
นายวิริยะ
Doctor of
ดวงสุวรรณ
Philosophy

รศ.

นายพรชัย
พฤกษ์ภัท
รานนต์

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
Doctor of
Philosophy
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

-

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Mechanics and Energy
Master of Science in
Mechanics and Energy
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Chemical and Process
Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy in
Electrical and
Computer Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันทีจ่ บการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Henri Poincaré University
France
Henri Poincaré University
France
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Surrey, UK

2548

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Electrical and
Computer Engineering

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Minnesota
U.S.A.

2544
2538
2547

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2540
2536

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanics and Energy
Mechanics and Energy
วิศวกรรมเครื่องกล
Chemical and Process
Engineering

2539
2536
2549

ภาระงานสอน
แฅะผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง
หน้า 165

ดูภาคผนวก ง
หน้า 167

2545
2541
2553

ดูภาคผนวก ง
หน้า 169

ดูภาคผนวก ง
หน้า 171
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ที่
18

19

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

ผศ.

*ประธานหลักสูตรปริญญาเอก และ
**ประธานหลักสูตรปริญญาโท

ชื่อ-สกุล

-

ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา
ที่จบ

นางณัฎฐา
จินดาเพ็ชร์

Doctor of
Philosophy

ระชา
เดชชาญชัยวงศ์

Master of
Engineering
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

ปีที่จบ
การศึกษา

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

สถาบันทีจ่ บการศึกษา

Interdisciplinary Course
on Advanced Science
and Technology

The University of Tokyo
Japan

2547

Information Engineering The University of Tokyo
Japan
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2543

Doctor of Philosophy in
Interdisciplinary Course
on Advanced Science
and Technology
Information Engineering

ภาระงานสอน
แฅะผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง
หน้า 173

2536

2559
2553

ดูภาคผนวก ง
หน้า 175
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-

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
1

เลขประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ทำง
วิชำกำร

ระดับกำรศึกษำ ชื่อหลักสูตรที่จบ
ที่จบ
กำรศึกษำ

สำขำวิชำทีจ่ บ
กำรศึกษำ

ผศ.

ปริญญำเอก

วิศวกรรมไฟฟ้ำและ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
คอมพิวเตอร์
จอมเกล้ำธนบุรี
วิศวกรรมระบบควบคุม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

2552

ปริญญำตรี

วิศวกรรมศำสตรดุษฏี
บัณฑิต
วิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

Doctor of

Doctor of Philosophy

Energy Studies

2558

Philosophy

in Energy Studies

ปริญญำโท

วิศวกรรมโทรคมนำคม สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น

2549

ปริญญำตรี

วิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

Doctor of

Doctor of

Electrical

University of

2558

Engineering

Engineering in

Engineering

Kaiserslautern, Germany

วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

นำยวชรินทร์
แก้วอภิชยั

ปริญญำโท

2

3

อำจำรย์

อำจำรย์

นำยมนตรี
สุขเลือ่ ง

นำยกิตติคณ
ุ
ทองพูล

สถำบันที่จบกำรศึกษำ

Universiti Brunei

ภำระงำนสอน
ปี ที่จบ
กำรศึกษำ และผลงำน
วิชำกำร

2547
2544

Darussalam, Brunei

Engineering

วิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

ดูภำคผนวก จ
หน้ำ 179

2541

Electrical

ปริญญำโท
ปริญญำตรี

ดูภำคผนวก จ
หน้ำ 177

2551
2553

ดูภำคผนวก จ
หน้ำ 181
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะมี
การฝึกงานหรืออบรมระยะสั้นกับภาคอุ ตสาหกรรมส าหรับ แผน ก1 ระดั บปริญ ญาโทและแผน 1.1 ในระดั บ
ปริญ ญาเอกได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นลงเฉพาะรายวิชาวิทยานิพ นธ์เท่านั้ นซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการกับอุตสาหกรรมหรือในสถานประกอบการกับ ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ โดย
หัวข้อวิจัยและการกากับความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับ นักศึกษาผู้เรียน ผู้ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา และในการ
รายงานความก้าวหน้าและสอบวัดผลต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้ทางสถานประกอบการส่งคนเข้าร่วมฟังและแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานดัง กล่าว แต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการสอบแต่อย่างใด ทั้งนี้
เพื่อให้ทางภาคอุตสาหกรรมได้ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับหลักสูตร
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
แนวทางหลักของทั้งปริญญาโทและเอกคือ
1) อาจารย์ที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในสายวิชาการที่คล้ายคลึงกัน จัดกลุ่มเป็นทีมเพื่อบริการวิชาการ
งานสอนและงานวิจัย โดยเฉพาะงานบริการวิชาการและวิจัย
2) สร้างสังคมการเรียนรู้เป็นทีมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เน้นการออกไปหาโจทย์วิจัยและงานบริการ
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยตามสถานประกอบการซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือบริเวณใกล้เคียง
3) ส่งเสริมให้ นักศึกษาเข้าไปฝึกงานช่วงเวลาสั้น ๆ ในรายวิชาสัมมนาเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาน
ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง
4) งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้
ออกแบบให้แผน ก1 ในหลักสูตรปริญญาโท และแบบ 1.1 ในระดับปริญญาเอก มีความเหมาะสมให้
บุคลากรในสถานประกอบการสามารถเรียนขนานไปกับการท างาน โดยเน้นให้ นาโจทย์วิจัยในสถาน
ประกอบการของตนเองมาทาเป็นวิทยานิพนธ์
5) การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบ ที่เนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงงานที่มาจากสถานประกอบการ
ทางหลั กสู ต รจะอนุ ญ าตให้ หัว หน้ า หรือผู้ เกี่ย วข้องในสถานประกอบการนั้ น เข้า ร่ว มให้ ความเห็ น ใน
ความก้าวหน้าและร่วมให้ข้อคิดเห็นในการสอบวิทยานิพนธ์ แต่ไม่มีส่วนในการเป็นคณะกรรมการสอบ
6) เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิตทั้งแผน ก2 เป็นแบบ WIL ดังนั้นการลงเรียนรายวิชา
วิทยานิพ นธ์ นั กศึกษาจะต้องเข้าไปร่วมการฝึกงานระยะสั้น ๆเพื่ อค้น หาโจทย์วิจัย ร่วมกับทางสถาน
ประกอบการ และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการตามความสนใจร่วมกันผ่านกระบวนการรายวิชา
7) สาหรับหลักสูตรปริญญาเอกทั้งรายวิชาสัมมนาและรายวิชาวิทยานิพนธ์เปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เข้าไป
ร่วมพัฒนาโครงการวิจัยกับสถานประกอบการ ดังนั้นหัวข้อวิทยานิพนธ์สามารถเกิดได้จากการร่วมมือกัน
ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการหรืออาจเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทามาจากปริญญาโท
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8) หัวข้อวิทยานิพนธ์ควรเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษาและภาคอุตสาหกรรม
หรือผู้ประกอบการ การดาเนินงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์เน้นใช้เป็นหลักกระบวนการวิจัย มี
ขอบเขตและแผนทางานที่ชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา
9) การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทดสอบความรู้ ด้วยปาก
เปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงการที่ใช้องค์ความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์เพื่อวิจัย
พัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีศักยภาพในการนาไปใช้ได้จริง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับปริญญาโท
1) สามารถเรียนรู้ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และ
สามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2) เข้าใจหลักทฤษฎีทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถสืบค้น สิทธิบัตร
ข้อมูลงานวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงรวบรวมข้อมูล ในการพัฒ นาโครงงานวิจัยที่ร่วมกันแก้ปัญ หากับ
สถานประกอบการ
3) สามารถออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และสามารถประยุกต์การใช้
เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เพื่ อเก็บวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ สามารถนาเสนอ ข้อมู ล
วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล ต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการระดับสากล นาเสนอใน
เวทีการนาเสนอผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
ระดับปริญญาเอก
1) สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการและเชื่อมโยงหลักทฤษฎีขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องเพื่ อใช้ในการออกแบบแก้ปั ญ หาวิจัย และมี ความเชี่ ยวชาญในการใช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมแก้โจทย์ปัญหาที่ยากและซับซ้อนได้
2) สามารถออกแบบ วางแผน กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยได้อย่างชัดเจน มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาโจทย์
วิ จั ย จากผู้ ป ระกอบการ และเข้ า ใจปั ญ หาและสามารถน าปั ญ มาวิ เคราะห์ วางแผนงานเพื่ อ
แก้ปัญหาและดาเนินงานวิจัย ต่อยอด คิดค้นแนวทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถออกแบบ และพัฒนาต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการและเพื่อต่อยอดข้อจากัด
งานวิ จั ย เดิ ม (Research gap) มี แ นวทางและมี ความสามารถในการร่า งสิ ท ธิ บั ต รและจั ด การ
ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์ได้
4) มีความเชื่อมั่นในความรู้ที่ค้น พบ และสามารถอธิบ าย วิจารณ์ เชิงวิชาการ มีผลงานตีพิ มพ์ ทาง
วิชาการ อีกทั้งยังสามารถตอบคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในระดับสากล
5) สามารถเผยแพร่ศักยภาพของงานและมีแนวทางในการประเมินความเป็นไปได้ของงานว่าสามารถ
ต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือ Start up ได้หรือไม่
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5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก1
เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
- นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2
เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1 (1.1)
เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
- นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)
เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
- นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.2)
เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1
18 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
48 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
36 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
48 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.2)
5.5 การเตรียมการ
1) นักศึกษาปริญญาโททุกคนจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเข้าศึกษา
2) นักศึกษาปริญญาโททุกคนจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าเรียน
3) นักศึกษาปริญ ญาเอกทุกคนจะต้องได้รับ การอนุมั ติแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเข้าศึกษา
4) นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกทุ ก คนจะต้ อ งเริ่ ม สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualify Examination) ภายใน 2 ภาค
การศึกษาแรกที่เข้าเรียนและต้องสอบผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้ งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา
5) นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 4 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน
6) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาทุกสัปดาห์
7) หลักสูตรมีการแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1) นั ก ศึ ก ษาต้ องน าเสนอและผ่ า นการสอบโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดช่วง
การทาวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และต้องร่วมประชุมวิชาการที่
จัดขึ้นภายในหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง
3) ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
5) ข้อกาหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความเป็นผู้นา มี
วินัย สามารถทางาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดย
ถือค่านิยมประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง

1)

2)
3)

4)

5)

2. มีความสามารถด้าน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทาง
วิชาการ รวมถึงสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน

1)
2)
3)

ผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ระดับหลักสูตร
(PLOs)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้นกั ศึกษาทางานเป็นกลุ่มและมี
PLO1
การกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทางาน ตลอดจนกาหนดให้ทุก
PLO4
คนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
สอดแทรกจิตสานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ดาเนินกิจกรรมทางวิชาการเช่น การ
กาหนดหัวข้อสัมมนา การจัดการนาเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจยั การจัดประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับหลักสูตรประจาปี
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันจัดการจัด
ประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลระดับหลักสูตร
ประจาปี โดยจะจัดในภาคการศึกษาที่สองของละปีการศึกษา
แต่ กาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาหรับการสื่อสาร
โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นทีป่ รึกษาโครงการ
คณะนักศึกษาผู้จดั การประชุมวิชาการฯ ต้องจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และจัดทา
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรายงาน
ต่ออาจารย์บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่กาหนด
PLO1
ให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน
PLO5
เขียน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในทุกสถานที่และ
เหตุการณ์ จัดสถานที่ห้องทางานให้มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ
การบรรยาย การสอบ การนาเสนอความก้าวหน้า การ
นาเสนอโครงร่าง การสอบวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า การ
ประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลระดับหลักสูตร
ประจาปีเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร
(PLOs)

4) เน้นย้าถึงความสาคัญของทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
5)
6)
7)
3. ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
รวมถึง
วิศวกรรมเครื่องกล
สมัยใหม่ มาให้เหตุผล
และแก้ปัญหาในวิชาชีพ
อย่างมีระบบ

1)

2)
3)
4)
5)
6)

4. มีความสามารถใน
การทาวิจัยอย่างมีระบบ
ไม่ว่าจะเป็น การสืบค้น
ข้อมูล การทดลองวิจัย
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ผล

1)

2)
3)

และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพือ่ ก้าวทันองค์ความรู้ทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนรวมถึงการสอบ มีการประเมินผลในการพัฒนาด้านภาษา
ในแต่ละรายวิชา
การนาเสนอข้อเสนอโครงการและวิทยานิพนธ์ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ และได้รับการประเมินคุณภาพด้านภาษาจาก
อาจารย์หรือกรรมการที่สอบ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กลุ่มนักศึกษา เช่น การกลุ่มสนทนาการ
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ ทัศนศึกษาร่วมกัน
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้นกั ศึกษาทางานเป็นแบบ
Active learning และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมนาเสนอ
งานตามที่หลักสูตรจัดเช่น Engineering project day,
Internal Conference day เป็นต้น
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้นกั ศึกษาสามารถตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
สอดแทรกโจทย์ปัญหาจริงที่เป็นปัญหาพืน้ ฐานจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปในรายวิชา รวมถึงการหยิบยกปัญหา
ทางวิชาชีพวิศวกรรมมาวิจารณ์เป็นกลุ่มในวิชาเรียน
การเข้าอบรมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ ๆ ผ่านรายวิชาสัมมนา
สนับสนุนทุนการจัดทาโครงงานวิศวกรรมในห้องเรียน และ
การแข่งขันผลงานประกวดทางวิชาการ/ผลงานวิจัย
ส่งเสริมให้นักศึกษาสะสมจานวนชั่วโมงและผลการร่วม
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลา
สั้น ๆ ของแต่ละภาคการศึกษา
ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องสืบค้นข้อมูลทางการ
ประดิษฐ์และการตีพิมพ์ในวิชาสัมมนา มีการจัดจานวน
โครงการอบรมการสืบค้นอย่างน้อย 1 โครงการต่อภาค
การศึกษาพร้อมผลประเมินจากผู้เข้าร่วม
การแนะนาและการสอนกระบวนการวิจัยผ่านรายวิชาพัฒนา
ทักษะการวิจัย ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club
ส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาโทควรผ่านการสอบ
ข้อเสนอโครงการภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก

PLO2
PLO3

PLO5
PLO2
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คุณลักษณะพิเศษ
5. มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ มีความสามารถใน
การเขียนแบบ ออกแบบ
การจาลองสถานการณ์
และวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) ส่งเสริมให้การเรียนการสอนเน้นการใช้ โปรแกรม

2)
3)
4)
5)
6)

คอมพิวเตอร์ เช่น MS Office เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการทารายงาน หรือ การนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
กาหนดให้นักศึกษามีโครงงานทีเ่ รียกว่า Class design
project ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เชิญวิทยากร ผู้แทนจาหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมทาง
วิศวกรรมมาจัดอบรมแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนา
จัดประกวดแสดงผลงานการออกแบบจากวิชาต่าง ๆ ในแต่ละ
ปีการศึกษา
ให้จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบใน
งานวิจยั ของตนเป็นผู้สอนเผยแพร่แก่นักศึกษาผู้อื่นในรายวิชา
สัมมนาหรือ Engineering project day ที่หลักสูตรจัดขึ้น
อบรมการใช้เครื่องมือทางการออกแบบทั้งที่เป็นโปรแกรม
และครุภัณฑ์อย่างน้อย 2-3 เรื่อง ต่อปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO2
PLO3
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ระดับปริญญาเอก
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความเป็นผู้นา มี
วินัย สามารถทางาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
โดยถือค่านิยม
ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

1)

2)
3)

4)

5)

2. มีความสามารถด้าน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทาง
วิชาการ รวมถึง
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้นกั ศึกษาทางานเป็นกลุ่มและ
PLO1
มีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทางาน ตลอดจนกาหนดให้
PLO4
ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
สอดแทรกจิตสานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อดาเนินกิจกรรมทางวิชาการเช่น การ
กาหนดหัวข้อสัมมนา การจัดการนาเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจยั การจัดประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับหลักสูตรประจาปี
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันจัดการ
ประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลระดับหลักสูตร
ประจาปี โดยจะจัดในภาคการศึกษาที่สองของละปี
การศึกษา แต่ กาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาหรับ
การสื่อสาร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นทีป่ รึกษา
โครงการ
คณะนักศึกษาผู้จดั การประชุมฯ ต้องจัดทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และจัดทารายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรายงานต่อ
อาจารย์บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่กาหนดให้
ผู้สอนและผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในทุกสถานที่
และเหตุการณ์ จัดสถานที่ห้องทางานให้มีทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ
3) การบรรยาย การสอบ การนาเสนอความก้าวหน้า การ
นาเสนอโครงร่าง การสอบวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า การ
ประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลระดับหลักสูตร
ประจาปีเป็นภาษาอังกฤษ
4) เน้นย้าถึงความสาคัญของทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อก้าวทันองค์
ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

PLO1
PLO5
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs)

5) รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนรวมถึงการสอบ มีการประเมินผลในการพัฒนาด้าน
ภาษาในแต่ละรายวิชา
6) ข้อเสนอโครงการและวิทยานิพนธ์ ที่เป็นภาษาอังกฤษควร
ได้รับการประเมินคุณภาพด้านภาษาจากอาจารย์หรือ
กรรมการที่สอบ
7) จัดหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กลุ่มนักศึกษา เช่น การกลุ่มสนทนาการ
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ ทัศนศึกษาร่วมกัน
3. สามารถประยุกต์
และบูรณาการความรู้
ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลขั้น
สูงรวมถึง
วิศวกรรมเครื่องกล
สมัยใหม่
ในการต่อยอดความรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
หรือนวัตกรรมเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

1) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้นกั ศึกษาทางานเป็นแบบ

2)
3)

4)
5)
6)

4. มีความสามารถใน
การทาวิจัยอย่างมี
ระบบ ไม่ว่าจะเป็น
การสืบค้นข้อมูล การ
ทดลองวิจัย วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผล เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม

Active learning และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมนาเสนอ
งานตามที่หลักสูตรจัดเช่น Engineering project day,
Internal Conference day เป็นต้น
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้นกั ศึกษาสามารถตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ
การสอดแทรกโจทย์ปัญหาจริงที่มีความซับซ้อนจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปในรายวิชา รวมถึงการหยิบยก
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมาวิจารณ์เป็นกลุ่มในวิชา
เรียน
การเข้าอบรมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ ๆ ผ่านรายวิชาสัมมนา
สนับสนุนทุนการจัดทาโครงงานวิศวกรรมในห้องเรียน และ
การแข่งขันผลงานประกวดทางวิชาการ/ผลงานวิจัย
ส่งเสริมให้นักศึกษาสะสมจานวนชั่วโมงและผลการร่วม
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ ของแต่ละภาคการศึกษา

1) ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องสืบค้นข้อมูลทางการ
ประดิษฐ์และการตีพิมพ์ในวิชาสัมมนา มีการจัดจานวน
โครงการอบรมการสืบค้นอย่างน้อย 1 โครงการต่อภาค
การศึกษาพร้อมผลประเมินจากผู้เข้าร่วม
2) การแนะนาและการสอนกระบวนการวิจัยผ่านรายวิชา
พัฒนาทักษะการวิจยั ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม Journal
Club
3) ส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกควรผ่านการ
สอบข้อเสนอโครงการภายใน 4 ภาคการศึกษาแรก

PLO2
PLO3

PLO5
PLO2
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คุณลักษณะพิเศษ
5. มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ
มีความสามารถในการ
เขียนแบบ ออกแบบ
การจาลองสถานการณ์
และวิเคราะห์ปัญหา
ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs)
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนเน้นการใช้ โปรแกรม
PLO2
คอมพิวเตอร์ เช่น MS Office เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี
PLO3
สารสนเทศ ในการทารายงาน หรือ การนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
กาหนดให้นักศึกษามีโครงงานทีเ่ รียกว่า Class design
project ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เชิญวิทยากร ผู้แทนจาหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมทาง
วิศวกรรมมาจัดอบรมแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนา
จัดประกวดแสดงผลงานการออกแบบจากวิชาต่าง ๆ ในแต่
ละปีการศึกษา
ให้จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบใน
งานวิจยั ของตนเป็นผู้สอนเผยแพร่แก่นักศึกษาผู้อื่นใน
รายวิชาสัมมนาหรือ Engineering project day ที่
หลักสูตรจัดขึ้น
อบรมการใช้เครื่องมือทางการออกแบบทั้งที่เป็นโปรแกรม
และครุภัณฑ์อย่างน้อย 2-3 เรื่อง ต่อปี
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1)

2)
3)
4)
5)

6)
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนรู้
ระดับปริญญาโท

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs)

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม โดยคานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

✓

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน
(Learner)

ผู้ร่วม
พลเมืองที่เข้มแข็ง
สร้างสรรค์
(Active citizen)
(Co-creator)

✓

✓

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลในการประกอบ
วิชาชีพหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง ปาล์มน้ามัน และไม้ยางพารา
หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพื้นที่ในภาคใต้

✓

✓

PLO3 ออกแบบและสร้างต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ สรุปแนวทางสร้าง
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติได้

✓

✓

✓

✓

✓

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผูน้ า กล้าแสดงความคิดเห็นและทางาน
เป็นทีมได้
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดความรูท้ างด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

✓
✓

✓

✓

-74-

ระดับปริญญาเอก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม โดยคานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

✓

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน
(Learner)

ผู้ร่วม
พลเมืองที่เข้มแข็ง
สร้างสรรค์
(Active citizen)
(Co-creator)

✓

✓

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลในกระบวนการการ
วิจัยและแก้ปัญหาซับซ้อนทางวิศวกรรมเครื่องกลได้

✓

✓

PLO3 สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ หรือ
ผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการแข่งขันเชิงพานิชย์ได้

✓

✓

✓

✓

✓

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผูน้ า กล้าแสดงความคิดเห็นและทางาน
เป็นทีมได้ และให้คาปรึกษาเชิงวิชาการเบื้องต้นได้
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดความรูท้ างด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย

✓
✓

✓

✓
✓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับปริญญาโท
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น
1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและ
สังคม
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทา ง
วิชาชีพ
3.4 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปั ญ หาที่ มีความซับซ้ อน หรือความยุ่งยากระดับ สูงทางวิชาการและวิชาชี พได้ ด้วย
ตนเอง
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ PLO1 PLO4
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทางานของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ คั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติ เพื่ อ น ามาใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
5.3 สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย
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ระดับปริญญาเอก
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้ นาในการส่งเสริม ให้ มีการประพฤติป ฏิบัติ ตามหลั กคุณ ธรรม จริยธรรมในที่
ทางานและสังคมที่กว้างขวางขึ้น
2. ความรู้
2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนามา
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาสาคัญที่จะ
เกิดขึ้น
2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์และ
พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูท้ ี่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนว
ความคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
3.4 สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ คั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติ เพื่ อ น ามาใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
5.3 สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มคอ.1 วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ระดับปริญญาโท

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลในการ
ประกอบวิชาชีพหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง ปาล์ม
น้ามัน และไม้ยางพาราหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพื้นที่ใน
ภาคใต้
PLO3 ออกแบบและสร้างต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ สรุปแนวทาง
สร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติได้
PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้นา กล้าแสดงความคิดเห็น
และทางานเป็นทีมได้
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
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คุณธรรม
จริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

ความรู้

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3
PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคานึงถึง
✓
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกล
ในกระบวนการการวิจยั และแก้ปัญหาซับซ้อนทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้
PLO3 สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการใน
ระดับนานาชาติ หรือผลงานวิจยั ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อ
การแข่งขันเชิงพานิชย์ได้
PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้นา กล้าแสดงความ
คิดเห็นและทางานเป็นทีมได้ และให้คาปรึกษาเชิงวิชาการ
✓
เบื้องต้นได้
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาษาอังกฤษอย่าง
✓
ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย

✓

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการประกอบ
วิชาชีพหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยาง ปาล์มน้ามัน และไม้
ยางพาราหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องพื้นที่ในภาคใต้

กลยุทธ์/วิธีการสอน
1) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา มอบหมายงาน แบบฝึกหัด และ
ให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กาหนด
2) เน้นข้อปฏิบัติและระเบียบกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การ
ลงทะเบียน เกณฑ์การจบของบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
3) เน้นความสาคัญของการเคารพตนเองและผู้อื่นในเชิงวิชาการ
เช่น ไม่จา้ งหรือรับจ้างบุคคลอื่นเพื่อวิทยานิพนธ์ มีระบบการ
ตรวจสอบการลอกผลงานเอกสารตีพิมพ์ เป็นต้น
4) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการการจัดประชุมวิชาการในระดับ
หลักสูตรประจาปี รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

1)
2)
3)
4)

กลยุทธ์/วิธีวัดและประเมินผล

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานทีไ่ ด้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด
การเข้าร่วมกิจกรรม และความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่ได้รบั
มอบหมายตามวาระโอกาสต่าง ๆ
2) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การ
ดาเนินเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้อง การยื่นเรื่องผลงานที่ใช้ในการจบ
การศึกษา เป็นต้น
3) ผลงานจบของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ ไม่มปี ัญหา
ร้องเรียนข้อซ้าซ้อนการคัดลอก อีกทั้งผลงานวิจัยของนักศึกษาทุก
คนต้องผ่านระบบการตรวจสอบการลอกผลงานเอกสารตีพิมพ์
(Turnitin)
4) จานวนกิจกรรมที่นักศึกษาคิดร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนและการ
วิจัย และรวมถึงจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เน้นจัดการสอนแบบ Active learning และเน้นให้ผู้เรียน ตั้ง 1) การประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษาจากการ
โจทย์ปัญหา คิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
อภิปรายเนื้อหาหรือหัวข้อที่เรียน การสอบกลางภาคเรียนและ
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงานใน
ปลายภาคเรียนของรายวิชาตามหลักสูตร รวมถึงการทดสอบย่อย
สถานประกอบการ การฝึกงานช่วงเวลาสั้น ๆ กับสถาน
การทารายงาน หรือการนาเสนอรายงานโครงงานต่าง ๆ เป็นต้น
ประกอบการจริง รวมถึงร่วมศึกษาหาโจทย์วิจัย เป็นต้น
2) ประเมินผลจากจานวนโครงการ จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
โครงการ และจานวนหัวข้อวิจัยที่พัฒนาร่วมกันกับสถาน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือทาง
ประกอบการ
วิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัยระหว่างกลุ่มวิจัย โดยเน้นถ่ายทอด 3) ประเมินผลจากจานวนผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อสัมนาจากวิทยากร
แบบอบรมปฏิบัติการผ่านวิชาสัมมนา
ภายนอก และจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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กลยุทธ์/วิธีการสอน
5) หัวข้อวิทยานิพนธ์และเนื้อหาควรเป็นองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม

PLO3 ออกแบบและสร้างต้นแบบ
ทดสอบ วิเคราะห์ สรุปแนวทางสร้าง
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติได้

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
เป็นผู้นา กล้าแสดงความคิดเห็นและ
ทางานเป็นทีมได้

กลยุทธ์/วิธีวัดและประเมินผล

4) ประเมินผลจากจานวนโครงการที่จัดขึ้นในการแลกเปลีย่ นความรู้
ระหว่างกลุ่มวิจัย และจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ และเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการจบการศึกษา
1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด สอดแทรก 1) ประเมินความทันสมัยของผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตาม
ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่และฝึกทักษะทางด้าน
สภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา เช่น ประเมินผลจากโครงร่าง
วิศวกรรมขั้นสูง
วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ และเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการจบ
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มวิจัย โดยเน้น
การศึกษา รวมถึงต้นแบบที่คิดค้นได้จากการวิจัย
ถ่ายทอดแบบอบรมปฏิบัติการผ่านวิชาสัมมนา เช่น ความรู้
2) ประเมินผลจากจานวนโครงการที่จัดขึ้นในการแลกเปลีย่ นความรู้
ทางการออกแบบ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย และเครื่องมือ
ระหว่างกลุ่มวิจัย และจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง
การทดสอทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น
การมีโปรแกรม เครื่องมือที่ทันสมัย เพียงพอให้นักศึกษาเรียนรู้
3) ส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานวิจัย การนาเสนอ
และฝึกทักษะด้วยตนเอง
ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุม 3) ประเมินผลจากจานวนผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการ
วิชาการในระดับหลักสูตรประจาปี รายงานความก้าวหน้า
ประกวดหรือจานวนผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิทยานิพนธ์
4) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในแนวทางการพัฒนาต่อยอด
4) ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์
หรือประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากการเรียนรู้ข้อจากัดของ
ผลงานนวัตกรรม จัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแนวทาง
ผลงานเดิม ประเมินจากการทดสอบด้วยแบบสอบถามหรือ
การบ่มเพาะธุรกิจ
สัมภาษณ์
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสว่ นร่วมในการกาหนด และ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทา
ดาเนินการในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การกาหนดหัวข้อ
กิจกรรมกลุ่ม
สัมมนาที่สนใจ การจัดประชุมวิชาการในระดับหลักสูตร
2) ประเมินจากกิจกรรมและจานวนของนักศึกษาที่คิดสร้างสรรค์
ประจาปี รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
ร่วมกัน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงาน 3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ (WIL)
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

กลยุทธ์/วิธีการสอน
4) จัดอบรม Creative Thinking สอดแทรกกิจกรรมฝึกความเป็น
ผู้นา ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร
5) จัดให้นักศึกษารู้จักการประเมินตนเองและเพื่อนและมีหลัก
PDCA ในการทางานร่วมกัน
1) จัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมที่เน้นการฝึกทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน
ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์จากภายนอก ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัย
4) จัดให้กลุ่มนักศึกษาแลกเเปลี่ยนประสบการณ์ในเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่ นเองถนัดแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มวิจัยในวิชา
สัมมนา
5) จัดเตรียมโปรแกรม และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนและการวิจัยให้ทันสมัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา
6) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club

กลยุทธ์/วิธีวัดและประเมินผล

1) ประเมินการวิเคราะห์เชิงตรรกะตามสภาพจริงจากผลงานของ
นักศึกษา เช่น ประเมินผลจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลงาน
วิชาการ และวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการจบการศึกษา
2) ประเมินความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
สภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
3) ประเมินจากผลการจัดหัวข้ออบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
4) ประเมินทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล จากการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
5) ประเมินผลจากจานวนโปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยทางวิศวกรรม ถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และมีงบ
สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยที่เพียงพอ
6) ผลงานตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และผลคะแนนการ
วัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลในกระบวนการ
การวิจัยและแก้ปัญหาซับซ้อนทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีวัดและประเมินผล

1) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา มอบหมายงาน แบบฝึกหัด และ 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่
ให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กาหนด
ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด
2) เน้นข้อปฏิบัติและระเบียบกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การ
การเข้าร่วมกิจกรรม และความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย
ลงทะเบียน เกณฑ์การจบของบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
ตามวาระโอกาสต่าง ๆ
3) เน้นความสาคัญของการเคารพตนเองและผู้อื่นในเชิงวิชาการ 2) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การดาเนิน
เช่น ไม่จา้ งหรือรับจ้างบุคคลอื่นเพื่อวิทยานิพนธ์ มีระบบการ
เอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้อง การยื่นเรื่องผลงานที่ใช้ในการจบการศึกษา
ตรวจสอบการลอกผลงานเอกสารตีพิมพ์ เป็นต้น
เป็นต้น
4) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการการจัดประชุมวิชาการในระดับ 3) ผลงานจบของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ ไม่มปี ัญหา
หลักสูตรประจาปี รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ร้องเรียนข้อซ้าซ้อนการคัดลอก อีกทั้งผลงานวิจัยของนักศึกษาทุกคน
ต้องผ่านระบบการตรวจสอบการลอกผลงานเอกสารตีพิมพ์ (Turnitin)
4) จานวนกิจกรรมที่นักศึกษาคิดร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนและการ
วิจัย และรวมถึงจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
1) เน้นจัดการสอนแบบ Active learning และเน้นให้ผู้เรียน 1) การประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษาจากการอภิปราย
ตั้งโจทย์ปัญหา คิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เนื้อหาหรือหัวข้อที่เรียน การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบกลางภาค
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน
เรียนและปลายภาคเรียนของรายวิชาตามหลักสูตร รวมถึงการทดสอบ
ในสถานประกอบการ การฝึกงานช่วงเวลาสัน้ ๆ กับสถาน
ย่อย การทารายงาน หรือการนาเสนอรายงานโครงงาน ต่าง ๆ เป็น
ประกอบการจริง รวมถึงร่วมศึกษาหาโจทย์วิจัยที่มีความ
ต้น
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
2) ประเมินผลจากจานวนโครงการ จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
และจานวนหัวข้อวิจัยที่พฒ
ั นาร่วมกันกับสถานประกอบการ
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือทาง 3) ประเมินผลจากจานวนผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อสัมนาจากวิทยากรภายนอก
วิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัยระหว่างกลุ่มวิจัย โดยเน้น
และจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดแบบอบรมปฏิบัติการผ่านวิชาสัมมนา
4) ประเมินผลจากจานวนโครงการที่จัดขึ้นในการแลกเปลีย่ นความรู้
5) หัวข้อวิทยานิพนธ์และเนื้อหาควรเป็นองค์ความรู้ต่อยอด
ระหว่างกลุ่มวิจัย และจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เป็นประโยชน์ 5) ประเมินผลจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ และเนื้อหา
และสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการจบการศึกษา ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาเอก
อย่างเหมาะสม
จะต้องเป็นต้องมีการระบุชี้แจงความใหม่ (Novelty) ของงานวิจัย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO3 สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับ
นานาชาติ หรือผลงานวิจัยที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดเพื่อการแข่งขันเชิง
พานิชย์ได้

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
เป็นผู้นา กล้าแสดงความคิดเห็นและ
ทางานเป็นทีมได้ และให้คาปรึกษาเชิง
วิชาการเบื้องต้นได้

กลยุทธ์/วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด
สอดแทรกความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่และฝึก
ทักษะทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง
2) เน้นการสอนให้สามารถสังเคราะห์งานวิจยั และทฤษฏีเพื่อ
นามาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
3) ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม จัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแนวทาง
การบ่มเพาะธุรกิจ
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มวิจัย โดยเน้น
ถ่ายทอดแบบอบรมปฏิบัติการผ่านวิชาสัมมนา เช่น ความรู้
ทางการออกแบบ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย และเครื่องมือ
การทดสอทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น
5) ส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานวิจัย การ
นาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ
จัดประชุมวิชาการในระดับหลักสูตรประจาปี รายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

กลยุทธ์/วิธีวัดและประเมินผล

1) ประเมินความทันสมัยของผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามสภาพจริง
จากผลงานของนักศึกษา โดยประเมินผลจากโครงร่างวิทยานิพนธ์
ผลงานวิชาการ และเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการจบการศึกษา รวมถึง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้จากการวิจัย
2) เนื้อหาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกต้องแสดงถึงความรู้ใหม่
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการต่อ
ยอดเพื่อการแข่งขันเชิงพานิชย์
3) นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในแนวทางการพัฒนาต่อยอด หรือ
ประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากการเรียนรู้ข้อจากัดของผลงานเดิม
ประเมินจากความใหม่ของผลงานในข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
รายงานความก้าวหน้า
4) ประเมินผลจากจานวนโครงการที่จัดขึ้นในการแลกเปลีย่ นความรู้
ระหว่างกลุ่มวิจัย และจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมี
โปรแกรม เครื่องมือที่ทันสมัย เพียงพอให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึก
ทักษะด้วยตนเอง
5) ประเมินผลจากจานวนผลงานทีส่ ่งเข้าร่วมการประกวดหรือจานวน
ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสว่ นร่วมในการกาหนด และ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทา
ดาเนินการในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การกาหนดหัวข้อ
กิจกรรมกลุ่ม
สัมมนาที่สนใจ การจัดประชุมวิชาการในระดับหลักสูตร
2) ประเมินจากกิจกรรมและจานวนของนักศึกษาที่คิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
ประจาปี รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงสามารถ 3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
แนะนาและให้คาปรึกษาเชิงวิชาการเบื้องต้น การเป็นผู้ช่วย 4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สอนให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ช่วยวิจัยให้กับโครงการต่าง 5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
ๆ เป็นต้น
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและ
งานทีต่ ้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ (WIL)
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(PLOs)

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจง่าย

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีวัดและประเมินผล

4) จัดอบรม Creative Thinking สอดแทรกกิจกรรมฝึกความ
เป็นผู้นา ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร
5) จัดให้นักศึกษารู้จักการประเมินตนเองและเพื่อนและมีหลัก
PDCA ในการทางานร่วมกัน
1) จัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมที่เน้นการฝึกทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน
ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์จากภายนอก ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายและ
ทันสมัย
4) จัดให้กลุ่มนักศึกษาแลกเเปลี่ยนประสบการณ์ในเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่ นเองถนัดแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มวิจัยใน
วิชาสัมมนา
5) จัดเตรียมโปรแกรม และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนและการวิจัยให้ทันสมัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา
6) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club

1) ประเมินการวิเคราะห์เชิงตรรกะตามสภาพจริงจากผลงานของ
นักศึกษา เช่น ประเมินผลจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ
และวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการจบการศึกษา
2) ประเมินความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามสภาพ
จริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
3) ประเมินจากผลการจัดหัวข้ออบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
4) ประเมินทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
5) ประเมินผลจากจานวนโปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยทางวิศวกรรม ถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และมีงบสนับสนุนการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยที่เพียงพอ
6) ผลงานตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และผลคะแนนการวัด
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทีพ่ ัฒนาขึ้น
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ PLOs หลักสูตรมหาบัณฑิต
⬤ ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

จานวนหน่วยกิต

⃝ ความรับผิดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

หมวดวิชาบังคับ
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท

4(0-8-4)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
216-603 ระเบียบวิธีวิจัย

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


⬤

⬤
⬤

⬤
⬤


⬤


⬤

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




⬤
⬤

⬤
⬤




⬤
⬤

3((2)-2-5)
9((3)-12-12)


⬤

⬤
⬤

⬤
⬤


⬤

⬤
⬤

กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
216-621 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

3((3)-0-6)



⬤



⬤

⬤

216-622 กลศาสตร์วสั ดุขนั้ สูง
216-623 กลศาสตร์วสั ดุประกอบ

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




⬤
⬤

⬤



⬤




หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-611 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
216-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
216-613 การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและสถานการณ์
**216-614 ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
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รายวิชา

จานวนหน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง

3((3)-0-6)



⬤

⬤





216-632 กังหันก๊าซและการประยุกต์
216-633 การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน

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




⬤
⬤




⬤


⬤
⬤

216-634 กลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง
216-635 วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง

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




⬤
⬤

⬤





⬤
⬤

216-636 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
216-637 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท

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




⬤
⬤

⬤



⬤


⬤

กลุ่มวิชาพลังงาน
216-641 การจัดการพลังงานในอาคาร

3((3)-0-6)



⬤



⬤

⬤

216-642 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้
216-643 พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป

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




⬤
⬤




⬤


⬤
⬤

216-644 การเผาไหม้ขั้นสูง
216-645 วิศวกรรมการอบแห้ง

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




⬤
⬤

⬤





⬤
⬤

216-646 เชื้อเพลิงชีวภาพ
216-647 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน

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




⬤
⬤

⬤





⬤
⬤
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รายวิชา

จานวนหน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
216-651 หลักวิทยาการหุ่นยนต์

3((3)-0-6)



⬤

⬤



⬤

216-652 การควบคุมหุ่นยนต์
216-653 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง

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




⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤




216-654 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
216-655 ระบบปฏิบตั ิการหุ่นยนต์

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




⬤
⬤

⬤



⬤

⬤


9((3)-12-12)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

3((3)-0-6)



⬤

⬤



⬤

3((3)-0-6)



⬤

⬤





3((3)-0-6)



⬤

⬤

⬤



3((3)-0-6)



⬤

⬤



⬤

216-672 มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์ไฟฟ้า ภาคการจาลองแบบและการ
ควบคุม

3((3)-0-6)



⬤



⬤



216-673 พลศาสตร์ยานยนต์
216-674 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ลกู ผสม

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




⬤
⬤

⬤

⬤
⬤


⬤

**216-656 ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
216-661 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
216-662 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
216-663 การเรียนรู้ของเครื่อง
กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
216-671 ระบบข้อมูลและควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
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รายวิชา

จานวนหน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

9((3)-12-12)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

216-681 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-682 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2

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




⬤
⬤







⬤
⬤

216-683 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3
216-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4

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




⬤
⬤







⬤
⬤

วิทยานิพนธ์
216-691 วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

216-692 วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

**216-675 ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า
กลุ่มวิชาหัวข้อขั้นสูง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ PLOs หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต**
⬤ ความรับผิดชอบหลัก

⃝ ความรับผิดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

จานวน หน่วย
กิต

PLO1

PLO2

PLO3

216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก

6(0-12-6)

⬤

⬤

⬤

216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม

3((3)-0-6)



⬤



216-702 ระเบียบวิธีวิจัย

3((2)-2-5)

⬤

⬤

⬤

216-791 วิทยานิพนธ์

48(0-144-0)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

216-792 วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

รายวิชา

PLO4

PLO5

หมวดวิชาบังคับ
⬤

⬤

⬤
⬤
⬤

วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

** หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตจะมีรายวิชาเรียนทัง้ หมดเหมือนหลักของสูตรปริญญาโท ยกเว้น
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท, 216-603 ระเบียบวิธีวิจัย, 216-691 วิทยานิพนธ์ และ 216-692 วิทยานิพนธ์
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ระดับปริญญาโท ก1
ปีที่
รายละเอียด
1 สืบค้น สิทธิบตั ร ข้อมูลงานวิชาการ และเชื่อมโยงรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัยที่ร่วมกันแก้ปัญหากับสถานประกอบการ
สามารถออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และสอบข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
2 สามารถในการประยุกต์การใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เพื่อเก็บวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถนาเสนอ ข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล ต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการระดับสากล นาเสนอในเวทีตา่ ง ๆ รวมถึงในวารสารทางวิชาการ
ระดับปริญญาโท ก2
ปีที่
1

รายละเอียด
เข้าใจหลักทฤษฎีทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบนั สืบค้น สิทธิบตั ร ข้อมูลงานวิชาการ และเชื่อมโยงรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัยที่ร่วมกัน
แก้ปัญหากับสถานประกอบการ สามารถออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และสอบข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
อีกทั้งนักศึกษายังมีความกล้าและเชื่อมั่นที่จะทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมรับผิดชอบในงาน และยึดมัน่ ความถูกต้องทั้งข้อกาหนดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2

สามารถในการประยุกต์การใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เพื่อเก็บวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถนาเสนอ ข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล ต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการระดับสากล นาเสนอในเวทีตา่ ง ๆ รวมถึงในวารสารทางวิชาการ อีกทั้งนักศึกษายังต้องสามารถทางานเป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วม
พัฒนากิจกรรมทางสังคม สามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานว่ามีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร มั่นใจและประเมินได้ว่าผลงานที่ทามีผลกระทบในทางที่ดีด้านสังคมและ
มีอัตลักษณ์แบบไทยเข้ากับบริบทของสังคม
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ระดับปริญญาเอก 1.1
ปีที่
รายละเอียด
1 ออกแบบ วางแผน กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยได้อย่างชัดเจน มีส่วนร่วมรับรู้ ปัญหาโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ และ เข้าใจปัญหาและสามารถนาปัญมา วิเคราะห์ วางแผนงาน
เพื่อแก้ปัญหาและดาเนินงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เข้าใจข้อจากัดงานวิจัยที่มีอยู่เดิม สามารถประดิษฐ์ ต่อยอด คิดค้นแนวทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ต่อยอดข้อจากัดงานวิจัยเดิม (Research gap) สอบผ่านประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน (Qualifying exam)
2

นาเสนอโครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการและ มีแนวทางและมีความสามารถในการร่างสิทธิบัตรและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์ได้ และเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ

3

มีความเชื่อมั่นในความรู้ที่คน้ พบ และสามารถอธิบาย วิจารณ์เชิงวิชาการ ยืนยัน อีกทั้งยังสามารถตอบคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ สามารถผลิตผล
งานวิจยั ระดับนานาชาติที่ทันสมัยและได้รบั การยอมรับในระดับสากล และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สามารถเผยแพร่ศักยภาพของงาน อีกทั้งนักศึกษายังต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของ
งานทีท่ า
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ระดับปริญญาเอก 2.1
ปีที่
รายละเอียด
1 สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการและเชื่อมโยงหลักทฤษฎีขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบแก้ปัญหาวิจัย เชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมแก้โจทย์ปัญหาที่ยากและซับซ้อนได้ ออกแบบ วางแผน กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยได้อย่างชัดเจน มีสว่ นร่วมรับรู้ ปัญหาโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ และ
เข้าใจปัญหาและสามารถนาปัญมา วิเคราะห์ วางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาและดาเนินงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับวิทยานิพนธ์ มีความกล้าและเชื่อมั่นที่จะทางานวิจัยทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เข้าใจกระบวนการทางานวิจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือสังคม มีความรัก รับผิดชอบในงาน และยึดมั่นความถูกต้องทั้ง ข้อกาหนดภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สอบผ่านประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน (Qualifying exam)
2

เข้าใจข้อจากัดงานวิจัยที่มีอยู่เดิม สามารถประดิษฐ์ ต่อยอด คิดค้นแนวทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นาเสนอโครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถ ออกแบบ และพัฒนา
ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการและเพื่อต่อยอดข้อจากัดงานวิจัยเดิม (Research gap) มีแนวทางและมีความสามารถในการร่างสิทธิบตั รและจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาร่วมกับผู้ประกอบการเพือ่ ต่อยอดเชิงพานิชย์ได้ และเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ อีกทั้งนักศึกษายังต้องมีความมั่นใจและแน่ใจว่าผลงานที่ทามีผลกระทบในทางที่ดีด้าน
สังคมและมีอัตลักษณ์แบบไทยเข้ากับบริบทของสังคม และมีประโยชน์ยั่งยืน มีความตระหนักและการวางที่ตัวเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในการ
กระทาของตน

3

มีความเชื่อมั่นในความรู้ที่คน้ พบ และสามารถอธิบาย วิจารณ์เชิงวิชาการ ยืนยัน อีกทั้งยังสามารถตอบคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ สามารถผลิตผล
งานวิจยั ระดับนานาชาติที่ทันสมัยและได้รบั การยอมรับในระดับสากล และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สามารถเผยแพร่ศักยภาพของงานและประเมินความเป็นไปได้ของงานว่า
สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือ Start up ได้หรือไม่ อีกทั้งนักศึกษายังต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของงานทีท่ า
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ระดับปริญญาเอก 2.2
ปีที่
รายละเอียด
1 สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการและเชื่อมโยงหลักทฤษฎีขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบแก้ปัญหาวิจัย เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทาง
วิศวกรรมแก้โจทย์ปัญหาที่ยากและซับซ้อนได้ ออกแบบ วางแผน กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยได้อย่างชัดเจน มีส่วนร่วมรับรู้ ปัญหาโจทย์วิจัยจากผูป้ ระกอบการ และ เข้าใจปัญหาและ
สามารถนาปัญมา วิเคราะห์ วางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาและดาเนินงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ มีความกล้าและเชื่อมั่นทีจ่ ะทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม เข้าใจกระบวนการ
ทางานวิจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือสังคม มีความรัก รับผิดชอบในงาน และยึดมั่นความถูกต้องทั้ง ข้อกาหนดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สอบผ่าน
ประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน (Qualifying exam)
2

เข้าใจข้อจากัดงานวิจัยที่มีอยู่เดิม สามารถประดิษฐ์ ต่อยอด คิดค้นแนวทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นาเสนอโครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถ ออกแบบ และพัฒนา
ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการและเพื่อต่อยอดข้อจากัดงานวิจัยเดิม (Research gap) มีแนวทางและมีความสามารถในการร่างสิทธิบตั รและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์ได้ อีกทั้งนักศึกษายังต้องมีความมั่นใจและแน่ใจว่าผลงานที่ทามีผลกระทบในทางทีด่ ีด้านสังคมและมีอัตลักษณ์แบบไทยเข้ากับบริบทของ
สังคม และมีประโยชน์ยงั่ ยืน มีความตระหนักและการวางที่ตวั เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในการกระทาของตน

3

สามารถนาเสนอ ข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล อีกทั้งยังสามารถตอบคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ สามารถผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติทที่ ันสมัยและ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งนักศึกษาสามารถเผยแพร่ศักยภาพของงานและประเมินความเป็นไปได้ของงานว่าสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือ Start up งานวิจัยสู่ตลาดได้
หรือไม่

4

มีความเชื่อมั่นในความรู้ที่คน้ พบ และสามารถอธิบาย วิจารณ์เชิงวิชาการ ยืนยัน อีกทั้งยังสามารถตอบคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ สามารถผลิตผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติที่ทนั สมัยและได้รับการยอมรับในระดับสากล และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อีกทั้งนักศึกษายังต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของงานที่ทา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 1)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤท ธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้
1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์
- ประเมิ น จากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาจากแผนการสอน เนื้ อ หา และความ
ทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2) การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทาได้โดยใช้การประกันคุณภาพภายในดาเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษานั้น ควรเน้นการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ในด้านสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนาผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดาเนินการมีดังนี้
1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขา
2) มีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตต่อสถานะ การได้งานทาเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3) ความคิด เห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกหรืออาจารย์ พิ เศษต่ อกระบวนการเรีย นรู้และผลสั ม ฤทธิ์ของ
นักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ น บั ณ ฑิ ต ศึกษา พ.ศ. 2563
(ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งแบบปริญญาสาขาวิชา
เดียวและแบบทวิปริญญา จะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรูภ้ าษาต่างประเทศตามเกณฑ์ทบี่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
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3.1.2 แผน ก แบบ ก1
1) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
2) ใช้รูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(Thesis defend) ในรูป แบบภาษาอั ง กฤษ* โดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง
4) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา ต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
* หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3 แผน ก แบบ ก2
1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
3) ใช้รูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(Thesis defend) ในรูป แบบภาษาอั ง กฤษ* โดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ใน (1) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
Scopus หรื อ Web of Science (เฉพาะในฐานข้ อ มู ล SCIE, SSCI และ AHCI เท่ า นั้ น ) หรื อ (2)
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index - TCI) (เฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ 2) โดยมีต้นฉบับภาษาอังกฤษ
5) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา ต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
* หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.2.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ที่เขียนและนาหรือด้วยภาษาอังกฤษ
3.2.2 แบบ 1.1
1) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่เขียนและนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
2) เขียนวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1
เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)
4) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา ต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
3.2.3 แบบ 2.1
1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่เขียนและนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
3) เขียนวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
การยอมรับ ให้ตี พิม พ์ในวารสารทางวิชาการระดับ นานาชาติที่ อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง
5) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา ต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
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3.2.4
1)
2)
3)

แบบ 2.2
ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่เขียนและนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
เขียนวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดย
คณ ะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้ องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1
เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)
5) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา ต่างประเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)

3.3 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 1)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) จัดให้มีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ
2) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
อื่น ๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
3) จัดเตรียมปัจจัยที่เอื้อต่อความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ใหม่ทั้งด้านการสอนและวิจัย เช่น ห้อง
ทางาน คอมพิวเตอร์ การจัดสรรพื้นที่ในการวิจัย การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิจัย
4) มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และ
ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ แนะนาการขอทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาบัณฑิต รวมถึงประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัยได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
หน่วยวิจัย (Research unit) ต่าง ๆ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล จัดให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์และหน่วยงาน เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดทาสื่อ
การสอน การวัดผล การประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช้เครื่องมือและโปรแกรมเฉพาะสาขาที่ทันสมัยใน
การวิเคราะห์ประมวลผล เป็นต้น
2) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน เช่น การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรอื่น ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทางานวิจัยและบริการวิชาการ
2) ส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล
3) กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมทางานเป็นกลุ่มวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อการวิจัยที่เชื่อมโยงข้าม
ศาสตร์
4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

1) หลักสูตรต้องผ่านการประเมิน 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทา
ทุกปี
หน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล ซึง่ หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทาง
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
วิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ นี้
หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา
3) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
3. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทาง
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
วิชาการ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
4. ผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตให้ 4. ตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินหลักสูตรทุกปี

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกปี

3. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกปี
4. ตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกปี
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2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
1) มีการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตให้อยู่ในเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
1) เปิดรับนักศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทุกภาคการศึกษา พร้อมคัดกรองคุณสมบัติของผู้เรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2) มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งในระดับปริญญาเอกต้องมีผลภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก
3) มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามสถานประกอบการต่าง ๆ และส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถาน
การศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
ต่างชาติให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับนักศึกษาไทย
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) ถ้านักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ไม่เพียงพอก็จาเป็นต้องให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทา
วิจัยแบบไม่คิดหน่วยกิต
2) คณะฯ และภาควิชาฯ จัดปฐมนิเทศผู้เรียนโดยแนะนาหลักสูตรวิชาที่เรียน กฎระเบียบต่าง ๆ การวางแผน
การทาวิทยานิพนธ์
3) สนับ สนุ นให้ นักศึกษาทุกคนทางานร่วมกัน โดยจัดตั้งกรรมการบัณ ฑิตศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและวางแผนกิจกรรม สัมมนา เสริมความรู้ และเปลี่ยนความรู้
4) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอร์
5) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกัน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1) นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวิจัยระดับสากลที่สูงขึ้น
2) นั กศึ ก ษาเข้าใจระเบี ย บกฏเกณฑ์ ต่ าง ๆ ของหลั ก สู ต รท าให้ ส ามารถก าหนดเป้ า หมายและวางแผน
การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อจบตามเกณฑ์ที่กาหนดได้
3) นักศึกษาได้ทางานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การออกแบบหัวข้อในการสัมมนา และเพิ่มพูน
ความรู้ที่ต้องการร่วมกัน
4) นักศึกสามารถเรียนรู้ในด้านภาษาและวัฒธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม
5) นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับนานาชาติได้
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ และสภามหาวิทยาลัย
2) ระบบการบริหารอาจารย์
คณะมีแผนอัตรากาลังระยะเวลา 4 ปี ของจานวนอาจารย์ที่คงอยู่ จานวนอาจารย์ที่เกษียณ จานวน
อาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในดาเนินการสรรหาอัตรากาลังของอาจารย์ในแต่ละปี และ
กาหนดจานวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
a. คณะฯ กาหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทาแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ การศึกษาดู งานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบ
และกระตุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
b. คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
c. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่มีความสนใจในงานวิจัยร่วมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อจัดสรรนักศึกษาที่สนใจให้เหมาะสมกับกลุ่มวิจัยของอาจารย์
d. จัดเวทีและเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลนักศึกษา การส่งเสริมการศึกษาการวิจัยให้สาเร็จ และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนแนวทางในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
e. ส่งเสริมให้รับอาจารย์ชาวต่างชาติ หรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกัน
4.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีผลงานที่มี
คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการทุกปี
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและสารวจความพึ ง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี
2) อาจารย์จะมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมทางานวิจัยตามหัวข้อที่มีความถนัดร่วมกัน
3) อาจารย์จะมีผลงานวิจัยและสอดคล้องกับ TOR ด้านการวิจัยที่มีผลต่อการประเมินความก้าวหน้าของ
อาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบกลไกหรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชาและ
curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา อธิบายรายวิชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคิดเห็น
5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ตามความคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ ปรับ แก้หลังจากผู้ท รงคุณ วุฒิ แนะนาให้ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
ประจาคณะฯพิจารณา
7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจาคณะฯ แนะนาต่อ
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่
8) เสนอหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ สภาวิ ท ยาเขตหาดใหญ่ และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทา รายงานประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกาหนดผู้สอน
1) ประธานหลั กสู ต รจั ด ภาระงานสอนให้ ผู้ ส อนตามความช านาญในเนื้ อหาที่ ส อนผลงานวิ จั ย หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้
3) ผู้สอนจะต้องมีความสนใจในกลุ่มวิชาที่สอน หรือจัดกลุ่มร่วมกันสอนในรายวิชาที่สนใจร่วมกัน
4) ผู้สอนควรมีประสบการณ์การเรียนการสอน หรืองานวิจัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อให้
สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (การสอนแบบ WIL)
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทา มคอ. 3, 4, 5 และ 6
1) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทา มคอ. 3, 4, 5 และ 6
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ อีก
ทั้งควรเน้นสัดส่วนงานด้าน Class project ให้มากขึ้นในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบ Active
learning
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2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กากับติดตามและตรวจสอบการทา มคอ. 3, 4, 5 และ 6 จากนั้น
นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิ ชาการฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาและ
รับรอง
3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3 และ 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และ มคอ. 5
และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) กาหนดให้มีการชี้แจงแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของการ
เรียน
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ ป รึกษาที่ ต่อเนื่องตั้งแต่ เข้าสาขาจนจบหลั กสู ตรเพื่ อดูแลด้ านการเรียน การท า
กิจกรรมต่าง ๆ
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผลได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการ
วิชาการฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ รับทราบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
และ 4 พิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจาคณะฯ จากนั้นจัดส่ง
เกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกาหนด
2) มีการประเมินผลผู้สอนและรายวิชาโดยผู้เรี ยนในช่วงปลายภาคเรียน โดยเน้นเพิ่มสัดส่วนเกณฑ์การ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับ Class project หรือ Project มากขึ้น
3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดทา มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน
4) กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ
4 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบ
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่ เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
5) นักศึกษาต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ร่วมกับหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา
6) ในส่ ว นของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ WIL ให้ ผู้ ป ระกอบการมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค ะแนน
ประเมินผล
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียนการ
สอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
- หนังสือ/ตารา
- วารสาร
- สื่อการเรียนรู้
- ครุภัณฑ์
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือสื่อและตาราไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดชื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ระดับปริญญาโท
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ

ⅹ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงาน
ในผลการดาเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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7.2 ระดับปริญญาเอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(13) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
(14) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(15) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(16) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(17) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
(18) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(19) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงาน
ในผลการดาเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
(20) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(21) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(22) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
(23) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อ
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ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(24) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
ⅹ ⅹ
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

- 108

-

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้กาหนดไว้ในแผนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิ จารณา
จากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้แก่ อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมของหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาดังนี้
1) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการดาเนินการตามกลยุทธ์
การสอนของคณาจารย์ในภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) การสอนทุกรายวิชาต้องมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนาส่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์
ก่อนการเรียนการสอน เพื่อทาการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการประเมิน
3) กาหนดให้มีการประเมินข้อสอบกลางภาคปลายภาค ซึ่งประเมินเนื้อหาทางวิชาการ ทั้งในส่วน
ของความจาคานวณและคิดวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนที่กาหนด โดยมี
กรรมการประเมินข้อสอบก่อนการสอบทุกครั้ง
4) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
ประเมินที่แต่งตั้งโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมจากกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากผลกระทบของหลั ก สู ต รได้ แ ก่
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณ วุฒิ และ/หรือผู้
ประเมินภายนอก นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา โดย
แบบสอบถามหรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา
3) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้ งนี้ ม หาวิท ยาลัย ได้กาหนดให้ ทุ กหลั กสู ตรมี การพั ฒ นา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะและมีการประเมิน
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) รวบรวมข้อมูลและสรุปผลที่ได้จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
2) เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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ภาคผนวก ก
การเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางที่ ก.1

สรุปข้อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา
แผน ก1
แผน ก2
แผน ก1
แผน ก2
วิชาบังคับ
6
6
วิชาบังคับเลือก
3
วิชาเลือก
9
12
วิทยานิพนธ์
36
18
36
18
รวมไม่น้อยกว่า
36
36
36
36

ตารางที่ ก.2

สรุปข้อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

แผน 1.1

แผน 2.1

แผน 2.2

แผน 1.1

แผน 2.1

แผน 2.2

วิชาบังคับ

-

-

6

-

-

6

วิชาบังคับเลือก

-

-

3

-

-

-

วิชาเลือก

-

12

21

-

12

24

วิทยานิพนธ์

48

36

48

48

36

48

รวมไม่น้อยกว่า

48

48

78

48

48

78

- 111

ตารางที่ ก.3

-

การเปรียบเทียบสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม หลักการและเหตุผลปรัชญา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาต่าง

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ปัจจุบนั มีผลกระทบมาจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีหลายด้าน ทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง สิง่ อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นต้น เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อไป
ในอนาคต รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมใน
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยฉพาะวิศวกรเป็น 1 ใน 7 อาชีพทีส่ ามารถ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้ ดังนัน้ การจัดหลักสูตรโดย
การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบุคคล ให้มี
คุณธรรมนาความรู้ มีความเข้าใจในผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นการ
พัฒนาสังคมไทยสูส่ ังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้
อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันตลาดแรงงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนสังคมสู่ยุคศตวรรษที่ 21 นาสังคมโลกและ
สังคมไทยเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ วิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
คนในสังคมเริ่มแปรเปลี่ยนไปเนือ่ งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการเคลื่อนย้ายทุน คน ข้อมูล การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
วิธีการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนไป นาสังคมเข้าสู่ยุคของ
Disruptive Technology ด้วยระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาคน
ด้วยการศึกษาเพื่อนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม อย่างไรก็ตามคนไทยยังคงให้ความสนใจในเรื่อง
การศึกษา แต่ควรเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู้ไปจากเดิม
เพราะระบบหลักสูตรเก่าเน้นการเรียนจดจาไม่เน้น
กระบวนการคิดอาจจะส่งผลให้สังคมไทยอ่อนแอด้าน
การศึกษา ควรหันมาเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์มากขึ้น ดังนัน้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์
และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีมคี วามสาคัญที่จะนาไปสู่การ
สร้างแรงงานที่มีทักษะสูง สร้างนวัตกรรมที่แข่งขันได้ ผลิต
นักคิดและผูป้ ระกอบการที่มีแนวคิดเน้นความสุขของสังคม
มากกว่าตนเอง เน้นการลดความเลื่อมล้าทางสังคม ดูแล
สังคมผู้สูงอายุอย่างใส่ใจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยให้สังคมไทยคงความเป็นไทยและบูรณาการภูมิ
ปัญญาสากลมาใช้ให้เกิดความสุขสงบของคนในสังคมไทยได้
อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจโลกต่อไป
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

2.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่
เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษา
และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับสูงให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะ
เป็นทรัพยากรทางปัญญาทีส่ าคัญในอนาคต
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนาความรู้
และคุณวุฒิของบุคลากรจากหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
เกิดการผลิต ใช้และจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถเลือกทา
วิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ได้อย่างหลากหลาย โดยมีการสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์จากสถานวิจัยและกลุ่มวิจัยต่าง ๆ
ซึ่งบริหารจัดการโดยคณาจารย์ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์สาขาวิชาอื่น ๆ
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล เช่น สถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงาน ซึ่งมีความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและ
ผลิตไบโอดีเซล สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งมีทีม
วิจัยทางด้านเซรามิกส์และวัสดุผสม มีทีมวิจัยการ
ใช้ยางกับงานวิศวกรรม กลุ่มวิจัยทางด้านหุ่นยนต์
สมาร์ท-เมคาทรอนิกส์ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางใน
ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รวมถึงกลุ่มวิจัย
ทางด้านการไหลและอุณหภาพ เป็นต้น

2.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นสร้างบัณฑิต
ที่มีทักษะด้านทฤษฎีวชิ าการ สามารถประยุกต์ บูรณาการ
เพื่อพัฒนาและวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันหลักสูตรได้รับความสนใจ
จากนักศึกษาทัน้ ในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างอาจารย์ตา่ งชาติและ
นักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาสนใจผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากลเพิ่มขึ้น
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เพื่อตอบสนองกับประเทศ
ไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
หลักสูตรมีการปรับเกณฑ์การเข้าเรียนและเกณฑ์
การจบการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง
ในประเทศและจากต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีทั้งแบบทา
วิทยานิพนธ์อย่างเดียวและแบบเรียนรายวิชาร่วมกัน เปิด
โอกาสผู้ทสี่ นใจเข้าศึกษาสามารถเลือกทาวิจัยในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างหลากหลาย
บริหารจัดการโดยคณาจารย์ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและอาจารย์สาขาวิชาอื่น ๆ
หลักการสาคัญของหลักสูตรนี้มี 2 ประการ ประการ
แรกคือหลักสูตรมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ประการที่
สองคือมีความทันสมัยของกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยมากขึ้น ซึ่งมี 7 กลุ่มหลักที่สาคัญได้แก่ 1) กลุ่มวิชาทาง
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 2) กลุ่ม
วิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ 3) กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์
และของไหล 4) กลุ่มวิชาพลังงาน 5) กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 6) กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ 7) กลุ่มวิชา

- 113

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ยานยนต์สมัยใหม่ และเพื่อความทันสมัยด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมกลุ่มวิชา
ให้น่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ระดับสูงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3.ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความ
เข้าใจในองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
สามารถประยุกต์ใช้อย่างเชี่ยวชาญ บูรณาการ
ความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ
ทางวิชาการระดับสูง สามารถทีจ่ ะค้นคว้าวิจัย
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลใน
ระดับสูง และสร้างสรรค์จากสหวิทยาการต่าง ๆ
สามารถแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
อย่างอิสระ เป็นผู้นาทางวิชาการ
มี
ความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
และทาวิจัยได้ดว้ ยตนเอง สามารถสร้างองค์
ความรู้และผลงานทางวิชาการในระดับสากล เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ต้องอยู่บน
พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม

3. ปรัชญาหลักสูตร
“เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยหลักคิดวิจัย ผลิตงานสากลตาม
สมัย ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม”
“เรียนรู้ตลอดชีวิต” คือผู้เรียนมีความสามารถในการทา
ความเข้าใจในศาสตร์พนื้ ฐานและขั้นสูงของ
วิศวกรรมเครื่องกลรวมถึงศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้ให้เข้ากันมุ่งสู่การแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ
ถูกต้อง
“ด้วยหลักคิดวิจัย” คือผู้เรียนมีหลักการวิจัย มีความ
เข้าใจว่าอะไรคือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์ยิ่งขึน้ และสามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์
ใคร่ครวญด้วยวิธีการค้นคว้าวิจยั มีความสามารถเข้าถึง
เครื่องมือ ข้อมูล แหล่งความรู้ด้วยตนเองได้
“ผลิตงานสากลตามสมัย” คือผูเ้ รียนมีความสามารถ
ผลิตผลงานวิจัยทีส่ ามารถประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัย
เนื่องด้วยการเข้าสู่ยุคก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี
(Disruptive Technology) ผลงานทีผ่ ลิตต้องสร้างด้วยองค์
ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
“ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม” คือผลงานและกระบวนการ
ผลิตผลงานนัน้ ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ให้คุณประโยชน์
ต่อชาติและนานาชาติ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
และเป็นมิตรสิง่ แวดล้อม
ปรัชญานี้คือ แนวและวิถียึดร่วมของผู้เรียนและบุคคล
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่
ต้องเข้าใจร่วมและตรงกันในการดาเนินงานในหลักสูตร

- 114

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
4.
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จากสหวิทยาการต่าง ๆ ที่มี
ความรู้ความสามารถดังนี้
- รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
เป็นผู้นาทางวิชาการทีส่ ามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของบุคลากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนรัฐ
และเอกชนให้เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น และเป็น
การประหยัดงบประมาณในการส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี และเป็นพืน้ ฐานในการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาเอกของสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
- สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการ
งานวิจยั และพัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
สื่อสาร การค้นคว้าและการวิจัย
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จากสหวิทยาการต่าง ๆ ที่มี
ความรู้ความสามารถดังนี้
- ให้มีความรู้ทางวิชาการชัน้ สูง เป็นผู้นาทาง
วิชาการทีส่ ามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพใน
ระดับสากล และเป็นผู้มีความสามารถนาวิชาการ
ไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภายในประเทศ
- เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนและพัฒนา
งานวิจยั ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่
สามารถเข้าใจการนาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
มาประยุกต์กับการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่ทันสมัยเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลต่อการยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตได้

2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นาในการสร้างองค์
ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่โดยการนาความรู้
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั มาประยุกต์กับการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลเชิงลึกที่ล้าสมัยและ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้
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ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียนได้ และสามารถนางานวิจัยมาเชื่อมโยง
กับชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ อันจะนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
- เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถในการ
บุกเบิก ค้นคว้าและวิจัย เพื่อไปเป็นอาจารย์หรือ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่เปิดสอนหรือวิจัย
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้บริการและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ของทางราชการ และเอกชน ทัง้ ในด้านวิชาการ
และการวิจัย ซึ่งต้องใช้ความรู้วศิ วกรรมเครื่องกล
ขั้นสูง
นอกจากนี้เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผูน้ า มี
ความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.
โครงสร้างหลักสูตร
ตามที่แสดงเปรียบเทียบในตาราง ที่ ก.1-ก.2

5.

โครงสร้างหลักสูตร
ตามที่แสดงเปรียบเทียบในตาราง ที่ ก.1-ก.2

6.
รายวิชาเรียน
6.1 รายวิชาบังคับ
1) สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก 1 มีวิชาบังคับแบบไม่นบั หน่วยกิต
(Audit) จานวน 6 รายวิชา รวม 10 หน่วยกิต
เป็นวิชา สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 วิชา
จานวน 4 หน่วยกิต และ 215-605 การเขียน
บทความทางวิชาการ 3 หน่วยกิต และ 215-612
ระเบียบวิธีวิจัย 3 หน่วยกิต
2) สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก 2 มีวิชาบังคับแบบไม่นบั หน่วยกิต
(Audit) จานวน 6 รายวิชา รวม 10 หน่วยกิต

6. รายวิชาเรียน
6.1 รายวิชาบังคับ
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1
ไม่มีรายวิชาบังคับในหมวดนี้ เมื่อนักศึกษาลงวิทยานิพนธ์
จะต้องเข้าร่วมนาเสนอรายงานความก้าว หน้าในแต่ละภาค
ศึกษาตามที่ทางกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด

2). หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
มีรายวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต (Audit) จานวน 4
หน่วยกิต จาก 1 รายวิชาคือ 216-601 สัมมนาเชิง
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เป็นวิชา สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 วิชา
จานวน 4 หน่วยกิต และ 215-605 การเขียน
บทความทางวิชาการ 3 หน่วยกิต และ 215-612
ระเบียบวิธีวิจัย 3 หน่วยกิต และมีวิชาบังคับแบบ
นับหน่วยกิต (Credit) 1 รายวิชาคือ 215-611 วิธี
คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
3) สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แผน 1.1 มีวิชาบังคับแบบไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
จานวน 7 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต เป็นวิชา
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 วิชา จานวน 6
หน่วยกิต และ 215-605 การเขียนบทความทาง
วิชาการ 3 หน่วยกิต
4) สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แผน 2.1 มีวิชาบังคับแบบไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
จานวน 7 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต เป็นวิชา
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 วิชา จานวน 6
หน่วยกิต และ 215-605 การเขียนบทความทาง
วิชาการ 3 หน่วยกิต (กรณีผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องลง
ซ้า)

ปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท โดยนักศึกษา
จะต้องเก็บหน่วยกิตสะสมต่อเนือ่ งภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต จนครบจานวน 4 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร มี
รายวิชาบังคับนับหน่วยกิต (Credit) จานวน 6 หน่วยกิต 2
รายวิชาคือ 216-602 วิธีทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
และ 216-603 ระเบียบวิธีวิจยั
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1ไม่มีรายวิชา
บังคับในหมวดนี้ เมื่อนักศึกษาลงวิทยานิพนธ์จะต้องเข้า
ร่วมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคศึกษา
ตามที่ทางกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด

5) สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แผน 2.2 มีวิชาบังคับแบบไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
จานวน 9 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต เป็นวิชา
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 วิชา จานวน 6
หน่วยกิต และ 215-605 การเขียนบทความทาง
วิชาการ 3 หน่วยกิต และ 215-612 การพัฒนา
ทักษะวิจัย 3 หน่วยกิต และมีวชิ าบังคับแบบนับ
หน่วยกิต (Credit) 1 รายวิชาคือ 215-611 วิธี
คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ2.1 มีรายวิชาบังคับ
แต่ไม่นับหน่วยกิต (Audit) จานวน 6 หน่วยกิต จาก 1
รายวิชาคือ 216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะต้องเก็บ
หน่วยกิตสะสมต่อเนื่องภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จน
ครบจานวน 6 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร กรณียังไม่เคย
เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย ผ่านมาก่อนใน
ระดับปริญญาก่อนหน้านี้ให้บังคับนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาจานวน 6 หน่วยกิตโดยให้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาเลือก
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ2.2 มีรายวิชาบังคับแต่
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) จานวน 6 หน่วยกิต จาก 1 รายวิชา
คือ 216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะต้องเก็บหน่วยกิตสะสม
ต่อเนื่องภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนครบจานวน 6
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร มีรายวิชาบังคับนับหน่วยกิต
(Credit) จานวน 6 หน่วยกิต จาก 2 รายวิชาคือ216-602 วิธี
ทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม และ216-702 ระเบียบวิธี
วิจัย
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6.2

รายวิชาบังคับเลือก
6.2 รายวิชาบังคับเลือก
ทุกหลักสูตรมีบังคับให้เลือก 1 วิชา จาก
ไม่มีวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรนี้ รายวิชาบังคับเลือก
2 วิชาคือ216-613 ระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์
เดิมเปลี่ยนเป็นวิชาเลือก
หรือ 215-614 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์
และไฟไนโวลุม

6.3 รายวิชาเลือก
6.3 รายวิชาเลือก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 1 : ไม่มี
แผน ก แบบ ก 1 : ไม่มี
แผน ก แบบ ก 2 : 9 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2: 12หน่วยกิต โดย 9 หน่วยกิต ต้องเป็น
เป็นรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน
รายวิชาในรหัสประจาวิชา 600 ขึ้นไปและที่เหลือ 3 หน่วย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วย
กิต อาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้อยู่ใน
กิต ส่วนที่เหลืออาจเป็นรายวิชาระดับ
หลักสูตรนี้ แต่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชาที่
บัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทัง้ นี้
อยู่ในหลักสูตรหรือเทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจาก
ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 : ไม่มี
แบบ 2.1 : 18 หน่วยกิต
ต้องเป็นรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต ส่วนที่เหลือ 3 หน่วยกิต อาจเป็น
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 :ไม่มี
แบบ 2.1: 12 หน่วยกิต
โดย 9 หน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในรหัสประจาวิชา 600 ขึ้นไป
และที่เหลือ 3 หน่วยกิต อาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้ แต่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็น
รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้าในรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

แบบ 2.2 : 21 หน่วยกิต
ต้องเป็นรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต ส่วนที่เหลือ 3 หน่วยกิต อาจเป็น
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

แบบ 2.2 : 24 หน่วยกิต
โดย 18 หน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในรหัสประจาวิชา 600 ขึ้น
ไปและที่เหลือ 6 หน่วยกิต อาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี้ แต่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็น
รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
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งานวิจยั ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

7. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาหรับคุณสมบัติต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 สาหรับ
ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอกทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติ จะต้องมีผลการสอบความรู้
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้การ
รับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
สอบ
คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดย
ต้องได้คะแนนไม่ตากว่
่ า 50% ของคะแนนเต็ม

7. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาหรับคุณสมบัติต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ ด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 สาหรับผู้สมัครเรียน
ระดับปริญญาโทและเอกทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ต้องยื่นผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิต
วิทยาลัยให้การรับรองและผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่สอบถึงวันยืน่ สมัครเข้าเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-แบบ ก 1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตา่
กว่า 3.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-แบบ ก 1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขา
วิศวกรรมศาสตร์อื่น ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
2) กรณีมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563

คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นสมควร โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50% ของ
คะแนนเต็ม และให้ขึ้นกับดุลยพินิจหรือความเห็นของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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-แบบ ก 2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์การ
ทางานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะเข้าศึกษา หรือ
3) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่มีพื้นฐานร่วม หรือใกล้เคียงกับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเช่น วิทยา
ศาสตรบัณฑิต โดยที่ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์
เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75

-แบบ ก 2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.50หรือ
เทียบเท่า หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพนื้ ฐาน
ร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เช่น ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) โดย
ที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.75 หรือเทียบเท่า
3) กรณีมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-แบบ 1.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า และต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-แบบ 1.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
2) กรณีมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563
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-แบบ 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25

-แบบ 2.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
2) กรณีมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563

-แบบ 2.2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า โดยมีผลการ
เรียนดีมาก หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 และต้องมีผลงานอื่น ๆ
เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงาน
ที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ หรือเสนอในที่
ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามี
คุณภาพเพียงพอ
3) กรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการ
ผ่อนผันคุณสมบัติข้อใดของผู้สมัคร จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

-แบบ 2.2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
แต่ถ้าหากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 และไม่ตากว่
่ า
3.00 ต้องมีผลงานอื่น ๆ ประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองาน
วิชาการอื่น ๆ ซึง่ เป็นผลงานทีต่ พี ิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ
เสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ
2) กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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8. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-แบบ ก 1
ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงานทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการต้องมีมาตรฐานระดับสากลที่
มีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่ นฐานข้อมูล
Scopus หรือ ISI

8. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-แบบ ก1
1) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
2) ใช้รูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนเล่ม
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขัน้ สุดท้าย (Thesis
defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ* โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ
AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง
4) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา
ต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
* หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับประกาศของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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-แบบ ก 2
ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงานทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติต้องเป็น
วารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการทบทวน
และอย่างน้อยต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI
นอกจากนี้ได้สร้างความร่วมมือกับทาง Shanghai
Jiao Tong University (SJTU) ประเทศจีน โดย
ทาหลักสูตรแบบทวิปริญญา โดยผู้ศึกษาอาจได้รับ
ปริญญาจากสองสถาบัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนทั้งสองสถาบัน
- นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาหรือทาวิจัยที่
SJTU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- อาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยอาจารย์จากทัง้
สองสถาบัน
- นักศึกษาต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
จากกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์จากทั้งสอง
สถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขการแผยแพร่ผลงาน
วิชาการตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน โดยที่
ผลงานนับซ้าได้
- นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้ทั้งสอง
สถาบัน

-แบบ ก2
1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
3) ใช้รูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนเล่ม
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขัน้ สุดท้าย (Thesis
defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ* โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์อย่าง
น้อย 1 เรื่อง ใน (1) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) หรือ (2) วารสาร
ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index - TCI) (เฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่ 1
และ 2) โดยมีตน้ ฉบับภาษาอังกฤษ
4) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา
ต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
* หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับประกาศของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาทุกแผนต้องสอบเทียบหรือสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัต(ิ Qualifying Examination)
-แบบ 1.1
ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
น้อยกว่า 2 ครัง้ ต้องเป็นวารสารทางวิชาการที่มี
มาตรฐานในระดับสากลที่มีคณะกรรมการทบทวน
และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI โดยอย่าง
น้อย 1 บทความ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นักศึกษาทุกแผนต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) ที่เขียนและนาหรือด้วย
ภาษาอังกฤษ
-แบบ 1.1
1) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่เขียนและ
นาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
2) เขียนวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis
defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ
AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่
ในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE,
SSCI และ AHCI เท่านัน้ )
4) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา
ต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
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-แบบ 2.1
ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงานทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการน้อยกว่า 1 ครั้ง ต้องเป็น
วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับสากลที่
มีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่ นฐานข้อมูล ISI

-แบบ 2.1
1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่เขียนและ
นาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
3) เขียนวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis
defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)
อย่างน้อย 1 เรื่อง
5) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา
ต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
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-แบบ 2.2
ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
และ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
น้อยกว่า 2 ครั้ง ต้องเป็นวารสารทางวิชาการที่มี
มาตรฐานในระดับสากลที่มีคณะกรรมการทบทวน
และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI โดยอย่าง
น้อย 1 บทความ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI

-แบบ 2.2
1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่เขียนและ
นาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
3) เขียนวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis
defend) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ
AHCI เท่านั้น) อย่างน้อย 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่
ในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE,
SSCI และ AHCI เท่านัน้ )
5) นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษา
ต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(อ้างอิงตามภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2)
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ตารางที่ ก 4 ตารางรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
รายวิชาบังคับ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1
215-601 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1)
215-602 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1)
215-603 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-2-1)
215-604 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 1(0-2-1)
215-605 การเขียนบทความวิชาการ 3(1-3-5)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
215-601 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้

215-602 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1)
215-603 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-2-1)
215-604 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 1(0-2-1)
215-605 การเขียนบทความวิชาการ 3(1-3-5)
215-611 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
215-612 การพัฒนาทักษะวิจัย 3((2)-2-5)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
216-601สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาโท 4(0-8-4)
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-601
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-601
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-601
ปิดวิชานี้
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3((3)-0-6)
216-702 ระเบียบวิธีวิจัย 3((2)-2-5)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
215-701 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1)
215-702 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1)
215-703 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-2-1)
215-704 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 1(0-2-1)
215-705 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 5 1(0-2-1)
215-706 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 1(0-2-1)
215-605 การเขียนบทความวิชาการ (1-3-5)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้
ปิดวิชานี้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
215-701 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาเอก 6(0-12-6)
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานี้

215-702 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1)
215-703 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-2-1)
215-704 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 1(0-2-1)
215-705 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 5 1(0-2-1)
215-706 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 1(0-2-1)
215-605 การเขียนบทความวิชาการ 3(1-3-5)
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
215-701 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-2-1)
215-702 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1)
215-703 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-2-1)
215-704 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 1(0-2-1)
215-705 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 5 1(0-2-1)
215-706 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 1(0-2-1)
215-605 การเขียนบทความวิชาการ 3(1-3-5)
215-611 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
215-612 การพัฒนาทักษะวิจัย 3(2-2-5)
รายวิชาบังคับเลือก
215-613 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-2-5)
215-614 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์และ
ไฟไนต์โวลุม 3(2-2-5)
รายวิชาเลือก
1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
215-615 ทฤษฎีการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
215-616 ซอฟต์แวร์สาหรับงานวิศวกรรมและวิจัย
3(2-2-5)
-ไม่มีกลุ่มวิชานี-้

ไม่มีรายวิชานี้
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
216-701สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาเอก 6(0-12-6)
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานีน้ าไปรวมกับ 216-701
ปิดวิชานี้
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3((3)-0-6)
216-702 ระเบียบวิธีวิจัย 3((2)-2-5)
ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

-ปิดกลุ่มวิชานี-้
-ปิดวิชานี-้
1 กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
216-611 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
3((2)-2-5) (ย้ายมาจากรายวิชาบังคับเลือกของหลักสูตร
เดิม)
216-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3((2)-2-5)
(ย้ายมาจากรายวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรเดิม)
216-613 การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและ
สถานการณ์ 3((2)-2-5) (ย้ายมาจาก 216-675 กลุ่มวิชา
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของหลักสูตรเดิมและ เปลี่ยน
รหัสใหม่)
216-614 ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ชว่ ยแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 9((3)-12-12)
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2 กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์
215-621 กลศาสตร์ความต่อเนือ่ ง 3(3-0-6)
215-622 งานอัตโนมัติกาลังของไหล 3(3-0-6)
215-623 การจาลองแบบและสถานการณ์ของระบบ
3(3-0-6)
215-624 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง 3(3-0-6)
215-625 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด 3(2-2-5)
3 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของแข็ง
215-631 กลศาสตร์วสั ดุขั้นสูง 3(3-0-6)
215-632 การวิเคราะห์ความเค้นโดยการทดลอง
3(3-0-6)
215-633 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

2 กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
-ปิดรายวิชานี-้
-ปิดรายวิชานี-้
-ปิดรายวิชานี-้
-เปลี่ยนรหัสจาก 216-624 เป็น 216-621 ย้ายไปรวมใน
กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ-ปิดรายวิชานี-้
-ปิดกลุ่มวิชานี้ยา้ ยไปรวมในกลุม่ วิชากลศาสตร์ประยุกต์
และวัสดุ216-622 กลศาสตร์วสั ดุขั้นสูง 3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัส
จาก 216-631 เป็น 216-622 มาอยู่ในกลุ่มวิชากลศาสตร์
ประยุกต์และวัสดุ)
-ปิดรายวิชานี-้

216-623 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ 3((3)-0-6)
(เปลี่ยนรหัสจาก 216-633 เป็น 216-623 มาอยู่ในกลุ่ม
วิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ)
215-634 การวิเคราะห์ทางกลของผนังบาง 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี้เนื้อหาบางส่วนไปอยู่ในวิชา 216- 622
215-635 กลศาสตร์ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ -ปิดรายวิชานี-้
3(3-0-6)
215-636 การขึ้นรูปวัสดุ 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
4 กลุ่มวิชาพลศาสตร์ความร้อนและของไหล
3 กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
215-641 พลศาสตร์ความร้อนขัน้ สูง 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
215-642 การนาความร้อน 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
215-643 การพาความร้อน 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
215-644 การแผ่รังสีความร้อน 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
-ไม่มีในหลักสูตร216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3((3)-0-6)
(วิชาเปิดใหม่ เกิดจากการยุบรวมวิชา 215-642 การนา
ความร้อน 215-643 การพาความร้อน และ 215-644
การแผ่รังสีความร้อน ในหลักสูตรเก่าให้เหลือเพียง 1
รายวิชา)
215-645 การออกแบบและออพติไมเซชั่นของระบบ
-ปิดรายวิชานี-้
ความร้อน 3(3-0-6)
215-646 การทาความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
-ปิดรายวิชานี-้
3(3-0-6)
215-647 วิศวกรรมโรงจักรขั้นสูง 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
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216-632 กังหันก๊าซและการประยุกต์ 3((3)-0-6)
(เปลี่ยนรหัสจาก 215-648 เป็น 216-632 มาอยู่ในกลุ่ม
วิชาอุณหพลศาสตร์และของไหลในหลักสูตรใหม่)
215-649 การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อน
216-633 การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6)
3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัสจาก 215-649 เป็น 216-633 มา
อยู่ในกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล)
-ไม่มีรายวิชานี้ในกลุ่มนี-้
216-634 กลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง 3((3)-0-6)
(ย้ายมาจาก 215-651 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของไหลของ
หลักสูตรเดิมและ เปลี่ยนรหัสใหม่)
-ไม่มีรายวิชานี้ในกลุ่มนี-้
216-635 วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้น
สูง 3((2)-2-5)
(ย้ายมาจาก 215-653 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของไหลของ
หลักสูตรเดิมและ เปลี่ยนรหัสใหม่)
-ไม่มีรายวิชานี้ในกลุ่มนี-้
216-636 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
3((3)-0-6)
(ย้ายมาจาก 215-656 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของไหลของ
หลักสูตรเดิมและ เปลี่ยนรหัสใหม่)
-ไม่มีรายวิชานี้ในกลุ่มนี-้
216-637 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท 3((3)-0-6)
(ย้ายมาจาก 215-658 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของไหลของ
หลักสูตรเดิมและ เปลี่ยนรหัสใหม่)
5 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของไหล
-ปิดกลุ่มวิชานี้และย้ายบางวิชาไปอยู่ในกลุ่มพลศาสตร์คาม
ร้อนและของไหลในหลักสูตรใหม่215-651 กลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง 3(3-0-6)
-ปิดและย้ายไปกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหลใน
หลักสูตรใหม่
215-652 พลศาสตร์ของก๊าซ 3(3-0-6)
-ปิดและย้ายไปกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหลใน
หลักสูตรใหม่
215-653 วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้น -ปิดและย้ายไปกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหลใน
สูง 3(2-2-5)
หลักสูตรใหม่
215-654 การไหลหลายสถานะ 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
215-655 การไหลแบบปัน่ ป่วนและโมเดลลิง่ 3(3-0-6) -ปิดรายวิชานี-้
215-656 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโร -ปิดและย้ายไปกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหลใน
ซอล 3(3-0-6)
หลักสูตรใหม่
215-657 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี-้
215-658 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท 3(3-0-6)
-ปิดและย้ายไปกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหลใน
หลักสูตรใหม่
6 กลุ่มวิชาพลังงาน
4 กลุ่มวิชาพลังงาน
215-661 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี้ 215-662 การจัดการพลังงานในอาคาร 3(3-0-6)
216-641 การจัดการพลังงานในอาคาร 3((3)-0-6)
(เปลี่ยนรหัส)
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215-663 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้ 216-642 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้
3(3-0-6)
3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัส)
215-664 พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป 3(3-0-6) 216-643 พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป 3((3)-0-6)
(เปลี่ยนรหัส)
215-665 การเผาไหม้ขั้นสูง 3(3-0-6)
216-644 การเผาไหม้ขั้นสูง 3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัส)
215-666 วิศวกรรมการอบแห้ง 3(3-0-6)
216-645 วิศวกรรมการอบแห้ง 3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัส)
215-667 เชื้อเพลิงชีวภาพ 3(3-0-6)
216-646 เชื้อเพลิงชีวภาพ 3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัส)
215-668 พลังงานสะอาด 3(3-0-6)
-ปิดรายวิชานี้ –
215-669 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6)
216-647 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) (เปลี่ยนรหัส)
7 กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
215-671 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(3-0-6)
215-672 หลักการหุ่นยนต์ศาสตร์ 3(3-0-6)
215-673 การออกแบบระบบเชิงกลไฟฟ้า 3(3-0-6)
215-674 การควบคุมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
215-675 การโปรแกรมแบบจาลองของระบบฯ
3(2-2-5)
215-676 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)
- ไม่มีในหลักสูตร 215-677 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการ
ควบคุมแบบฟัซซีลอจิก 3(3-0-6)
215-678 การควบคุมแรงปฏิสมั พันธ์ระหว่างหุ่นยนต์ฯ
3(3-0-6)
- ไม่มีในหลักสูตร 215-679 ระบบปฏิบตั ิการหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
- ไม่มีรายวิชานี้ -

5 กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-ปิดและย้ายไปกลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรใหม่
216-651 หลักวิทยาการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6)
(เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนชื่อวิขา)
-ปิดรายวิชานี้ 216-652 การควบคุมหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) (เปลี่ยนรหัส)
-ปิดและย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล-ปิดรายวิชานี-้
216-653 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง
3((3)-0-6)
- ปิดและย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตร
ใหม่ -ปิดรายวิชานี-้
216-654 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
3((3)-0-6)
216-655 ระบบปฏิบตั ิการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6)
(เปลี่ยนรหัส)
216-656 ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
9((3)-12-12)
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6 กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
216-661 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3((3)-0-6)
(ย้ายมาจาก 215-671 กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติของหลักสูตรเดิมและ เปลี่ยนรหัสใหม่)
216-662 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุม
แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ 3((3)-0-6)
(ย้ายมาจาก 215-677 กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติของหลักสูตรเดิมและ เปลี่ยนรหัสใหม่)
216-663 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6)
7 กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
216-671 ระบบข้อมูลและควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
3((3)-0-6)
216-672 มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์ไฟฟ้าฯ 3((3)-0-6)
216-673 พลศาสตร์ยานยนต์ 3((3)-0-6)
216-674 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ลูกผสม 3((3)-0-6)
216-675 ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า 9((3)-12-12)
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-

ภาคผนวก ข ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสาคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิศวกรรมศาตร
มหาบัณฑิตและปรัชญดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบัน
หลักสูตรได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาต่างชาติมากขึ้น มีความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
ระหว่างอาจารย์ตา่ งชาติและ
นักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และ
นักศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาสนใจ
ผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล
เพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
จึงเป็นโอกาสดีที่หลักสูตรนีป้ รับเป็น
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรเพือ่
ตอบสนองความสนใจดังกล่าว
รวมถึงการก้าวทัน เทคโนโลยีจงึ มี
การปรับเปลี่ยนวิชาให้ทันสมัยยิง่ ขึ้น
หลักสูตรมีการปรับเกณฑ์
การเข้าเรียนและเกณฑ์การจบ
การศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศเป็นหลักสูตร ที่มีทงั้ แบบ
ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียวและ
แบบเรียนรายวิชาร่วมกัน เปิดโอกาส
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถเลือกทา
วิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
หลากหลาย บริหารจัดการโดย
คณาจารย์ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและอาจารย์
สาขาวิชาอื่น ๆ

ปรัชญา
“เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยหลักคิด
วิจัย ผลิตงานสากลตามสมัย ใส่
ใจสร้างสรรค์สังคม”
“เรียนรู้ตลอดชีวิต” คือผู้เรียน
มีความสามารถในการทาความ
เข้าใจในศาสตร์พื้นฐานและขั้น
สูงของวิศวกรรมเครื่องกล
รวมถึงศาสตร์พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องได้เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ให้เข้ากันมุ่งสู่การแก้ปัญหา
อย่างเข้าใจถูกต้อง
“ด้วยหลักคิดวิจัย” คือผู้เรียนมี
หลักการวิจัย มีความเข้าใจว่า
อะไรคือปัญหาที่ควรได้รับการ
แก้ไขให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
และสามารถใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ใคร่ครวญด้วยวิธีการ
ค้นคว้าวิจัย มีความสามารถ
เข้าถึง เครื่องมือ ข้อมูล แหล่ง
ความรู้ด้วยตนเองได้
“ผลิตงานสากลตามสมัย” คือ
ผู้เรียนมีความสามารถผลิต
ผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์
ให้เข้ากับความทัน สมัยเนื่อง
ด้วยการเข้าสู่ยุคก้าวกระโดด
ทางเทคโนโลยี (Disruptive
Technology) ผลงานที่ผลิต
ต้องสร้างด้วยองค์ความรู้ที่เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก
“ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม” คือ
ผลงานและกระบวนการผลิต
ผลงานนัน้ ต้องเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ให้คุณ ประโยชน์ต่อ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
เรียนรู้พื้นฐานถึงขัน้ สูงใน
วิศวกรรมเครื่องกลด้วยตนเองได้
สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์เพื่อการ
วิจัยและผลิตผลงานวิจัยทีท่ ันสมัยเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ
เรียนรู้ขั้นสูงเชิงลึกด้วยตนเองอย่าง
เชี่ยวชาญได้ สามารถนาความรูไ้ ป
ประยุกต์เพื่อการวิจัยร่วมกับศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวหน้าล้าสมัยได้
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รู้จัก
ทางานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รู้จักใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความเป็นผู้นา
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ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
หลักการสาคัญของหลักสูตร
นี้มี 2 ประการ ประการแรกคือ
หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติมาก
ขึ้น ประการที่สองคือมีความทันสมัย
ของกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยมากขึ้น ซึ่งมี 7 กลุ่มหลักที่สาคัญ
ได้แก่
1) กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 2)
กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
3) กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของ
ไหล 4) กลุ่มวิชาพลังงาน 5) กลุ่ม
วิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 6)
กลุ่มวิชาปัญญา ประดิษฐ์ 7) กลุ่ม
วิชายานยนต์สมัยใหม่ และเพื่อความ
ทันสมัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้มี
การปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมกลุม่ วิชา
ให้น่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการระดับสูงให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

-

ปรัชญา
ชาติและนานาชาติ ส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และ
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ปรัชญานี้คือ แนวและวิถียึด
ร่วมของผู้เรียนและบุคคลทุก
คนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่
ต้องเข้าใจร่วมและตรงกันใน
การดาเนินงานในหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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ภาคผนวก ข ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
เรียนรู้พื้นฐานถึงขัน้ สูงใน
วิศวกรรมเครื่องกลด้วยตนเองได้
สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์เพื่อ
การวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่
ทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีได้
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่
สามารถเรียนรู้ขั้นสูงเชิงลึกด้วย
ตนเองอย่างเชี่ยวชาญได้ สามารถ
นาความรูไ้ ปประยุกต์เพื่อการวิจัย
ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อผลิตผล
งานวิจยั และ นวัตกรรมใหม่ที่
ก้าวหน้าล้าสมัยได้
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รู้จัก
ทางานด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเป็น
ผู้นา

รายวิชา
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-691 วิทยานิพนธ์
216-692 วิทยานิพนธ์
216-xxx รายวิชาเลือก
216-xxx รายวิชาบังคับ
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญา
เอก
216-791 วิทยานิพนธ์
216-792 วิทยานิพนธ์
216-xxx รายวิชาเลือก
216-xxx รายวิชาบังคับ
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญา
เอก
216-691 วิทยานิพนธ์
216-692 วิทยานิพนธ์
216-791 วิทยานิพนธ์
216-792 วิทยานิพนธ์

คาอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
-รายวิชาสัมมนาเน้นการศึกษาให้
นักศึกษาเข้าเรียนรู้ปัญหาและหาโจทย์วจิ ัย
จากภาคอุตสาหกรรมหรือจากชุมชนด้วย
ตนเองหรือผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา จะมีการ
เน้นสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่หรือเข้าร่วมฝึกงานระยะสั้น
กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจยั และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาค
อุตสาหกรรมและการเข้าร่วมอบรมหรือ
กิจกรรมบ่มเพาะการเป็นผูป้ ระกอบการทั้ง
ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
-รายวิชาวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะแผน
ปริญญาโท ก1 และปริญญาเอก1.1 จะ
เน้นการทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ผู้เรียน
สามารถเรียนแบบ WIL (Work
Integrated Learning) ได้โดยสามารถทา
วิจัยในโรงงานหรือในสถานที่ทางานโดย
ผ่านระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาโดยไม่จาเป็น
ต้องเข้าห้องเรียนแต่ต้องมีการนาเสนอ
ความก้าวหน้าและร่วมงานประชุมเชิง
วิชาการทีส่ าขาจัดเพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มนักศึกษา
-รายวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกจะเน้น
เนื้อหาการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะ
เหมาะกับแผนแบบ ก2 และแบบ 2.1 และ
2.2 เนื้อจากต้องอาศัยการเรียนในห้อง
โดยตรงจึงอาจมีการทาใน
ภาคอุตสาหกรรมน้อยลงหรือเกี่ยวข้องกับ
WIL น้อยลงแต่ก็ยังมีวชิ าสัมมนาที่ยัง
เชื่อมโยงให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้กับ
ภาคอุตสาหกรรมบ้าง
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับ
คาชี้แจงกับการดาเนินการ
ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ในหน้า 269 หัวข้อ 54.3.4 ตามระเบียบ
บัณฑิตศึกษา ปี 2556 ในเรื่องเกณฑ์การจบที่วา่ “ใน
กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจ
ถือการได้รับการจดทะเบียน สิทิบั
ธฺ ตร และ/หรือ
อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้”
ประเด็นนี้ต้องให้ความระวังเป็นอย่างมากด้วยเหตุผล
ต่อไปนี้
1. สิทธิบัตรมีหลายประเภท เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้ง 2 แบบอาจไม่
สะท้อนวิชาการที่แท้จริง ซึ่งเป็นหลักของการจบ
ปริญญาเอก ซึ่งเน้นองค์ความรู้ใหม่
2. การจดอนุสิทธิบัตรนัน้ ง่ายมาก
3. ไม่ชดั เจนว่าต้องการเพียงแค่ “เลขที่คาขอ” หรือเลข
สิทธิบัตรเพราะไม่เหมือนกัน
4. ถ้าเป็นเลขที่คาขอพอเรายื่นเอกสาร เราจะได้เลยแต่
ถ้าจะเอาตัวสิทธิบัตรอาจรอนาน 5- มากกว่า 10 ปี
ดังนั้นการจะใช้เกณฑ์ข้อนี้ ในการพิจารณาให้เทียบเท่า
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการจึงต้องพิจารณา
ให้ดี
ส่วนข้ออื่น ๆ ถือว่าหลักสูตรทาได้ดีมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นการมี connection กับมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก

คาชี้แจงกับการดาเนินการ
เป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยปี 2556 ซึ่งเป็นการ
ประกาศไว้แบบคลอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย สาหรับหลักสูตรนี้
ได้กาหนดเอาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการเป็นหลักในการสาเร็จการศึกษา ไม่ได้
ถือเอาการจดทะเบียน สิทิบั
ธฺ ตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตรเพื่อยื่น
ในการสาเร็จการศึกษาได้ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ข้อที่ 3.1
และ 3.2
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลเชษฐ์ เพียรทอง
1). โดยภาพรวมหลักสูตรมีแนวคิดที่ดี
2). ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นความโดดเด่นของ ม.อ.
เพื่อตอบสนองพื้นที่ท้องถิน่ และได้ใช้งานจริงในปัจจุบัน

คาชี้แจงกับการดาเนินการ

1). 2). ทางหลักสูตรได้บรรจุรายวิชาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ภาคใต้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ครบทุกกลุ่มวิชา สาหรับหลักสูตรนี้จะอยู่
ในกลุ่มวิชาพลังงานคือ 216-642 การจัดการพลังงานของ
อุตสาหกรรมในภาคใต้ และ 216-646 เชื้อเพลิงชีวภาพ

3). เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ นศ. ที่รับเข้าและเกณฑ์การ 3). ส่วนนีไ้ ด้มีการปรับเปลี่ยนและกาหนดเกณฑ์ตามประกาศ
จบอย่างน้อยควรตาม สกอ. กาหนด
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง
การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและเอกซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ขั้นต่าของ สกอ.
และได้แสดงเอกสาร อ้างอิงใน ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2 แล้ว
4). เกณฑ์การจบอย่างน้อยตาม สกอ. กาหนด แต่ถ้าสูง 4). เกณฑ์การจบเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และบางแผนมีเกณฑ์ที่
กว่ามากอาจมีประเด็นปัญหาในภายหลังควรชี้แจง นศ. สูงกว่า ทางหลักสูตรจะมีการชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจเกณฑ์การ
ให้เข้าใจก่อนเข้าการศึกษา
จบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เริ่มการศึกษา
5). ภาษาที่ใช้ในเล่มวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรร่วมกับ
5) ได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
สถาบันอื่น ๆ ควรระบุเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น เล่มวิทยานิพนธ์ที่เกิดจากหลักสูตรร่วมของสองสถาบันได้ระบุให้
หรือไม่
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งปรากฎในหน้า 3 และหน้า 4
6). ในหัวข้อ 2.2 ระบุคุณสมบัตขิ องผู้เข้าการศึกษาต้อง 6). ได้ดาเนินการแก้ไขให้เป็น 2 ปี ดังปรากฏในหมวดที่ 3 ข้อที่
ยื่นผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผลสอบระบุมีอายุ 2.2
ไม่เกิน 3 ปี แต่โดยทัว่ ไปควรยึดหลัก 2 ปีหรือไม่
7). ให้พิจารณาการตั้งชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของ
7). ปรับปรุงดังนี้
รายวิชาดังต่อไปนี้คือ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด -เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Optimization Design of CAD
(CAD for Optimum Design)
model (-ปิดรายวิชานี้เพื่อลดจานวนรายวิชาเลือกตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่-)
216-613 การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและ
- ยังคงไว้เหมือนเดิม
สถานการณ์ (Programming of System Modeling
and Simulation)
216-643 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมใน
- แก้ไข เป็น 216-642 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมใน
ภาคใต้ (Industrial Energy Management in
ภาคใต้ (Industrial Energy Management in Southern
Southern)
Region)
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
1. เป็นจุดแข็งสาหรับ ป.โท ที่มี Double degree กับ
มหาวิทยาลัยในจีนและ ASEAN
2. จากแผนการรับนักศึกษาทั้ง ป. โท และ ป.เอก
อยากทราบว่าข้อมูลย้อนหลังทีแ่ ผนมาใกล้เคียงกับแผน
หรือไม่ โดยเฉพาะในส่วนของ ป.เอก และภาควิชาฯ มี
แผนการรองรับการประชาสัมพันธ์รับ นศ. อย่างไร

คาชี้แจงกับการดาเนินการ

1. -

2. จากข้อมูลที่ผา่ นมาทางหลักสูตร รับจานวนนักศึกษาได้
คลาดเคลื่อนจากแผนประมาณ 30-40% ทั้งในระดับปริญญาโท
และเอก บางปีสามารถรับได้ถึงเกือบตามเป้าขึ้นอยู่กับการให้ทุน
สนับสนุนและการ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอก นศ. ป. โท คนก็เข้ามาจากโครงการต่อเนื่อง ป.ตรี-โท
5 ปี และสาหรับ ป. เอก ส่วนใหญ่เป็น นักศึกษา ป.โท ที่เรียน
ต่อเนื่อง
3. กรณี ก 2 เนื่องจากบังคับให้เก็บหน่วยกิต รายวิชา 3. กรณีนี้ นศ. จะไปเรียนทีจ่ ีนในปีที่ 2 และจะกลับมาเรียนวิชา
216-601 สัมมนาภาคฯ การศึกษาละ 1 หน่วยกิต (รวม เหล่านี้ต่อในปีที่ 3 ซึ่งได้ชี้แจงเพิ่มเติมไว้แล้วในหมวดที่ 3 ข้อ
4 หน่วยกิต) กรณี นศ. ที่จะต้องไปทาวิจัยที่จีน (SJTU) 3.1.4.3
จะมีปัญหาหรือไม่
4. ลองดูความถูกต้องของชื่อวิชาภาษาไทยและอังกฤษ 4. ได้แก้ไขตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
เช่ิน
216-611 ไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ Finite Different
216-611 แก้ไขเป็น ไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ Finite Difference
216-613 การออกแบบให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 216-613 การออกแบบให้เกิดประโยชน์
Optimum Design ?
สูงสุด Optimization Design of CAD model (-ปิดรายวิชานี้
เพื่อลดจานวนรายวิชาเลือกตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
วิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่-)
ชื่อวิชาภาษาไทยและอังกฤษเหมือนไม่สอดคล้องกัน
ได้เปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒโิ ดยใช้คาว่า
และอีกหลาย ๆ จุด เช่น Heat transfer บางวิชาใช้
ถ่ายโอน แทนคาว่า ถ่ายเท
ภาษาไทยเป็น “ถ่ายโอน” ความร้อน แต่บางวิชาใช้เป็น
“ถ่ายเท” ความร้อน
5. ขอให้เช็คความถูกต้องของไวยากรณ์ใน course
5. ได้ทาการปรับ course description ของรายวิชา 216-601
description ทั้งหมด เช่น ในวิชา 216-601, 216-701 และ 216-701 ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และ course
มีจุดที่ไม่ถูกต้องหลายที่ เนื่องจากเป็นหลักสูตร
description ของวิชาอื่น
นานาชาติ ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Native
speaker ที่เชี่ยวชาญภาษา)
6. Course description ในวิชา Flxx…, G0xx ต้องมี 6. สาหรับรายวิชาของ SJTU ไม่มีการเขียน course
ภาษาไทยหรือไม่ และการเขียน course content จะ description เป็นภาษาไทย และจะเขียนเป็นประโยค ตามที่
ต่างกับวิชาอื่น ๆ โดยเขียนเป็นประโยค ไม่ใช่ pharse ทาง SJTU นาเสนอมาโดยไม่มกี ารดัดแปลงใด ๆ ทัง้ นี้เพื่อคง
เรียงต่อกัน
ความเป็นเอกลักษณ์การเขียนของเจ้าของหลักสูตร
7. ช่วยตรวจสอบภาษาไทย “หุ่นยนต์ศาสตร์” มีคานี้ 7. ไม่พบการใช้คานี้ ขอเปลี่ยนเป็น ชื่อรายวิชาเป็น หลัก
หรือไม่
วิทยาการหุ่นยนต์ แทนชื่อวิชา หุ่นยนต์ศาสตร์ ซึ่งได้ทาการ
แก้ไขชื่อแล้วในกลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คาชี้แจงกับการดาเนินการ

8. โดยรวมมีรายวิชา เลือกจานวนมาก ซึ่งมีข้อดี ให้
นักศึกษาเลือก แต่อยากทราบว่า ทางปฏิบัติ จะเปิด
รายวิชากันภาคการศึกษาละกี่วชิ า มีการกระจายตาม
กลุ่มวิชาหรือไม่ รายวิชาที่ในอดีตไม่เคยเปิดมากกว่า 5
ปี ไม่ควรใส่ในหลักสูตร แต่อาจจะให้เป็น special
topics แทน
9. ในส่วนของการ review หรือทบทวน ความรู้เดิม/
พื้นฐานใหม่ควรมาเขียนเป็น course description ของ
216-671
10. 216-691 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต จาเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือไม่? เนื่องจากเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ทตี่ ้องการ credit 36 นก. การเน้นศึกษา
เชิงลึก เป็น Frontier หรือ Deep science ทางด้าน
เครื่องกล มากกว่าการทางานตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม หรืออาจเกี่ยวข้องกับที่อุตสาหกรรมสนใจ
ได้ แต่ไม่ควรเป็นเงื่อนไข
รายวิชา 216-791 วิทยานิพนธ์ ป. เอก ด้วยทั้งนี้
หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็น early stage เป็น
การนาเอกชนในทิศทางของเทคโนโลยีใหม่ๆ
11. จากที่ผา่ นมาไม่แน่ใจว่าการกาหนด Qualify
exam โดยให้ผ่านภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกจะสั้นไป
หรือไม่ เสนอว่าควรให้เป็น 3-4 ภาคการศึกษา (เท่ากับ
โครงร่างของ Thesis) ทั้งนี้อาจพิจารณาข้อมูลในอดีต
ประกอบ

8. ในอดีต ทางหลักสูตรไม่ได้เปิดรายวิชาทุกวิชาตลอดปี
การศึกษา อาจมีการสลับการเปิดบ้างรายวิชาและปิดบ้าง
ระหว่างบางรายวิชาสลับกัน แต่ที่เขียนไว้ก็เพื่อความสะดวกใน
การลดขั้นตอนขอเปิดรายวิชาเมื่อมีนักศึกษาสนใจมากและ
อาจารย์พร้อมสอน จึงยังคงจาเป็นใส่ไว้ในหลักสูตร
9. ได้แก้ไขตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิใน course
description ของรายวิชา 216-671 ในกลุ่มวิชายานยนต์
สมัยใหม่
10. ทางหลักสูตรจะเน้นและส่งเสริมหัวข้อวิทยานิพนธ์ทงั้ ใน
ระดับปริญญาโทและเอกจากปัญหาตั้งต้นของภาคอุตสาหกรรม
ทางกรรมการหลักสูตรเห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ระดับปริญญา
เอกควรเน้นการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เอกชนมากกว่า
บริการวิชาการหรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมให้กับทางโรงงาน

11. ตามระเบียบบัณฑิตศึกษากาหนดไว้ให้ผา่ นภายใน 4 ภาค
การศึกษานับตัง้ แต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา แต่ในหลักสูตร
กาหนดให้นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนจะต้องเริ่มสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualify Examination) ภายใน 2 ภาคการศึกษา
แรกที่เข้าเรียนและต้องสอบผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ซึ่งได้แก้ไขแล้วใน หมวดที่ 3 ข้อ 5.5
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ภาคผนวก ง ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญยุตร เดชวายุกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 2544
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
216-222
กลศาสตร์วัสดุ
กลศาสตร์วัสดุ 2
215-223
215-314
การอออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
216-314
การอออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
216-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-613
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
215-631
กลศาสตร์วัสดุขนั้ สูง
215-634
การวิเคราะห์ทางกลของผนังบาง
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
36(0-108-0)
18(0-54-0)
48(0-144-0)
36(0-108-0)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-601
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-701
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
216-612
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
216-614
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-622
กลศาสตร์วัสดุขนั้ สูง
216-673
พลศาสตร์ยานยนต์
216-675
ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า
216-691
วิทยานิพนธ์
216-702
ระเบียบวิธีวิจัย

4(0-8-4)
6(0-16-8)
3((3)-0-6)
9((3)-12-12)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
9((3)-12-12)
36(0-108-0)
3((2)-2-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- 140

-

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) V. Mann, C. Dechwayukul, W. Thongruang, S. Srewaradachpisal, P. Kaewpradit, W.
Kaew Apichai and H-T.Bui, “Design and Fabrication of Natural Rubber Lightweight Spring
for Motorcycle’s Shock Absorber”, 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE
AND MECHANICAL ENGINEERING (IJAME), VOL. 17, ISSUE 1, 7758 – 7770.
2) Wissamitanan, T., Dechwayukul, C., and Thongruang, W. “Practical Sawing Parameters
for Efficient Energy Usage of Horizontal Bandsaw for Rubberwood Sawing”. Engineering
Journal Chiang Mai University, 2017, 24 (2), pp. 47-53.
3) ศิวะ สิทธิพงศ์, ประภาส เมืองจันทร์บุรี, เจริญยุตร เดชวายุกุล, ณรงค์ฤทธิ์ โทธรัตน์ และชัยยุทธ มี
งาม. 2560. “การวิเคราะห์ค่าความเค้นของเพลาเกียร์ขับท้ายของรถขุดไฟฟ้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนเอลิ
เมนต์. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, หน้า 57-66.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
1) การใช้งานโปรแกรมไฟไนเอลิเมนต์ CalculiX จากตัวอย่าง, เจริญยุตร เดชวายุกุล, พิมพ์ครั้งที่ 1,
2561, ISBN(E-Book): 978-616-271-452-8, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
1)วิริยะ ทองเรือง บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เจริญยุตร เดชวายุกุล ธีระวัฒน์ เพชรดี ,
“แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ”, อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14117, 13/7/61-30/6/66
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Materials Science and Engineering), North Carolina State
University, U.S.A., 2544
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-222
กลศาสตร์วัสดุ 1
237-350
พอลิเมอร์วิศวกรรม

3(3-0-3) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-632
การวิเคราะห์ความเค้นโดยการทดลอง
215-633
กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-601
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-701
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
216-623
กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
วิทยานิพนธ์
216-691
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

4(0-8-4) หน่วยกิต
6(0-16-8) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) V. Mann, C. Dechwayukul, W. Thongruang, S. Srewaradachpisal, P. Kaewpradit, W.
Kaew Apichai and H-T.Bui, “Design and Fabrication of Natural Rubber Lightweight Spring
for Motorcycle’s Shock Absorber”, 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE
AND MECHANICAL ENGINEERING (IJAME), VOL. 17, ISSUE 1, 7758 – 7770.
2) Wissamitanan, T., Dechwayukul, C., and Thongruang, W. 2017. “Practical Sawing
Parameters for Efficient Energy Usage of Horizontal Bandsaw for Rubberwood Sawing”,
Engineering Journal Chiang Mai University, 24 (2), pp. 47-53.
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3) Thanate Ratanawilai, Chatree Homkhiew and Wiriya Thongruang. " Optimizing
formulation on weathering resistance of recycled polypropylene and rubberwood flour
composites". 2017.Journal of Tropical Forest Science, 29 (2) : 215-226
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
1) วิริยะ ทองเรือง บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เจริญยุตร เดชวายุกุล ธีระวัฒน์ เพชรดี ,
“แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ”, อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14117, 13/7/61-30/6/66
2) วิริยะ ทองเรือง บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เจริญยุตร เดชวายุกุล ธีระวัฒน์ เพชรดี ,
“สูตรผสมยางสาหรับผลิตแผ่นหนุนสะโพก”, อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13631, 20/2/61-30/3/6

- 143

-

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต นันทดุสิต
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanical Engineering), Osaka University, Japan, 2547
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-241
กลศาสตร์ของไหล 1
215-242
กลศาสตร์ของไหล 2
215-333
การถ่ายโอนความร้อน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-406
215-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-436
ทฤษฎีกังหันก๊าซ

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

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-648
กังหันก๊าซและการประยุกต์
215-649
การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน
215-653
วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
215-658
วิศวกรรมการไหลของเจ็ท
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
215-792

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-601
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-701
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
216-611
ระเบียบวิธไี ฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
216-631
การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
216-632
กังหันก๊าซและการประยุกต์
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

4(0-8-4) หน่วยกิต
6(0-16-8) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Yeranee, K., Wae-hayee, M., Piya, I., Rao, Y., and Nuntadusit, C. 2019. Journal of
Mechanical Science and Technology, 33 (1), pp. 2429-2438.
2) Puzu, N.-O., Prasertsan, S., and Nuntadusit, C. 2019. “Heat transfer enhancement and
flow characteristics of vortex generating jet on flat plate with turbulent boundary layer”.
Applied Thermal Engineering, pp. 196-207.
3) Puzu, N.-O., Prasertsan, S., Wae-Hayee, M., and Nuntadusit, C. 2019. “An experimental
study on structure of jet injected into crossflow”. Journal of Advanced Research in
Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 55 (1), pp. 161-174.
4) Kaewchoothong, N., Maliwan, K., Takeishi, K., Nuntadusit, C. 2018. “Effect of rotation
number on flow and heat transfer characteristics in serpentine passage with ribbed
walls”. Journal of Mechanical Science and Technology, 32 (1), pp 4461-4471.
5) Nuntadusit, C., Wae-hayee, M., and Kaewchoothong, N. 2018. “Heat transfer
enhancement on a surface of impinging jet by increasing entrainment using airaugmented duct”. International Journal of Heat and Mass Transfer, 127 (1), pp. 751767.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มักตาร์ แวหะยี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-231
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1
215-333
การถ่ายโอนความร้อน
การเผาไหม้
216-465
215-406
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

2(2-3-4) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
2(0-9-3) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-601
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-602
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-603
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3
215-604
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4
215-643
การพาความร้อน
215-657
เครื่องจักรกลของไหล
215-691
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
215-692
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-601
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-701
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
216-603
ระเบียบวิธีวิจัย
216-702
ระเบียบวิธีวิจัย
216-631
การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
216-614
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-633
การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน
216-635
วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
216-637
วิศวกรรมการไหลของเจ็ท

4(0-8-4) หน่วยกิต
6(0-16-8) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
9((3)-12-12) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
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216-643
216-691
216-692
216-791
216-792

-

พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Wae-hayee, M., Yeranee, K., Piya, I., Rao, Y., and Nuntadusit, C. 2019. “Heat transfer
correlation of impinging jet array from pipe nozzle under fully developed flow”. Applied
Thermal Engineering, 154 (1), pp. 37-45.
2) Yeranee, K., Wae-hayee, M., Piya, I., Rao, Y., and Nuntadusit, C. 2019. “Effects of
expansion pipe length on heat transfer enhancement of impinging jet array”. Journal of
Mechanical Science and Technology, 33 (5), pp. 2429-2438.
3) Nuntadusit, C., Wae-hayee, M., and Kaewchoothong, N. 2018. “Heat transfer
enhancement on a surface of impinging jet by increasing entrainment using airaugmented duct”. International Journal of Heat and Mass Transfer, 127 (1), pp. 751767.
4) Suksuwan, W., Wae-hayee, M., and Mel, M. 2018. “Development of mini pilot
fluidized bed gasifier for industrial approach: Preliminary study based on continuous
operation”. Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences,
45(1), pp. 35-43.
5) Suksuwan, W., Wae-hayee, M., and Mel, M. 2018. “The effect of single and double air
inlets on swirling flow in a reactor of a fluidized bed gasifier”. Journal of Advanced
Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 44 (1), pp. 157-166.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanical and Systems Engineering), Newcastle University, U.K.,
2558
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
217-302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2
215-324
กลศาสตร์เครื่องจักร
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
217-406
217-407
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
217-461
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์

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

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-675
การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและสถานการณ์
215-676
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์
215-677
การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
215-678
การควบคุมแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับสิง่ แวดล้อม
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6)หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-613
การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและสถานการณ์
216-653
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง
216-654
การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
216-656
ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
216-661
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
216-662
การออกแบบโครงข่ายประสาทและ
การควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์
216-702
ระเบียบวิธีวิจัย

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
9((3)-12-12) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Neranon*, P., 2020. “Dynamic System Identification for Robot-Assisted Transcranial
Magnetic Stimulation”, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments,
Vol. 43, No. 1, pp. 369-381, ISSN: 1024-1752.
2) Tanausavaphol, T., Neranon*, P., Tanausavaphol, P., Phukpattaranont, P., 2020. “EMG
– based Force Estimation for Dynamic Muscle Contractions in Physical Human-Robot
Interaction”, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, Vol. 43,
No. 2, pp. 165-177, ISSN: 1024-1752.
3) Neranon*, P., 2020. “Implicit force control approach for Safe physical Robot-toHuman object handover”, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer
Science, Vol. 17, No. 2, pp. 615-628, ISSN: 2502-4752, DOI: 10.11591/ijeecs.v17.i2.pp615628.
4. Sutiphotinun, T., Neranon*, P., Vessakosol, P., Romyen, A., Hiransoog, C., Sookgaew, J.,
2020. “A Human-Inspired Control Strategy: A Framework for Seamless Human-Robot
Handovers”, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, Vol. 43,
No. 3, pp. 235-245.
5. Jaroonsorn, P., Neranon, P., Smithmaitrie, P., Dechwayukul, Ch., 2020. “Robot-assisted
transcranial magnetic stimulation using hybrid position/force control”, Advanced
Robotics, Vol. 34, No. 24, pp. 1559-1570.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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6. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤช สมนึก
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
216-111Engineering Drawing I
216-241Mechanics of Fluids I
216-407Mechanical Engineering Project I
216-408Mechanical Engineering Project II

3(2-3-4) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
2(0-6-0) หน่วยกิต
2(0-6-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-651
กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
215-667
เชื้อเพลิงชีวภาพ
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-603
ระเบียบวิธีวิจัย
216-646
เชื้อเพลิงชีวภาพ
วิทยานิพนธ์
216-691
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์
216-702
ระเบียบวิธีวิจัย

3((2)-2-5) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Somnuk, K., Soysuwan, N., and Prateepchaikul, G. 2019. “Continuous process for
biodiesel production from palm fatty acid distillate (PFAD) using helical static mixers as
reactors”. Renewable Energy, 131 (-), pp. 100-110.
2) Somnuk, K., Chanjula, P., Thawornprasert, J., and Prateepchaikul, G. 2019. “Response
surface methodology optimization of oil extraction from oil palm meal (OPM) with
hydrous ethanol and its pilot-scale application with recirculation of extraction solvent”.
Australian Journal of Crop Science, 13 (-), pp. 954-965.
3) Somnuk, K., Prateepchaikul, G., Phanyusoh, D., and Prasit, T. 2018. “Continuous
methyl ester production with low frequency ultrasound clamps on a tubular reactor”.
Biofuels, - (-), pp. 1-7.
4) Somnuk, K., Wijitsopa, K., and Prateepchaikul, G. 2018. “Optimization of the
comparative continuous process of ethyl and methyl ester productions using a static
mixer reactor: a response surface methodology approach”. Biofuels-UK, 9 (3), pp. 331339.
5) Somnuk, K., Prasit, T., and Prateepchaikul, G. 2017. “Effects of mixing technologies on
continuous methyl ester production: Comparison of using plug flow, static mixer, and
ultrasound clamp”. Energy Conversion and Management, 140 (-), pp. 91-97
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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7. ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of Missouri-Columbia, U.S.A., 2539
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
216-274ระเบียบวิธีคานวณเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) หน่วยกิต
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-611
วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
215-654
การไหลหลายสถานะ
215-656
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-602
วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
216-603
ระเบียบวิธีวิจัย
216-636
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
วิทยานิพนธ์
216-691
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((2)-2-5) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Phairuang, W., Tekasakul, P., Hata, M., Tekasakul, S., Chomanee, J., Otani, Y., and
Furuuchi, M. 2019. “Estimation of air pollution from ribbed smoked sheet rubber in
Thailand exports to Japan as a pre-product of tires”. Atmospheric Pollution Research,
10 (2), pp. 642-650.
2) Dejchanchaiwong, R., Kumar, A., and Tekasakul, P. 2019. “Performance and economic
analysis of natural convection-based rubber smoking room for rubber cooperatives in
Thailand”. Renewable Energy, 132 (-), pp. 233-242.
3) Ajani, C., Curcio, S., Dejchanchaiwong, R., and Tekasakul, P. 2019. “Influence of
shrinkage during natural rubber sheet drying: Numerical modeling of heat and mass
transfer”. Applied Thermal Engineering, 149 (-), pp. 798-806.
4) Chomanee, J., Tekasakul, S., Tekasakul, P., and Furuuchi, M. 2018. “Effect of
Irradiation Energy and Residence Time on Decomposition Efficiency of Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Rubber Wood Combustion Emission Using Soft Xrays”. Chemosphere, 210 (-), pp. 417-423.
5) Kumar, A., Prakash, O., Tekasakul, P., Abdel-Ghany, A. M., and Al-Helal, I. M. 2017.
“Environomical analysis and mathematical modelling of potato chips drying in modified
solar greenhouse dryer”. Heat Transfer Research, 48, pp.1497-1514., 2017.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Metallurgical and Materials Engineering),
University of Alabama, U.S.A., 2544
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
237-203
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
216-241
กลศาสตร์ของไหล 1
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมวัสดุ
237-380

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-3) หน่วยกิต
3(2-3-4) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-631
กลศาสตร์วัสดุขนั้ สูง
215-636
การขึ้นรูปวัสดุ
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
216-791
216-792
วิทยานิพนธ์

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Maung, S.T. M., Chanadee, T., and Niyomwas, S. 2019. “Two reactant systems for selfpropagating high-temperature synthesis of tungsten silicide”. J. Aust. Ceram. Soc.,
https://doi.org/10.1007/s41779-018-00302-6
2) Maung, S.T. M., Chanadee, T., and Niyomwas, S. 2019. “Intermellic WSi2-W5Si3 Alloy
by Magnesiothermic SHS Reaction”. Int. J. SHS., 28 (1), pp. 50-55.
3) Maung, S.T.M., Chanadee, T., and Niyomwas, S. 2018. “Synthesis of wsi2-w5si3
Intermetallic Alloy via Self-propagating High Temperature Synthesis”. Solid State
Phenomena, SSP, 280 (-), pp. 121-126.
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-

4) Singsarothai, S., Khanghamano, M., Rachphet, V., and Niyomwas, S. 2017. “The
Fablication of Fe-W-Mullite based Composite Coating Inside a Steel Pipe by CentrifugalSHS Process”. J. Aust. Ceram. Soc., 53 (-), pp 343-350.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Kentucky, U.S.A.,
2547
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
217-462
แนะนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
216-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-408

3(3-0-6) หน่วยกิต
1(0-3-3) หน่วยกิต
3(0-6-3) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-672
หลักวิทยาการหุ่นยนต์
215-673
การออกแบบระบบเชิงกลไฟฟ้า
215-674
การควบคุมหุ่นยนต์
215-679
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์
215-627
การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนือ่ ง
215-671
ระบบผู้เชี่ยวชาญ

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-621
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
216-651
หลักวิทยาการหุ่นยนต์
216-652
การควบคุมหุ่นยนต์
216-655
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
216-656
ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
9((3)-12-12) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Khan, M.B., and Smithmaitrie, P. 2018. “Design and Fabrication of a 3-Fin Symmetric
Ray-Inspired Soft Robot for Underwater Exploration”. International Journal of
Mechatronics and Applied Mechanics, 2018 (4), pp.7-16.
2) Likitmongkolsakul, U., Smithmaitrie, P., Samruajbenjakun, B., and Aksornmuang, J.
2018. “Development and Validation of 3D Finite Element Models for Prediction of
Orthodontic Tooth Movement”. International Journal of Dentistry, 2018, Article ID
4927503, 7 pages.
3) Smithmaitrie, P., and Tangudomkit, K. 2018. “Multiphysics Finite Element Modeling
and Validation of Transient Aerosol Generation in an Ultrasonic Nebulizer Drug Delivery
Device”. Journal of Aerosol Science, 126 (-), pp. 110-121. (JIF2017: 2.281).
4) Bulunseechart, T., and Smithmaitrie, P. 2018. “A Method for UAV Multi-sensor Fusion
3D-localization Under Degraded or Denied GPS Situation”. Journal of Unmanned
Vehicle Systems, 6 (3), pp. 155-176.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ ทวีกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, 2546
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-433
การทาความเย็นและการปรับอากาศ 1
216-304
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-406
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-407
216-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

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

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
219-601
สัมมนาเทคโนโลยีพลังงาน
219-691
วิทยานิพนธ์
219-692
วิทยานิพนธ์
219-701
สัมมนาเทคโนโลยีพลังงาน
219-791
วิทยานิพนธ์
219-792
วิทยานิพนธ์
215-646
การทาความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
215-662
การจัดการพลังงานในอาคาร
215-665
การเผาไหม้ขั้นสูง
วิทยานิพนธ์
215-691
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

1(0-2-1) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-642
การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้
216-641
การจัดการพลังงานในอาคาร
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Ali, S., Taweekun, J., Techato, K., Waewsak, J., and Gyawali, S. 2018. “GIS based site
suitability assessment for wind and solar farms in Songkhla, Thailand”. Renewable
Energy. doi: 0.1016/j.renene.20"18.09.03 (ISI, Q1)
2) Ali, S., Techato, K., Taweenkun, J., Gyawali, S. 2018. “Assessment of land use
suitability for natural rubber using GIS in the U-tapao River basin, Thailand”. Kasetsart
Journal of Social Sciences, pp. 110–117.
3) Nilrat, M., Suthummanon, S., and Taweekun, J. 2017. “Analysis of Heat Loss from
Insulation Deterioration by Applying Value Engineering Technique for a Boiler of a
Thermal Power Plant”. Naresuan University Engineering Journal, 12 (1), pp. 115-130.
4) Janvekar, A. A., Miskam, M.A., Abas, A., Ahmad, Z.A., Taweekun, J., and Abdullah, M.Z.
2017. “Effects of the preheat layer thickness on surface/submerged flame during porous
media combustion of micro burner”. Energy, 122 (-), pp.103-110.
5) Manop, N., Suthummanon, S., and Taweekun., J. 2017. “Analysis of Heat Loss from
Insulation Deterioration by Applying Value Engineering Technique for a Boiler of a
Thermal Power Plant”. Naresuan University Engineering Journal, 12 (1), pp.115-130.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2550
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-304
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-406
215-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-435
เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3(2-3-4) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
2(0-6-0) หน่วยกิต
3(3-0-3) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-664
พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป
215-667
เชื้อเพลิงชีวภาพ
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-644
การเผาไหม้ขั้นสูง
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Srirugsa, T., Prasertsan, S., Theppaya, T., Leevijit, T., and Prasertsan, P. 2019.
“Appropriate mixing speeds of Rushton turbine for biohydrogen production from palm
oil mill effluent in a continuous stirred tank reactor”. Energy, 179 (-), pp. 823-830.
2) Eiadtrong, S., Maliwan, K., Prateepchaikul, G., Kattiyawan, T., Thepsorn, P., and Leevijit,
T. 2019. “Preparation, important fuel properties, and comparative use of un-preheated
palm fatty acid distillate-diesel blends in a single cylinder diesel engine”. Renewable
Energy, 134 (-), pp.1089-1098.
3) Leevijit, T., Prateepchaikul, G., Maliwan, K., Mompiboon, P., Eiadtrong, S. 2017.
“Comparative properties and utilization of un-preheated degummed/ esterified mixed
crude palm oil-diesel blends in an agricultural engine”. Renewable Energy, 101 (-), pp.
82-89.
4) Srirugsa, T., Prasertsan, S., Theppaya, T., Leevijit, T., and Prasertsan, P. 2017.
“Comparative study of Rushton and paddle turbines performance for biohydrogen
production from palm oil mill effluent in a continuous stirred tank reactor under
thermophilic condition”. Chemical Engineering Science, 174 (-), pp. 354-364.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
1) ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กาพล ประทีปชัยกูร, กิตตินันท์ มลิวรรณ, ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา, ศรัทธา ศรีวร
เดชไพศาล, ศุภกิจ เอียดตรง, เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, (2560) ”, สิทธิบัตร เลขที่ 63208
2) ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กาพล ประทีปชัยกูร, กิตตินันท์ มลิวรรณ, ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา, ศรัทธา ศรีวร
เดชไพศาล, ศภกิจ เอี ย ดตรง, เครื่อ งผลิ ต กรดไขมั น อิ ส ระจากน้ ามั น พื ช หรือ ไขสั ต ว์ , (2560) ”, อนุ
สิทธิบัตร เลขที่ 15203
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เวสสะโกศล
วุฒิการศึกษาสูงสุด วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-212
เขียนแบบวิศวกรรม 2
215-241
กลศาสตร์ของไหล 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-304
215-333
การถ่ายโอนความร้อน
215-391
หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล
215-406
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

3(2-3-4) หน่วยกิต
3(3-0-0) หน่วยกิต
1(0-3-3) หน่วยกิต
3(3-0-0) หน่วยกิต
3(3-0-0) หน่วยกิต
1(0-3-3) หน่วยกิต
1(0-1-0) หน่วยกิต
3(0-6-3) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-614
ระเบียบวิธไี ฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
215-642
การนาความร้อน
215-652
พลศาสตร์ของก๊าซ
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1
215-701
215-702
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2
215-703
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3
215-704
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4
215-705
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 5
215-706
สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3((2)-2-5) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
1(0-2-1) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-611
ระเบียบวิธไี ฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
216-612
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
216-614
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-631
การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
9((3)-12-12) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
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216-634
216-691
216-692
216-791
216-792

กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0- 54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Souhail, A., and Vessakosol, P. 2018. “Low Cost Soft Robotic Grippers for Reliable
Grasping”. Journal of Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD), 41 (4),
pp. 31-38.
2) Vessakosol, P., and Chareonsuk, J. 2018. “A Body-Fitted Finite Difference Method for
Heat Conduction Analysis”. Ladkrabang Engineering Journal, 35 (2), pp. 8-13.
3) Vessakosol, P., and Chareonsuk, J. 2018. “Temperature Estimation on Boundary of
Two-Dimensional Heat Conduction Problem by a Finite Volume Method”. Ladkrabang
Engineering Journal, 35 (2), pp. 14-21.
4) Vessakosol, P. and Chareonsuk, J. 2017. “Analysis of Axisymmetric Heat Conduction
Problems Using Finite Element Method”. Ladkrabang Engineering Journal, 34 (3), pp. 2228.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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13. ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanical Engineering), Paul Sabatier University, France, 2547
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
216-274
ระเบียบวิธีคานวณเชิงตัวเลข สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
216-241
กลศาสตร์ของไหล 1
216-342
กลศาสตร์ของไหล 2

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-652
พลศาสตร์ของก๊าซ
215-655
การไหลแบบปั่นป่วนและโมเดลลิ่ง
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
216-792

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Juntakan Taweekun, Kittinan Maliwan, Zainal Alimuddin Zainal Alauddin, Hafnee
Lateh and Sukritthira Rataivawilai. 2 0 1 9 . "Catalytic Treatment of Biomass Tar Models
Over Upgraded Y-Zeolite Via Microwave Irradiation". Journal of Advanced Research in
Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 54 (1), pp. 37-43.
2) Kaewchoothong, N., Maliwan, K., Takeishi, K., and Nuntadusit, C. 2018. “Effect of
rotation number on flow and heat transfer characteristics in serpentine passage with
ribbed walls”. Journal of Mechanical Science and Technology, 32 (-), pp. 4461-4471.
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-

3) Chayut Nuntadusit, Kittinan Maliwan, Natthaporn Kaewchoothong and Kenichiro
Takeishi. 2018. "Effect of rotation number on flow and heat transfer characteristics in
serpentine passage with ribbed walls". Journal of Mechanical Science and Technology,
32 (9), pp. 4461-4471.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
1) ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กาพล ประทีปชัยกูร, กิตตินันท์ มลิวรรณ, ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา, ศรัทธา ศรีวร
เดชไพศาล, ศุภกิจ เอียดตรง, เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, (2560) ”, สิทธิบัตร เลขที่ 63208
2) ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กาพล ประทีปชัยกูร, กิตตินันท์ มลิวรรณ, ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา, ศรัทธา ศรีวร
เดชไพศาล, ศภกิจ เอี ย ดตรง, เครื่อ งผลิ ต กรดไขมั น อิ ส ระจากน้ ามั น พื ช หรือ ไขสั ต ว์ , (2560) ”, อนุ
สิทธิบัตร เลขที่ 15203
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14. ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
216-314
การออกแบบเครื่องกล 1
216-304
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-406
216-407
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
217-302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2
216-408
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-462
พลังงานหมุนเวียน

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

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-664
พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป
215-666
วิศวกรรมการอบแห้ง
215-647
วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
215-792

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-645
วิศวกรรมการอบแห้ง
216-691
วิทยานิพนธ์
216-692
วิทยานิพนธ์
216-791
วิทยานิพนธ์
216-792
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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-

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Srirugsa, T., Prasertsan, S., Theppaya, T., Leevijit, T., and Prasertsan, P. 2019.
“Appropriate mixing speeds of Rushton turbine for biohydrogen production from palm
oil mill effluent in a continuous stirred tank reactor”. Energy, 174 (1), pp.823-830.
2) Hanifarianty, S., Theppaya, T., Nuntadusit, C., Wae-Hayee, M. 2018. “The effect of
ventilation hole number on flow behavior and heat transfer of rotary drum dryer”.
Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 46 (1), pp. 6272.
3) Srirugsa, T., Prasertsan, S., Theppaya, T., Leevijit, T., and Prasertsan, P. 2017.
“Comparative study of Rushton turbines performance for biohydrogen production from
palm oil mill effluent in a continuous stirred tank reactor under thermophilic
condition”. Chemical Engineering Science, 174 (-), pp.354-364.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
1) ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กาพล ประทีปชัยกูร, กิตตินันท์ มลิวรรณ, ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา, ศรัทธา ศรีวร
เดชไพศาล, ศุภกิจ เอียดตรง, เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, (2560) ”, สิทธิบัตร เลขที่ 63208
2) ธีระยุทธ หลีวิจิตร, กาพล ประทีปชัยกูร, กิตตินันท์ มลิวรรณ, ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา, ศรัทธา ศรีวร
เดชไพศาล, ศภกิจ เอี ย ดตรง, เครื่อ งผลิ ต กรดไขมั น อิ ส ระจากน้ ามั น พื ช หรือ ไขสั ต ว์ , (2560) ”, อนุ
สิทธิบัตร เลขที่ 15203
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15. ดร.สมชาย แซ่อึ้ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mechanics and Energy), Henri Poincaré University, France, 2549
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
215-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
215-434
วิศวกรรมโรงจักร
215-221
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล
215-394

3(2-3-6) หน่วยกิต
3(3-0-3) หน่วยกิต
3(3-0-3) หน่วยกิต
3(3-0-3) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
215-664
พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-647
วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
215-791
215-792
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) ชยุต นันทดุสิต, สมชาย แซ่อึ้ง, ประไพพิศ ถาวรศรี และ มักตาร์ แวหะยี. 2561. "การประยุกต์ใช้ฟองขนาดเล็ก
สาหรั บ ล้ า งทาความสะอาดผงถ่ า นหิ น ชื่ อ บทความ Application of Microbubbles for Cleaning Coal
Powder." วารสาร FEAT วารสารวิศวกรรมฟาร์ม และเทคโนโลยี การควบคุม อัต โนมั ติ FEAT Journal (Farm
Engineering and Automation Technology Journal, Khon Kaen University) ปี ที่ 4 ฉ บั บ ที่ 2 เดื อ น
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ISSN : 2408-0985, 4 (2) : 60-70.
2) ชยุต นันทดุสิต, สมชาย แซ่อึ้ง, ทรงพล ศึกขะชาติ และ เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล. 2561. "การประยุกต์ใช้ฟอง
ไมครอนเพื่อกาจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ." วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ,
4 (2) : 71-80.
3) Prapaipis Tawonsri,Somchai Sae-ung, Makatar Wae-Hayee, Chayut Nuntadusit,“ Study of
Microbubble for Cleaning Coal Powder”Farm Engineering and Automation Technology Journal4,
no. 2, (2561): pp.60-70.
4) Suekkachat, Songphon, Kiattisak Wongsopanakul, Somchai Sae-ung, Chayut Nuntadusit,
Application of Microbubbles for Carbon dioxide Removal from Biogas, Farm Engineering and
Automation Technology Journal4, no. 2, (2561): pp.71-80.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. วิริยะ ดวงสุวรรณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemical and Process Engineering), University of Surrey, UK
2553
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
853-341
Environment & Clean Technology in Agro-Industry
853-342
Sustainable Environmental Management
in Food Industry Supply Chain
853-343
Sustainable Environmental Management
in Food Industry Supply Chain Laboratory
854-211
Fundamental Processing Engineering
854-214
Fundamental Process Engineering
854-215
Fundamental Process Engineering Laboratory
857-301
Food-Industry Process and Engineering II

1(0-3-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
853-521
Biotechnology
853-818
Thesis
853-818
Thesis
854-511
Advanced Bioprocess Engineering

4(4-0-8) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

3(2-3-4) หน่วยกิต
2(2-0-4) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1 ) Poonsuk Prasertsan, Benjamas Cheirsilp, Kanokporn Sangkarak, Juli Novianto and
Wiriya Duangsuwan. 2020. "Improve biotransformation of crude glycerol to ethanol of
Enterobacter aerogenes by two-stage redox potential fed-batch process under
microaerobic environment". BIOMASS & BIOENERGY, 134 (Article Number: 105503) : pp:111
2) Poonsuk Prasertsan, Wiriya Duangsuwan, Sompong O-thong, Chonticha Mamimin and
Wiyada Khangkhachit. 2 0 1 7 . " Direct hydrolysis of palm oil mill effluent byxylanase
enzyme to enhance biogas productionusing two-steps thermophilic fermentation
undernon-sterile condition ". International Journal of Hydrogen Energy, 42 (45) : 2822228232
3) Prasertsan, P., Khangkhachit, W., Duangsuwan, W., Mamimin, C., and O-Thong, S. 2017.
“Direct hydrolysis of palm oil mill effluent by xylanase enzyme to enhance biogas
production using two-steps thermophilic fermentation under non-sterile condition”.
International Journal of Hydrogen Energy, 42 (-), pp. 27759-27766.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร
-
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-

17. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),
University of Minnesota, U.S.A., 2547
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
210-431
Digital Signal Processing
211-232
Signals, Systems and Sensors
Biomedical Engineering Laboratory I
214-301
214-302
Biomedical Engineering Laboratory II
214-380
Cooperative Preparation
214-431
Medical Imaging

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

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
210-550
Wavelet Signal Processing
210-650
Adaptive Signal Processing
210-800
Thesis
210-901
Thesis

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-691
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
215-692
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Jitaree, S., and Phukpattaranont, P. 2019. “Force classification using surface
electromyography from various object lengths and wrist postures”. Signal Image and
Video Processing, 13 (6), pp. 1183-1190.
2) Sae Jong, N., and Phukpattaranont, P. 2019. “A speech recognition system based on
electromyography for the rehabilitation of dysarthric patients: A Thai syllable study”.
Biocybernetics and Biomedical Engineering, 39 (1), pp. 234-245.
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3) Srisuwan, N., Phukpattaranont, P., and Limsakul, C. 2018. “Comparison of feature
evaluation criteria for speech recognition based on electromyography” Medical &
Biological Engineering & Computing, 56 (6), pp. 1041-1051.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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-

18. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Interdisciplinary Course on Advanced Science and
Technology), The University of Tokyo, Japan, 2547
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
210-307
Circuit and Signal Laboratory I
210-308
Circuit and Signal Laboratory II
Microprocessor Laboratory
210-390
210-334
Digital IC Design
210-407
Electrical Engineering Project I
210-408
Electrical Engineering Project I

1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
2(0-6-0) หน่วยกิต
4(0-12-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
210-591
Research Methodologies
210-532
Digital VLSI Circuit Design by HDL
210-632
High-Level Synthesis Techniques
of Digital VLSI Circuits
210-708
Master Seminar
210-709
Ph.D. Seminar
210-800
Thesis
Thesis
210-901

3(3-0-6) หน่วยกิต
4(0-4-8) หน่วยกิต
6(0-6-12) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.2 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Booranawong, A., Jindapetch, N., and Saito, H. 2019. “Adaptive Filtering Methods for
RSSI Signals in a Device-Free Human Detection and Tracking System”. IEEE Systems
Journal, 13 (3), pp. 2998-3009.
2) Sengchuai, K., Panyavoravaj, B., and Jindapetch, N. 2019. “Temperature Effects on a
Simplified Self-Sensing Actuation Circuit for PZT Micro-Actuator in HDDs”. IEEE Sensors
Journal, 19 (15), pp. 6205-6213.
3) Booranawong, A., Sengchuai, K., and Jindapetch, N. 2019. “Implementation and test
of an RSSI-based indoor target localization system: Human movement effects on the
accuracy” Measurement. Journal of the International Measurement Confederation, 133
(-), pp. 370–382.
4) Booranawong, A., Sopajarn, J., Sittiruk, T., and Jindapetch, N. 2018. “Reduction of RSSI
variations for indoor position estimation in wireless sensor networks”. Engineering and
Applied Science Research, 45 (3), pp. 212–220.
5) Booranawong, A., Jindapetch, N., and Saito, H. 2018. “A System for Detection and
Tracking of Human Movements Using RSSI Signals”. IEEE Sensors Journal, 18 (6), pp.
2531-2544.
6) Plong-Ngooluam, S., Jindapetch, N., Wounchoum, P., and Sompongse, D. 2017. “A
Proof-Of-Concept Study Demonstrating a Multi-Plate Ion Balance Analyzer”, J. Sensors
and Actuators A: Physical, 257, pp. 118–124.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
210-708
Master Seminar
230-211
230-311
230-323
230-453
230-244
230-342
230-341
231-443

การไหลของไหล
การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer)
หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (Unit Operation I)
การจาลองกระบวนการวิศวกรรมเคมี
(Chemical Engineering Process Simulation)
ปฏิบัติการเคมีกายภาพและเคมีวิเคราะห์สาหรับวิศวกรเคมี
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
210-591
Research Methodologies
210-532
Digital VLSI Circuit Design by HDL
210-632
High-Level Synthesis Techniques
of Digital VLSI Circuits
210-708
Master Seminar
210-709
Ph.D. Seminar
210-800
Thesis
210-901
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

4(0-4-8) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
4(0-4-8) หน่วยกิต
6(0-6-12) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.3 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Dejchanchaiwong, R. , A, Kumar, A. , Tekasakul, P. “ Performance and economic
analysis ofnatural convection based rubber smoking room for rubber cooperatives in
Thailand,” Renewable Energy, 132, 233-242, 2018.: ISI, IF (2019): 4.9, Q:1
2) Ajani, C. , Curcio, S. , Dejchanchaiwong, R. , Tekasakul, P. “ Influence of shrinkage
during natural rubber sheet drying: Numerical modeling of heat and mass transfer,”
Applied Thermal Engineering, 149, pp.798-806, 2019. : ISI, IF (2019): 3.771, Q:1
3) Dejchanchaiwong, R. , Charoenkwan, N., Otani, Y., Tekasakul, P. “Numerical study on
combined cyclone-filter aerosol collector performance”, Particulate Science and
Technology, pp.1-10, 2019: ISI, IF (2019): 1.424, Q3
4) Dejchanchaiwong, R. , Tekasakul, P. Tekasakul, S., Phairuang, W., Nim, N.,Thongboon,
K., Rhongyen, T., Suwattiga, P., “Impact of transport of fine and ultrafine particles from
biomass open burning on air quality during 2019 bangkok haze episode”, Journal of
Environmental Sciences, 2020: ISI, IF (2018): 3.556, Q1, pp149-161.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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ภาคผนวก จ ภาระงานสอนของอาจารย์ประจา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2552
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
241-307
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
242-341
การออกแบบระบบฝังตัว

3 (3-0-3) หน่วยกิต
3 (3-0-3) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
242-703
สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
242-800
วิทยานิพนธ์
242-801
วิทยานิพนธ์
242-900
วิทยานิพนธ์

1(0-2-1) หน่วยกิต
21(0-63-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-663
การเรียนรู้ของเครื่อง
216-671
ระบบข้อมูลและควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
216-675
ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
9((3)-12-12) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) V. Mann, C. Dechwayukul, W. Thongruang, S. Srewaradachpisal, P. Kaewpradit, W.
Kaew Apichai and H-T.Bui, “Design and Fabrication of Natural Rubber Lightweight Spring
for Motorcycle’s Shock Absorber”, 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE
AND MECHANICAL ENGINEERING (IJAME), VOL. 17, ISSUE 1, pp.7758 – 7770.
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2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1) กฤตวิทย์ กว้างสกุล และ วชรินทร์ แก้วอภิชัย, 2020, “ระบบตรวจจับวัตถุบนถนนขณะยานพาหนะ
กาลั งเคลื่ อนที่ ด้ ว ยไลด้า ”, ECIT-CARD 2020 "การพั ฒ นานวตกรรมเพื่ อก้าวสู่ สั งคมอัจ ฉริย ะ 4.0",
หน้าที่ 111-113
2) Thongleng, C., and Kaewapichai, W. “Case Studies to Improve Viola-Jones for Eye
Detection”. The 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE AND GRAPHICS
PROCESSING, 24th-26th FEBRUARY 2018, HONG KONG, pp. 48-52.
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิง่ ประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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2. ดร.มนตรี สุขเลื่อง
วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

Doctor of Philosophy in Energy Studies
Universiti Brunei Darussalam, 2558

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
219-691
วิทยานิพนธ์
219-692
วิทยานิพนธ์
219-791
วิทยานิพนธ์
219-792
วิทยานิพนธ์
219-613
วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
219-614
ระเบียบวิธีวิจัย
219-662
การวิเคราะห์และออกแบบระบบความร้อน

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-672
มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์ไฟฟ้า
ภาคการจาลองแบบและการควบคุม
216-674
การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ลูกผสม
ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า
216-675

3((3)-0-6) หน่วยกิต
3((3)-0-6) หน่วยกิต
9((3)-12-12) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Dilawer Ali, Shahida Batool, Kua-anan Techato, Saroj Gyawali, Montri Suklueng., “ GISMCDM Approach to Determine Forest Plantation Areas in U-tapao River Basin in
Songkhla, Thailand”., INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING VOL. 12
NO. 2 (2020) 294-301.
2) Ekasit Anancharoenwong, Sutida Marthosa, Montri Suklueng, Sutham Niyomwas,
Sumate Chaiprapat,. “Effect of Silicon Carbide on the Properties of Natural Rubber
Blends with EPDM Rubber”., INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING
VOL. 12 NO. 2 (2020) 234-240.

- 180

-

3) Sophos Chea, Montri Luengchavanon, Ekasit Anancharoenwong, Kua-anan Techato,
Warangkana Jutidamrongphan, Sumate Chaiprapat, Sutham Niyomwas, Sutida Marthosa.,
"Development of an O-ring from NR/EPDM filled silica/CB hybrid filler for use in a solid
oxide fuel cell testing system", Polymer Testing, 88, (2020), 106568. (impact factor:2.943
ISI Q1).
4) S Phaijit, M Suklueng, S Marthosa, S Niyomwas, N Y Voo, A Kumar “A novel micro-solid
oxide fuel cell ( SOFC) for detecting methane content in biogas”., Bulletin of Materials
Science, 2019, Volume 42, Issue 3, 129(1)-129(8). (impact factor:0.925).
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-

- 181

-

3. ดร.กิตติคุณ ทองพูล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.-Ing. (Electrical Engineering),
University of Kaiserslautern, Germany, 2558
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
210-391
MICROPROCESSOR PRINCIPLES AND APPLICATIONS
210-390
MICROPROCESSOR LABORATORY

3(3-0-6) หน่วยกิต
1(0-3-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
210-566
APPLIED OPTIMIZATION
210-543
MODERN SENSORS
210-800
Thesis
210-901
Thesis

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
215-691
วิทยานิพนธ์
215-692
วิทยานิพนธ์
215-791
วิทยานิพนธ์
215-792
วิทยานิพนธ์

36(0-108-0) หน่วยกิต
18(0-54-0) หน่วยกิต
48(0-144-0) หน่วยกิต
36(0-108-0) หน่วยกิต

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.4 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1) Chetpattananondh, P., Thongpull, K., and Chetpattananondh, K. 2017. “Interdigital
capacitance sensing of moisture content in rubber wood”. Computers and
Electronics in Agriculture, 142 (-), pp. 545-551.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1) Sae-limin, W., Thongpull, K., Phukpattaranont, , P. “Effect of Electrode Skin
Impedance on Electromyography Signal Quality” The 15th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommuni-cations and Information
Technology (ECTI-CON), 2018 , Chiang Rai, Thailand, pp.748-751.
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-

2) Kunapipat M., Phukpattaranont P., Neranon P. and Thongpull K.,2018."Sensor-assisted
EMG data recording system", The 1 5 th International Conference of Electrical
Engineering/Electronics, Computer, Telecommuni-cations and Information Technology
(ECTI) 2018, (IEEE Conference Record Number #42360) 18th-21st July 2018, Chiang Rai,
Thailand, pp.772-775
2.3 หนังสือ ตารา
2.4 สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบตั ร
-
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ภาคผนวก ฉ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

PLO1

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สงั คมและเครือข่ายสากล
พันธกิจที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้บนพื้นฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพืน้ ฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ

PLO2

PLO3

PLO4

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

PLO5

✓

วิสัยทัศน์ของคณะ
เป็นคณะชัน้ นา ระดับประเทศในการสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ
พันธกิจของคณะ
1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พฒ
ั นาศักยภาพของภาคใต้
และเชื่อมโยงสูส่ ากล
3. สร้างสภาพแวดล้อมและส่งเสริมสังคมเพื่อโอกาสการเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย
และเท่าเทียม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. การประปาภูมิภาค
ความต้องการ: พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อความสาเร็จ ทางานเป็น
ทีม เก่งในการใช้ภาษา

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ความต้องการ: ซื่อสัตย์สุจริต ทางานแบบมืออาชีพเก่งงานหลายด้าน กล้าคิดใหม่ทาใหม่ นา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ ใช้นวัตกรรมนาการพัฒนา

✓

✓

✓

✓

✓

3. บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย จากัด
ความต้องการ: รับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน ทางานคานึงถึงคุณภาพ ก้าวทันความรู้และ
ประยุกต์เทคโนโลยี แก้ปัญหาโดยการวิจัย

✓

✓

✓

✓

✓

4. บริษัทกัลฟ์กรีนจากัด
ความต้องการ: มุ่งมั่นในงาน มีกลยุทธแนวคิดใหม่ คิดค้นวิธีใหม่แก้ปัญหางาน มีความ
น่าเชื่อถือ
5. บริษัทท้อปกลอฟเทคโนโลยีจากัด
ความต้องการ: รับผิดชอบงาน รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแก้ปัญหางาน ใช้ระบบ
การวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนางาน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ความต้องการ: รับผิดชอบ เรียนรู้ทันความรู้ใหม่ มุ่งมั่นการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นในการวิจยั
มุ่งผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล สื่อสารนาเสนอในระดับสากลได้
7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ความต้องการ: มีทักษะในการวิจัย คิดค้นนวัตกรรม มุ่งผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล
8. นักศึกษาปัจจุบนั ระดับปริญญาโทและเอก
ความต้องการ: เรียนรู้และสร้างความรู้จากการศึกษาและมุ่งมั่นในการวิจัย มุ่งผลิตผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับสากล
9. ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท-เอก
ความต้องการ: เรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและมุ่งมั่นในการวิจัย มุ่ง
ผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10. อาจารย์ผสู้ อน
ความต้องการ: ขยัน เรียนรู้ได้ดว้ ยตนเอง เรียนรู้ข้ามศาสตร์ และมุ่งมั่นในการวิจัย มุ่ง
ผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล

✓

✓

✓

✓

✓

-186ภาคผนวก ช ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
ระดับปริญญาโท
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

Knowledge : K
(Cognitive)
K1: จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของวิศวกรรมเครื่องกล
K2: ระเบียบวิธีวิจัย
K10: วิศวกรรมยานยนต์
K11: วัสดุวิศวกรรมและการผลิต

Attitude : A
(Affective)
A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความรู้
A2: มีความมุ่งมัน่ ในการค้นหาคาตอบ
A3: มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
A4: ความซื่อสัตย์
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
A9: ตระหนักถึงประโยชน์ของสังคม และถือ
ประโยชน์สว่ นรวมเป็นกิจที่หนึ่ง
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
K3: คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม
A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความรู้
ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการประกอบ K5: กลศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม A2: มีความมุ่งมัน่ ในการค้นหาคาตอบ
วิชาชีพหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
K6: อุณหพลศาสตร์ ความร้อน
A4: ความซื่อสัตย์
อุตสาหกรรมยาง ปาล์มน้ามัน และไม้ และของไหล
A5: เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ยางพาราหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่
K7: วิศวกรรมพลังงาน
A6: ใฝ่รู้และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวข้องพื้นที่ในภาคใต้
K11: วัสดุวิศวกรรมและการผลิต
ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลง
K12: การจาลองระบบเครื่องกลและ ของสังคมโลก
เมคาทรอนิกส์
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
PLO3 ออกแบบและสร้างต้นแบบ
K2: ระเบียบวิธีวิจัย
A2: มีความมุ่งมัน่ ในการค้นหาคาตอบ
ทดสอบ วิเคราะห์ สรุปแนวทางสร้าง K4: คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง A4: ความซื่อสัตย์
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติ
วิศวกรรมเครื่องกล
A6: ใฝ่รู้และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หรือนานาชาติได้
K8: ระบบพลศาสตร์และการควบคุม ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลง
สมัยใหม่
ของสังคมโลก

Skill : S
(Psychomotor)
S6: ทักษะการทางานเป็นทีม
S7: ทักษะการบริหารโครงการ
S10: ทักษะในกระบวนการทาวิจัย เช่น การสืบค้น
ข้อมูล การออกแบบและสร้างชิน้ งาน ทดลอง
สรุปผล

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ
S2: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
S4: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
S5: ทักษะเชิงช่างทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการ
ผลิต
S9: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ
S3: การเขียนแบบและออกแบบ
S5: ทักษะเชิงช่างทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการ
ผลิต
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge : K
(Cognitive)
K9: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
K10: วิศวกรรมยานยนต์
K12: การจาลองระบบเครื่องกลหรือ
เมคาทรอนิกส์

Attitude : A
(Affective)
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
เป็นผู้นา กล้าแสดงความคิดเห็นและ
ทางานเป็นทีมได้

K1: จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของวิศวกรรมเครื่องกล
K2: ระเบียบวิธีวิจัย
K9: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
K10: วิศวกรรมยานยนต์

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

K2: ระเบียบวิธีวิจัย
K4: คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
K9: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
K10: วิศวกรรมยานยนต์
K11: วัสดุวิศวกรรมและการผลิต

A3: มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
A5: เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
A7: มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น และเคารพ
ความคิดและความแตกต่าง
A10: มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็นทีม
A5: เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
A6: ใฝ่รู้และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
A7: มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น และเคารพ
ความคิดและความแตกต่าง

Skill : S
(Psychomotor)
S9: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
S10: ทักษะในกระบวนการทาวิจัย เช่น การสืบค้น
ข้อมูล การออกแบบและสร้างชิน้ งาน ทดลอง
สรุปผล
S11: ทักษะการคาดคะเนและประเมินสถานการณ์
S12: ทักษะการให้เหตุผล การวิเคราะห์ และการ
คิดเชิงวิพากษ์
S6: ทักษะการทางานเป็นทีม
S7: ทักษะการบริหารโครงการ
S8: ทักษะการสื่อสาร และการ
นาเสนอ
S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ
S4: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
S7: ทักษะการบริหารโครงการ
S8: ทักษะการสื่อสาร และการ
นาเสนอ
S12: ทักษะการให้เหตุผล การวิเคราะห์ และการ
คิดเชิงวิพากษ์

-188ระดับปริญญาเอก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลในกระบวนการ
การวิจัยและแก้ปัญหาซับซ้อนทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้

PLO3 สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับ
นานาชาติ หรือผลงานวิจัยที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดเพื่อการแข่งขันเชิง
พานิชย์ได้

Knowledge : K
(Cognitive)
K1: จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของวิศวกรรมเครื่องกล
K2: ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
K10: วิศวกรรมยานยนต์
K11: วัสดุวิศวกรรมและการผลิต

Attitude : A
(Affective)
A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความรู้
A2: มีความมุ่งมัน่ ในการค้นหาคาตอบ
A3: มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
A4: ความซื่อสัตย์
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
A9: ตระหนักถึงประโยชน์ของสังคม และถือ
ประโยชน์สว่ นรวมเป็นกิจที่หนึ่ง
K3: คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม
A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความรู้
K5: กลศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม A2: มีความมุ่งมัน่ ในการค้นหาคาตอบ
K6: อุณหพลศาสตร์ ความร้อน
A4: ความซื่อสัตย์
และของไหล
A5: เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
K7: วิศวกรรมพลังงาน
A6: ใฝ่รู้และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
K11: วัสดุวิศวกรรมและการผลิต
ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลง
K12: การจาลองระบบเครื่องกลและ ของสังคมโลก
เมคาทรอนิกส์
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
K2: ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
A2: มีความมุ่งมัน่ ในการค้นหาคาตอบ
K4: คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง A4: ความซื่อสัตย์
วิศวกรรมเครื่องกล
A6: ใฝ่รู้และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
K8: ระบบพลศาสตร์และการควบคุม ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลง
สมัยใหม่
ของสังคมโลก
K9: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

Skill : S
(Psychomotor)
S6: ทักษะการทางานเป็นทีม
S7: ทักษะการบริหารโครงการ
S10: ทักษะในกระบวนการทาวิจัยเชิงลึก

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ
S2: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
S4: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
S5: ทักษะเชิงช่างทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการ
ผลิต
S9: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ
S3: การเขียนแบบและออกแบบระบบ
S5: ทักษะเชิงช่างทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการ
ผลิต
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge : K
(Cognitive)
K10: วิศวกรรมยานยนต์
K12: การจาลองระบบเครื่องกลหรือ
เมคาทรอนิกส์
K13: การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา

Attitude : A
(Affective)

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
เป็นผู้นา กล้าแสดงความคิดเห็นและ
ทางานเป็นทีมได้ และให้คาปรึกษาเชิง
วิชาการเบื้องต้นได้

K1: จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของวิศวกรรมเครื่องกล
K2: ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
K9: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
K10: วิศวกรรมยานยนต์

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจง่าย

K2: ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
K4: คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
K9: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
K10: วิศวกรรมยานยนต์
K11: วัสดุวิศวกรรมและการผลิต

A3: มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
A5: เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
A7: มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น และเคารพ
ความคิดและความแตกต่าง
A10: มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็นทีม
A5: เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
A6: ใฝ่รู้และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
A7: มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น และเคารพ
ความคิดและความแตกต่าง

Skill : S
(Psychomotor)
S9: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครือ่ งมือเพื่อการวิจัย
S10: ทักษะในกระบวนการทาวิจัยเชิงลึก
S11: ทักษะการคาดคะเนและประเมินสถานการณ์
ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยา
S12: ทักษะการสังเคราะห์ เพื่อยกระดับความรู้
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
S6: ทักษะการเป็นผูน้ า และการทางานเป็นทีม
S7: ทักษะการบริหารโครงการ
S8: ทักษะการสื่อสาร และการ
นาเสนอ
S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ
S4: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
S7: ทักษะการบริหารโครงการ
S8: ทักษะการสื่อสาร และการ
นาเสนอ
S12: ทักษะการสังเคราะห์ เพื่อยกระดับความรู้
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

-190ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill
หลักสูตรปริญญาโท
รายวิชา / ชุดวิชา
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
216-603 ระเบียบวิธีวิจัย
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-611 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดฟิ เฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม
216-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
216-613 การโปรแกรมแบบจาลองของระบบและสถานการณ์
216-614 ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ชว่ ยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล*
กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
216-621 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
216-622 กลศาสตร์วสั ดุขั้นสูง
216-623 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
216-632 กังหันก๊าซและการประยุกต์
216-633 การเพิ่มความสามารถการถ่ายโอนความร้อน

Knowledge / Attitude / Skill
K1+K4+K9+K10+A1+A5+A6+A7+A9+A10+S1+S3+S4+S5+S6+S7+S8
K3+A+A3+A4+S2+S4+S11
K1+K2+K12+A1+A3+A5+A6+A7+A9+S1+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12

K3+K4+K6+A3+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S8+S11
K3+K4+K5+A3+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S8+S11+S12
K2+K3+K12+A1+A2+A3+A6+A7+A8+S1+S4+S10+S11+S12
K1+K2+K3+K4+K5+K6+A1+A3+A5+A6+A7+A9+A10+S1+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S11+S12
K3+K5+K8 +A1+A2+A6+A8+S1+S2+S4+S8+S9+S10
K1+K2+K4+K11+A1+A2+A3+A4+S1+S2+S12
K1+K2+K4+K11+A1+A2+A6+A8+S1+S2+S4+S8+S9+S10
K1+K2+K3+K6+A1+A2+A3+A4+A6+S1+S8+S9+S10+S11+S12
K2+K3+K6+A1+A2 +A4+A5+A6+S1+S2+S4+S8+S9+S10+S11
K1+K2+K3+K6+A1+A2+A4+A5+A6+S1+S2+S4+S8+S9+S10+S11+S12
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รายวิชา / ชุดวิชา
216-634 กลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง
216-635 วิธีคานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
216-636 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล
216-637 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท
กลุ่มวิชาพลังงาน
216-641 การจัดการพลังงานในอาคาร
216-642 การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้
216-643 พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป
216-644 การเผาไหม้ขั้นสูง
216-645 วิศวกรรมการอบแห้ง
216-646 เชื้อเพลิงชีวภาพ
216-647 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน
กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
216-651 หลักวิทยาการหุ่นยนต์
216-652 การควบคุมหุ่นยนต์
216-653 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง
216-654 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
216-655 ระบบปฏิบตั ิการหุ่นยนต์
216-656 ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม*

Knowledge / Attitude / Skill
K1+K2+K3+K6+A1+A3+A6+A8+S1+S2+S9+S11
K1+K2+K3+K6+A3+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S8+S11+S12
K2+K3+K6+A1+A2+A4+A5+A6+S1+S2+S8+S9+S10+S11+S12
K2+K3+K6+A3+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S8+S11+S12
K1+K6+K7+A1+A2+A3+A5+A6+A9+S1+S7+S9+S10+S11
K1+K2+K6+K7+A1+A4+A6+A7+A9 +S1+S2+S6+S8+S9+S10
K1+K6+K7+A1+A2+A8+A10+S1+S3+S6+S9+S10
K2+K3+K6+K7+A1+A2+A6+A8+S1+S2+S8+S9+S12
K2+K2+K3+K6+K7+A1+A2+A4+A6+A10+S2+S4+S8+S9+S11
K1+K6+K7+A1+A2+A6+A8+S1+S6+S7+S9+S10
K1+K6+K7+A1+A2+A4+A8+A9+S1+S6+S7+S9+S10+S11
K4+K5+K8+K9+K12+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S5+S6+S8+S12
K4+K5+K8+K9+K12+A1+A2+A3+A6+A8+S1+S4+S8+S9+S11
K1+K3+K4+K8+K9+K10+K12+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S6+S7+S8+S12
K5+K8+K9+A2+A3+A4+A6+A8+S1+S4+S5+S9+S11+S12
K3+K4+K9+K12+A2+A3+A4+A6+S1+S2+S3+S4+S9
K1+K4+K5+K8+K9+K10+K11+K12+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A10+
S1+S2+S3+S4+S5+S6+S8+S11+S12

-192รายวิชา / ชุดวิชา
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
216-661 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
216-662 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
216-663 การเรียนรู้ของเครื่อง
กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
216-671 ระบบข้อมูลและควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
216-672 มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์ไฟฟ้า ภาคการจาลองแบบและการ
ควบคุม
216-673 พลศาสตร์ยานยนต์
216-674 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ลกู ผสม
216-675 ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า*
กลุ่มวิชาหัวข้อขั้นสูง
216-681 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1
216-682 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2
216-683 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3
216-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4

Knowledge / Attitude / Skill
K5+K8+K9+A2+A3+A4+A6+A8+S1+S4+S5+S9+S11+S12
K4+K5+K8+K9+K12+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A10+S1+S2+S4+S5+S6+S8+S12
K4+K5+K8+K9+K12+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A10+S1+S4+S5+S6+S8+S12
K3+K5+K8+K10+A1+A6+A7+A8+A10+S1+S2+S4+S8+S9+S10
K3+K5+K8+K10+K12+A2+A6+A7+A8+A10+S1+S2+S3+S4+S6+S9+S10
K3+K4+K7+K8+K10+A1+A2+A7+S1+S2+S4+S6+S9+S10
K2+K3+K7+K10+A1+A2+A7+A10+S1+S6+S7+S8+S9+S12
K1+K3+K4+K5+K5+K8+K10+K11+A1+A2+A5+A6+A7+S1+S3+S4+S5+S7+S9+S11+S12
N/A
N/A
N/A
N/A
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รายวิชา / ชุดวิชา
วิทยานิพนธ์
216-691 วิทยานิพนธ์
216-692 วิทยานิพนธ์
*รายวิชาโมดูล

Knowledge / Attitude / Skill
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10
+S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10
+S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12

-194ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill หลักสูตรปริญญาเอก**
รายวิชา / ชุดวิชา

216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก
216-702 ระเบียบวิธีวิจัย
216-791 วิทยานิพนธ์
216-792 วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

Knowledge / Attitude / Skill
K1+K4+K9+K12+K13+A1+A5+A6+A7+A9+A10+S1+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S12
K1+K2+K12+K13+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+S1+S2+S3+S4+S5+S7+S8+
S9+S10+S11+S12
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+
S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+
S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12

** หลักสูตรปริญญาเอกจะมีรายวิชาเรียนทัง้ หมดเหมือนหลักของสูตรปริญญาโท ยกเว้น
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท, 216-603 ระเบียบวิธีวิจัย, 216-691 วิทยานิพนธ์ และ 216-692 วิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก ซ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (work integrated learning:WIL)
ระดับปริญญาโท
รายวิชาในหลักสูตร
36 หน่วยกิต
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)
1) แผน ก แบบ ก1
36 หน่วยกิต
คิดเป็นร้อยละ
2) แผน ก แบบ ก2
31 หน่วยกิต
คิดเป็นร้อยละ
86 ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จานวนหน่วยกิต

100 ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การ
การ สหกิจ การฝึกงานที่เน้น
หลักสูตร
พนักงาน การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึก
กาหนด
เรียน ศึกษา การเรียนรู้หรือ
ร่วมกับ
ฝึกหัด ให้ทางาน งานภาค ปฏิบัติงานจริง
ประสบ สลับกับ
การติดตาม
มหาวิทยาลัย ใหม่หรือ หรือการฝึก สนาม ภายหลังสาเร็จ
การณ์ก่อน การ
พฤติกรรมการ
และ
พนักงาน เฉพาะ
การเรียน
การศึกษา ทางาน
ทางาน
อุตสาหกรรม ฝึกงาน ตาแหน่ง
ทฤษฎี

แผน ก1
216-691 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)











แผน ก2
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาโท 4(0-8-4)
216-692 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จานวนหน่วยกิต

เลือกเรียน 1 ชุดวิชา จาก 3 ชุดวิชาดังนี้
216-614 ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ชว่ ยแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 9((3)-12-12)
216-656 ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
9((3)-12-12)
216-675 ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า 9((3)-12-12)

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การ
การ สหกิจ การฝึกงานที่เน้น
หลักสูตร
พนักงาน การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึก
กาหนด
เรียน ศึกษา การเรียนรู้หรือ
ร่วมกับ
ฝึกหัด ให้ทางาน งานภาค ปฏิบัติงานจริง
ประสบ สลับกับ
การติดตาม
มหาวิทยาลัย ใหม่หรือ หรือการฝึก สนาม ภายหลังสาเร็จ
การณ์ก่อน การ
พฤติกรรมการ
และ
พนักงาน เฉพาะ
การเรียน
การศึกษา ทางาน
ทางาน
อุตสาหกรรม ฝึกงาน ตาแหน่ง
ทฤษฎี
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ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 1 การดาเนินการตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)
1. วิธีการที่ได้มาซึ่ง PLOs (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวิเคราะห์กลุ่ม

วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะทีจ่ าเป็น

1. ผู้ใช้บัณฑิต (SH1)

high power
high impact

ใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์หัวหน้างาน
ผู้ใช้งานบัณฑิต หรือผู้บังคับบัญชาศิษย์เก่า
จานวน 7 องค์กร
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
-บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย)
จากัด
-บริษัทกัลฟ์กรีนจากัด
-บริษัทท้อปกลอฟเทคโนโลยีจากัด
ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์จานวน 8 คนจาก
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม

2. ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโทเอก (SH2)

high impact

3. ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท-เอก
(SH3)

high power

ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์จานวน 9 คนจาก
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว

4. อาจารย์บริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ประจา (SH4)
4. คณะและมหาวิทยาลัย (SH5)

high power
high impact

ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์จานวน 5 ท่านและ
ใช้ประชุมและอภิปรายอีกจานวน 20 ท่าน

high power

การนาวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาพิจารณาในการกาหนดสมรรถนะที่จาเป็น

5. สกอ. (SH6)

high power

การกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ: *High power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคล ซึ่งความเห็น/ความต้องการมีอิทธิพลสูงต่อหลักสูตรใน
การกาหนด PLOs
**High impact หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบทีส่ ูงจากหลักสูตรที่จัดทาขึ้น

-1982. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
PLO1
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี
พ.ศ. 2570
พันธกิจ
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
พันธกิจที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวนิ ัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ความรูบ้ น
พื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
บนพืน้ ฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ

PLO2

PLO3

✓

✓

✓

✓
✓

✓

PLO4

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

PLO5

✓

✓

✓

✓

✓

3. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะพื้นฐาน
PLOs
1.1
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5

1.2

1.3

1.4

คุณลักษณะทาง
สังคม
2.1
2.2
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
3.1
3.2
3.3

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
หมายเหตุ: คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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1. คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
2. คุณลักษณะทางสังคม
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิ ัยในตนเองถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจ ที่หนึง่ ตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคม และสิ่งแวดล้อม
2.2 มีภาวะผูน้ า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถแก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษา ด้วยตนเองหรือจาก
การค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. ความสอดคล้องของ PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
SH1
ผู้ใช้บัณฑิต

SH2
ศิษย์ปัจจุบัน

SH2
ศิษย์เก่า

SH3
อาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตร

PLO1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PLO2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PLO3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PLO4

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PLO5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SH4
คณะและ
มหาวิทยาลัย

SH5
สกอ.
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ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 2 การเป็น Socially Engaged Program ของหลักสูตร
หัวข้อ

การดาเนินการของหลักสูตร

1. หลักสูตรมีการดาเนินงานด้าน
การเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ ในลักษณะของการร่วมคิด
ร่วมทาแบบมีหนุ้ ส่วน
(partnership) กับสังคม

1.1 อาจารย์ที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในสายวิชาการที่คล้ายคลึงกัน
จัดกลุ่มเป็นทีมเพื่อบริการวิชาการ งานสอนและงานวิจัย โดยเฉพาะงาน
บริการวิชาการและวิจัย
1.2 สร้างสังคมการเรียนรู้เป็นทีมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เน้นการ
ออกไปหาโจทย์วิจัยและงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยตาม
สถานประกอบการซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือบริเวณใกล้เคียง
1.3 ส่งเสริมให้ นักศึกษาเข้าไปฝึกงานช่วงเวลาสัน้ ๆ ในรายวิชาสัมมนา
เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการในพืน้ ที่ใกล้เคียง
1.4 งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้แผน ก1 ในหลักสูตร
ปริญญาโท และแบบ 1.1 ในระดับปริญญาเอก มีความเหมาะสมให้
บุคลากรในสถานประกอบการสามารถเรียนขนานไปกับการทางาน โดย
เน้นให้นาโจทย์วิจัยในสถานประกอบการของตนเองมาทาเป็นวิทยานิพนธ์
1.5 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบ ที่เนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับ
โครงงานที่มาจากสถานประกอบการ ทางหลักสูตรจะอนุญาตให้หัวหน้า
หรือผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการนั้นเข้าร่วมให้ความเห็นใน
ความก้าวหน้าและร่วมให้ข้อคิดเห็นในการสอบวิทยานิพนธ์ แต่ไม่มีส่วน
ในการเป็นคณะกรรมการสอบ

2. การเป็นหุ้นส่วนตามข้อ 1 เกิด
ประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย (mutual benefit)

2.1 อาจารย์และทีมวิจัยได้เข้าใจโจทย์ปญ
ั หาและมีเวลาในการพัฒนาปรับ
งานวิจยั ให้เข้าใจถึง หลักการ กระบวนการ และผลลัพธ์ ร่วมกัน
2.2 เกิดความร่วมมือที่ได้ผลงานวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน
2.3 สถานประกอบการได้พัฒนาบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนา โดยสถานประกอบการอาจได้ลดต้นทุน
ทางด้านเครื่องมือ โปรแกรม และห้องปฏิบัติการเพราะมีมหาวิทยาลัย
เป็นหน่วย R&D เสริมให้

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตลอดจนเกิดผลงานวิชาการ
(scholarship)

3.1 หลักสูตรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างทีมวิจัยและสถานประกอบการ
อย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานหรือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
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หัวข้อ

4. ผลงานที่เกิดในข้อ 3 มี
ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
(social impact)

การดาเนินการของหลักสูตร
3.2 ทางหลักสูตรอนุญาตให้ผู้สนใจจากสถานประกอบการเข้าเรียนหรือ
เรียนร่วมในหลักสูตรโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อศึกษาหาข้อมูลว่า
อาจารย์และกลุ่มวิจัยในหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจอย่างไร หรืออาจเปิด
โอกาสให้ร่วมพัฒนาโครงการวิจยั ที่สนใจร่วมกันก่อนที่จะเข้ามาลงสมัคร
และลงทะเบียนเรียนในระบบ
4.1 หลักสูตรจะได้ผู้ที่อยากเรียนเพื่อไปพัฒนางานด้าน R&D ตามความ
ประสงค์ของสถานประกอบการ
4.2 ผู้เรียนจะมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ สามารถ
นาไปพัฒนางานด้านการผลิต ซึง่ มีผลต่อการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ระดับประเทศต่อไป
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ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดความเชี่ยวชาญหรือจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยการประยุกต์ความรู้จาก
การวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลยุคเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกันกับความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อผลิต
บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการน าวิ ท ยาการทางคอมพิ ว เตอร์ ม าจ าลองคาดการณ์ แ ก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การออกแบบสร้ างควบคุมยาน
ยนต์ไฟฟ้า การนาข้อมูลติดต่อสื่อสารวิเคราะห์แก้ไขปัญ หาเครื่องจักรกลในระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ การ
จัดการเลือกใช้พลังงานทดแทน การประยุกต์งานทางวิศวกรรมเครื่องกลทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นฐานในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการยกระดับการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ระบบหลั กสู ต รเก่าเน้ น การเรียนจดจ าไม่ เน้ น กระบวนการคิด อาจจะส่งผลให้ สังคมไทยอ่ อนแอด้ า น
การศึกษา ควรหันมาเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์มากขึ้น ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีมีความสาคัญที่จะนาไปสู่
การสร้างแรงงานที่มีทักษะสูง สร้างนวัตกรรมที่แข่งขันได้ ผลิตนักคิดและผู้ประกอบการที่มีแนวคิดเน้นความสุข
ของสังคมมากกว่าตนเอง
หลักสูตรนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ชื่อยุทธศาสตร์
ย่อยคือ การพัฒนาบัณฑิต โดยมีเป้าประสงค์ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก
และระบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยอาศัยแนวทางการจัดการศึกษา
ร่วมกับการปฏิบั ติงานจริง ปรับหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เพื่ อ
ดึงดูดนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีวิชาโมดูลสาหรับระบบการเรียนรู้แบบ NonDegree
- ยุท ธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย /นวัตกรรมที่ ส ร้างมู ลค่าทางเศรษฐกิจและพั ฒ นาประเทศ (Research and
Innovation Development: RID) มีเป้าประสงค์ในการนาผลงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์เพื่อการ
พัฒ นาประเทศ โดยมีแนวการดาเนินงานผลักดันงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศและท้องถิ่นสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานวิจัย
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หลั กการส าคัญ ของหลั กสู ต รนี้ มี 2 ประการ ประการแรกคือหลั กสู ต รมี ความเป็ น นานาชาติ ม ากขึ้น
ประการที่สองคือมีความทันสมัยของกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากขึ้น ซึ่งมี 7 กลุ่มหลักที่สาคัญได้แก่
1) กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
2) กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
3) กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
4) กลุ่มวิชาพลังงาน
5) กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
6) กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
7) กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
กลุ่มวิชาดังกล่าวสนั บสนุ นการยกระดับ การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ อันเป็ น
ทรัพ ยากรทางปั ญ ญาที่ สาคัญ ให้ แก่ บุ คลากรจากหน่ วยงานของภาครัฐและเอกชนให้ สามารถใช้ความรู้ท าง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร
รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต
216-614 ชุดวิชา 9 (3-12-6)
คอมพิวเตอร์ช่วย
แก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

216-656 ชุดวิชา 9 (3-12-6)
ระบบหุ่นยนต์และ
การควบคุม

216-675 ชุดวิชา 9 (3-12-6)
ยานยนต์ไฟฟ้า

คาอธิบายชุดวิชา
แนะนาหลักการและวิธีการการคานวณทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์โวลุม การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิง
พานิชย์และฟรีแวร์มาช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น
ปัญหาทางกลศาสตร์วัสดุ การวิเคราะห์ความเค้นความเครียดในเนื้อ
วัสดุ การเปลี่ยนรูปของชิน้ งาน ปัญหาการสัน่ สะเทือน ปัญหาทางด้าน
กลศาสตร์ของไหลและความร้อน
แนวคิดพื้นฐานของระบบควบคุมและระบบหุ่นยนต์ ฟอร์เวิร์ดคิเนเม
สิกส์ อินเวิร์ดคิเนเมติกส์ การจาลองและโปรแกรมการทางานของ
หุ่นยนต์ การออกแบบระบบหุ่นยนต์ แนวคิดและการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ การโปรแกรมระบบย่อยพื้นฐานของหุ่นยนต์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
มีความรู้และความสามารถในการ
นาวิธีการทางคอมพิวเตอร์ไป
ประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากการเข้าชัน้ เรียน โครงงานใน
ชั้นเรียน ตลอดจนการสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค (ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

มีความรู้และความสามารถในการ
นาวิทยาการหุ่นยนต์ ไป
ออกแบบสร้าง ควบคุม และ
พัฒนาระบบควบคุมสาหรับงาน
ทางด้านเมคาทรอนิส์
การประเมินอัตราสิน้ เปลืองพลังงานและเชื้อเพลิงของยานยนต์ การ สามารถนาความรูไ้ ปออกแบบ
สร้างแบบจาลองของยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง และยาน สร้างและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
ยนต์ไฟฟ้าลูกผสม แนะนาระเบียบวิธสี าหรับควบคุมการทางานของ สมัยใหม่
ยานยนต์ เทคโนโลยีแบตเตอรี และเทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้า
การจัดหาและการจัดการพลังงานสาหรับรองรับการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า การแนะนายานยนต์สมัยใหม่ หลักการทางเครื่องกลและไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ พลศาสตร์ยานยนต์ ระบบโครงสร้าง
และการออกแบบยานยนต์ ระบบส่งกาลัง

ประเมินจากการเข้าชัน้ เรียน โครงงานใน
ชั้นเรียน ตลอดจนการสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค (ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
ประเมินจากการเข้าชัน้ เรียน โครงงานใน
ชั้นเรียน ตลอดจนการสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค (ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
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ภาคผนวก ฌ ส่วนที่ 5 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
ระดับปริญญาโท
จานวนรายวิชาทัง้ หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร
41
รายวิชา
จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
41
รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
จานวนรายวิชาทีไ่ ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
0
รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร
สรุปจานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 52 รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

Project Problem
based Based
learning learning

216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย
4(0-8-4)
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท
216-602 วิธีคณิตศาสตร์ในงาน
3((3)-0-6)
วิศวกรรม
216-603 ระเบียบวิธีวิจัย
3((2)-2-5) 70
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-611 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดฟิ เฟอ
3((2)-2-5) 20
เรนซ์และไฟไนต์โวลุม
216-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3((2)-2-5) 20

50

ไม่ได้จัดการ
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
รวม
เรียนรู้
ของการจั
ด
การ
ร้
อ
ยละ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social
วิธีการอื่น ๆ
แบบเชิงรุก
เรี
ย
นรู
แ
้
บบ
100
เช่น case based, team based, engagement
ทฤษฎี
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
scenario based
70
30
100
50

100

30

100

50

50

100

50

50

100
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

216-613 การโปรแกรมแบบจาลองของ
ระบบและสถานการณ์
216-614 ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ชว่ ย
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล*
กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์และวัสดุ
216-621 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
216-622 กลศาสตร์วสั ดุขั้นสูง
216-623 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และของไหล
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
216-632 กังหันก๊าซและการประยุกต์
216-633 การเพิ่มความสามารถการ
ถ่ายโอนความร้อน
216-634 กลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง
216-635 วิธีคานวณเชิงตัวเลขทาง
พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
216-636 วิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของแอโรซอล

Project Problem
based Based
learning learning

ไม่ได้จัดการ
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
รวม
เรียนรู้
ของการจั
ด
การ
ร้
อ
ยละ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social
วิธีการอื่น ๆ
แบบเชิงรุก
เรี
ย
นรู
แ
้
บบ
100
เช่น case based, team based, engagement
ทฤษฎี
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
100
50

3((2)-2-5)

20

50

9((3)-12-12)

20

50

50

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

50
50
50

50
50
50

100
100
100

3((3)-0-6)

50

50

100

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

50
50

50
50

100
100

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

50
50

50
50

100
100

50

50

100

3((3)-0-6)

20

100
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

216-637 วิศวกรรมการไหลของเจ็ท
กลุ่มวิชาพลังงาน
216-641 การจัดการพลังงานในอาคาร
216-642 การจัดการพลังงานของ
อุตสาหกรรมในภาคใต้
216-643 พลังงานจากชีวมวลและการ
แปรรูป
216-644 การเผาไหม้ขั้นสูง
216-645 วิศวกรรมการอบแห้ง
216-646 เชื้อเพลิงชีวภาพ
216-647 วิศวกรรมกักเก็บพลังงาน
กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
216-651 หลักวิทยาการหุ่นยนต์
216-652 การควบคุมหุ่นยนต์
216-653 การออกแบบระบบเมคาทรอ
นิกส์ขั้นสูง
216-654 การติดต่อสื่อสารระหว่าง
มนุษย์กับหุ่นยนต์
216-655 ระบบปฏิบตั ิการหุ่นยนต์

3((3)-0-6)

Project Problem
based Based
learning learning

ไม่ได้จัดการ
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
รวม
เรียนรู้
ของการจั
ด
การ
ร้
อ
ยละ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social
วิธีการอื่น ๆ
แบบเชิงรุก
เรี
ย
นรู
แ
้
บบ
100
เช่น case based, team based, engagement
ทฤษฎี
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
50
100

10

50

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

20

50
50

50
50

100
100

3((3)-0-6)

10

50

50

100

50
50
50
50

50
50
50
50

100
100
100
100

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)

20
20
20

50
50
50

30
30
30

100
100
100

3((3)-0-6)

20

50

30

100

3((3)-0-6)

20

50

30

100
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

216-656 ชุดวิชาระบบหุ่นยนต์และการ
ควบคุม*
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
216-661 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
216-662 การออกแบบโครงข่าย
ประสาทและการควบคุมแบบ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
216-663 การเรียนรู้ของเครื่อง
กลุ่มวิชายานยนต์สมัยใหม่
216-671 ระบบข้อมูลและควบคุมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
216-672 มอเตอร์ต้นกาลังยานยนต์
ไฟฟ้า ภาคการจาลองแบบและการ
ควบคุม
216-673 พลศาสตร์ยานยนต์
216-674 การจัดการพลังงานในยาน
ยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ลูกผสม
216-675 ชุดวิชายานยนต์ไฟฟ้า*

Project Problem
based Based
learning learning

ไม่ได้จัดการ
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
รวม
เรียนรู้
ของการจั
ด
การ
ร้
อ
ยละ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social
วิธีการอื่น ๆ
แบบเชิงรุก
เรี
ย
นรู
แ
้
บบ
100
เช่น case based, team based, engagement
ทฤษฎี
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
30
100

9((3)-12-12)

20

50

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

20
20

50
50

30
30

100
100

3((3)-0-6)

20

50

30

100

3((3)-0-6)

10

50

40

100

3((3)-0-6)

10

50

40

100

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

10
10

50
50

40
40

100
100

9((3)-12-12)

10

50

40

100
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

กลุ่มวิชาหัวข้อขั้นสูง
216-681 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 1
216-682 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 2
216-683 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 3
216-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 4
วิทยานิพนธ์
216-691 วิทยานิพนธ์
216-692 วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

Project Problem
based Based
learning learning

ไม่ได้จัดการ
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
รวม
เรียนรู้
ของการจั
ด
การ
ร้
อ
ยละ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social
วิธีการอื่น ๆ
แบบเชิงรุก
เรี
ย
นรู
แ
้
บบ
100
เช่น case based, team based, engagement
ทฤษฎี
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ

3((3)-0-6)

50

50

100

3((3)-0-6)

50

50

100

3((2)-2-5)

50

50

100

3((2)-2-5)

50

50

100

36(0-1080)

50

18(0-54-0)

50

Case based,
team based,
scenario based
Case based,
team based,
scenario based

20

20

10

100

20

20

10

100

มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย

ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
ระดับปริญญาเอก**
จานวนรายวิชาทัง้ หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร
44
รายวิชา
จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
44
รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
จานวนรายวิชาทีไ่ ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
0
รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร
สรุปจานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)

52 รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

216-701 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัย 6(0-12-6)
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
รวม
Project Problem
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social วิธีการอื่น ๆของการจัดการ ร้อยละ
เรียนรู้แบบ
100
based Based
เช่น case based, team based, engagement
ทฤษฎี
learning learning
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
scenario based
80
20
100

216-702 ระเบียบวิธีวิจัย

3((2)-2-5)

70

216-791 วิทยานิพนธ์

48(0-144-0)

50

216-792 วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

50

Case based, team
based
Case based, team
based, scenario based
Case based, team
based, scenario based

30

100

30

20

100

30

20

100

ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู้
แบบเชิง
รุก
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หมายเหตุ ** หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตจะมีรายวิชาเรียนทั้งหมดเหมือนหลักของสูตรปริญญาโท ยกเว้น
216-601 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท, 216-603 ระเบียบวิธีวิจัย, 216-691 วิทยานิพนธ์ และ 216-692 วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
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ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

- 213 -

- 214

-

- 215 -

- 216

-

- 217 -

- 218

-

- 219 -

- 220

-

ภาคผนวก ญ ส่วนที่ 2 การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
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ภาคผนวก ฎ สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 1 Memorandum of Agreement (MOA) Between Prince of Songkla
University and Shanghai Jiao Tong University
MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
AND SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY ON
________________________________________
INTERNATIONAL DOUBLE MASTER PROGRAM IN ENGINEERING 2016
THIS AGREEMENT (“Agreement”) is made and entered into 1st November, 2016 by and
between:
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, a national research university in Thailand, which for the
purpose of this Agreement is represented by its Department of Mechanical Engineering,
(hereinafter referred to as “PSU”) having its address at P.O. Box 5 Korhong, Hat Yai Songkhla
90112 Thailand, of the one part; and
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY through the School of Mechanical Engineering, 800 Dong
Chuan Road, Shanghai 200240, P.R.C. (“SJTU”)
PSU and SJTU shall hereinafter collectively be referred to as “Parties” and individually as
“Party”.
WHEREAS:
(a)
The Parties are desirous to co-operate with each other to encourage and establish
collaborative scientific research, development of human resources, development of
infrastructure, and technology transfer.
NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:1.
Definition
“Host University”: the university that receives students from the partner university.
“Home University”: the university that sends students to the partner university.
2.
Objectives
The objectives of this agreement are to enable:
a) the development, implementation, monitoring and improvement
of the International Double Master Program in Engineering.
b) the joint dissertation and supervision for the International Double Master Program in
Engineering.
Scope of Agreement
3.
The scope of this agreement includes:
3.1
International Double Master Program in Engineering
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a) Application
Candidates must fill up the application forms issued by the Home University and Host
University and fulfill the requirements of enrolment for the International Double Master
Program.
b) Intake Requirement
The intake requirement follows the Home University and Host University requirements.
Only full time students are allowed to apply and register for the International Double Master
Program.
For any new cohort intake, PSU or SJTU reserves the right not to start the International Double
Master Program in Engineering for that new cohort intake. The Home University must inform the
Host University at least three (3) months before the start of the semester for the new cohort
intake, if the Home University does not want to start the International Double Master Program
in Engineering for that new cohort intake.
c) Selection
Application forms and documents will be evaluated first by the Home University and
qualified applicants will be forwarded to the Host University for the final evaluation.
d) Offer and Acceptance Letter
After receiving the final evaluation from the Host University, an offer letter or offer
statement will be given to the qualified students by the Home University and the Host
University.
e) Registration
The selected candidates from the Home University will have to register again at the
Host University.
=
f) Fees
Study fees will be based on the fees stipulated by the Home University and the Host University,
and are payable before the start of each semester. Fees shall include tuition, bench, registration
and dissertation fees. Transportation, insurance, accommodation, living cost and other fees will
be covered by the student or a scholarship. Any scholarship arrangements shall be resolved by
the students before the start of each semester.
Fees and charges at the Home University will be made known and published to the Host
University at least six (6) months before the start of each semester at the Home University.
Any changes on the fees and charges at the Home University must be made known and
published to the Host University at least six (6) months before the start of each semester at the
Home University.
SJTU students need to pay a bond of THB 30,000 to PSU upon registration in the first semester
at the beginning of study. PSU students need to pay a bond of RMB 9,800 to SJTU upon
registration in the first semester at the beginning of study.
The bond will only be returned to the SJTU students if they pay in full, all fees for all
semesters at PSU. The bond will only be returned to PSU students if they pay in full, all fees
for all semesters at SJTU.
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g) Visa
The selected students must have their own international passport. The Home University will
assist with the visa application.
h) Scholarship
Students can apply for scholarships from SJTU, PSU, China Government or Thai
Government or other sponsors.
i) Accommodation
The Host University will assist the student in finding suitable accommodation.
j) Orientation
Candidates shall attend one week of orientation during the first semester organized by
the Home University.
k) Study Duration
A student from the Home University will study/research at the Host University for a minimum of
one year and vice versa.
The normal durations of the International Double Master Program are 2.5 years to 3 years.
The minimum durations for the student to complete the International Double Master Program
are five semesters.
The maximum durations for the student to complete the International Double Master
Program are ten semesters.
l) Curriculum
The curriculum will be based on the regular curriculum provided by each university. Curriculum
structure and course equivalent are listed in Appendix B. The minimum compatibility of
curriculum must be 80%. The changing of curriculum must be informed and discussed with
both universities.
m) Academic Schedule
The Host University will provide the academic schedule to students.
n) Academic staff
The academic staff must hold at least a Ph.D. degree or be expert in the related area for the
International Double Master/Doctoral Program in Engineering.
The Home University will conduct the courses at the Home University’s premises, taught by the
academic staff from the Home University.
Subject to the agreement by both universities, the Home University can also conduct certain
course(s) at the Host University’s premises, taught by the academic staff from the Home
University and / or the Host University.
o)
Supervisor
For the dissertation, each student will have at least one main supervisor from the Home
University and one main supervisor from the Host University.
Both supervisors shall communicate with each other through several mediums such as
emails, tele-conference, voice calls and/or other electronic devices. Hence, both supervisors
shall have meetings using such mediums at least once per semester to supervise and evaluate
the students involved.

- 226

-

The main supervisors must hold at least a Ph.D. degree or be experts in the related areas to
guide the candidate in the topic's research area. An appointment letter or similar statement
shall be issued from both universities to the supervisors.
p) Periodic Meeting
The supervisor from the Home University will visit the Host University at least once a year. All
expenses for supervisor’s visits will be covered by the Home University.
q) Dissertation Proposal
The dissertation proposal should be approved by the supervisors from both universities.
r) Research Facility
Both universities provide appropriate research facilities for each student from the partner
university. Research funding will be covered under the supervisor’s grant, if any.
s) Report
All students need to submit dissertation progress reports to both universities.
t) Thesis/Dissertation Evaluation
The thesis will be evaluated by examiners appointed by both universities. Academic staff from
Host University can be appointed as an external examiner.
u) Seminar
Students may join any seminars organized by the host universities.
v) Grading System
The relationship between marks, grade, points, and achievement levels for International Double
Master in Engineering is given in Table I (Shanghai Jiao Tong University) and Table II (Prince of
Songkla University) in Appendix A.
w) Credit Transfer
A student may apply for credit transfer by submitting the relevant documents during the period
of study.
For SJTU’s subjects, SJTU will submit to PSU the students raw marks. PSU will then convert the
raw marks to equivalent PSU letter grades for credit transfer.
For PSU’s subjects, PSU will submit to SJTU the students raw marks. SJTU will then convert the
raw marks to equivalent SJTU letter grades for credit transfer.
x)
Graduation Requirement
Students are required to achieve at least 3.0 points GPA for SJTU and 3.0 points for PSU to
graduate.
y)
Withdrawal
Students may request for withdrawal by providing a letter to the Home University and if it is
accepted, the students will no longer be considered enrolled in the International Double
Master/Doctoral Program in Engineering.
After withdrawal from the International Double Master Program, students can still continue their
study in the Master program at only the Home University, if they satisfy the requirements of the
Master/Doctoral program at the Home University.
z) Postponement
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The student can apply for postponement of study by sending the postponement letter to the
Home University. The approval for postponement from the International Double Master
Program in Engineering is subject to the agreement of both the Home and the Host University.
aa)
Certification
Candidates will receive their Master degree certificates from SJTU and also PSU after fulfilling
the graduation requirements of both universities.
SJTU will award the candidates with Master of Engineering and PSU will award the candidates
with Master of Engineering Candidates may also obtain only a Master degree from the Home
University if they cannot fulfill the graduation requirements of the Host University.
ab) Rules And Regulations
i)
Students must adhere to each institution’s standard policies and procedures, including,
but not limited to, those dealing with admission, enrollment in courses, transfer credits,
standards of academic performance, and re-entry guidelines.
While participating in the Program, students shall be subject to the rules and regulations
ii)
of both SJTU and PSU as they shall as well be subject to the laws of P.R.China and Thailand,
including regulations regarding :
a.
exclusion from an institution for disciplinary, research misconduct or any other reason;
the regulations of the institution where the act (which is subject to disciplinary action) occurred
will be applied ; and
b.
termination of candidature.
4.
Support in academic affairs
Parties shall agree to provide support in all academic affairs. The Host University will provide a
member of staff or student for the incoming students and staff, who will act as a representative
and will provide help with local authorities and other academic affairs. An academic committee
will be established to be responsible for student intake, program management, and academic
affairs. Supporting staffs shall be assigned by the universities as needed.
Joint Publications
5.
5.1. All papers resulting from the student's thesis/dissertation will be published with names
of all supervisors and both universities.
5.2. The researchers engaged in this project will be permitted to present at symposia,
national, international, or regional professional meetings, and to publish in journals, thesis or
dissertations, or otherwise of their own choosing, the methods and the results of this
collaborative research project, provided that it shall not jeopardize any application for
registration of any Intellectual Properties (if any).
5.3. The Parties agree that the publications will be co-authored jointly by the participants from
Prince of Songkla University and SJTU, with the order and designation of authorship determined
by the co-principal investigators of the research collaboration.
5.4. Any scientific paper, article, publication, or announcement of advances generated in
connection with work done under this agreement, during the period of performance of the
agreement or in the future, will give proper credit to the efforts of each Party and also shall not
jeopardize any application for registration of any Intellectual Properties (if any).
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6.
Intellectual Property Rights
6.1. Intellectual property rights in all the research findings, concepts, ideas, inventions knowhow and working papers that are produced, developed, designed or created or acquired as a
result of co-operation between Prince of Songkla University and SJTU pursuant to this
Agreement shall remain vested by both Parties.
6.2. Intellectual Property created by one or more employees of SJTU will belong to SJTU, and
Intellectual Property created by one or more employees of Prince of Songkla University will
belong to Prince of Songkla University, while the jointly created Intellectual Property by one or
more employees will be jointly held by SJTU and Prince of Songkla University. 6.3. Both Parties
agree to work cooperatively toward the commercialization of the Intellectual Property.
Additional Regulation
7.
a)
All applicants must meet the admission requirements stipulated by SJTU and PSU.
b)
Suitable arrangements will be in place for the execution of the International Double
Master Program (including availability of experimental facilities, classrooms, libraries, and
administration office).
d)
All candidates are required to hold at least a TOEFL (paper based), TOEFL (computer
based), TOEFL 90 (internet based) or IELTS 6.0 band certificate, for the exit requirement.
Alternatively, the student can also take and pass the English placement test at either the Home
University or the Host University to satisfy the exit requirement.
e)
The Convocation Ceremony for the degree conferred by SJTU will be held at SJTU. The
Convocation Ceremony for the degree conferred by PSU will be held at PSU.
8.
Promotion
Both Parties shall agree to promote the International Double Master/Doctoral Program in
Engineering by means of creating specific and interactive website, brochures, road shows, and
other marketing methods.
9.
Funding
The Parties agree that:
i)
The terms and conditions of such mutual assistance and co-operation and necessary
funding of each program and activity as provided above shall be mutually discussed and agreed
upon in writing by both Parties (or its respective subsidiary if applicable) prior to the initiation,
implementation or execution of the particular program or activity. In the event of a dispute
relating to the funding or any other related issues, the dispute shall be referred to an
independent expert for final determination, which determination shall be binding on the Parties.
ii)
The costs and expenses incurred in performing any activity or programmes pursuant to
this Agreement shall be agreed by both Parties and reflected in the terms and conditions as
stated in (i) above.
iii)
The scope of the activities to be undertaken under this Agreement shall be subject to
the funds available from both Parties or through financial assistance as may be obtained by
either Party from external sources (SJTU, PSU, Ministry of Education in P.R.China and Ministry of
Education in Thailand).
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10.
Duration and Termination
This Agreement shall come into force on [1st November, 2016] and shall remain in force for five
(5) years unless terminated by one of the Parties by giving ninety (90) days prior written notice.
Where such termination occurs, the provision of this Agreement shall continue to apply to ongoing activities until their completion.
11. Confidential Information
11.1 For the purpose of this Agreement, “Confidential Information” means any information
whether prior to or hereafter disclosed by a Party (the “Disclosing Party”) to the other Party
(the “Host Party”) in the course of this Agreement involving technical, business, marketing,
policy, know-how, planning, project management and other information, data and/or other
forms, including but not limited to any information which is designated in writing to be
confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the Host Party, or if orally
given, is given in the circumstances of confidence or confirmed promptly in writing as having
been disclosed as confidential or proprietary.
11.2 Each Party undertakes to the other Party in relation to the Confidential Information:
11.2.1 to maintain the Confidential Information in confidence and to use it only for the
purposes of this Agreement and for no other purpose and in particular, but without prejudice to
the generality of the foregoing, not to make any commercial use thereof or use the same for
the benefit of itself or of any third Party other than pursuant to this Agreement;
11.2.2 not to copy or reproduce in writing or any form of recording any part of the Confidential
Information except as may be reasonably necessary for the purposes of this Agreement and
that any copy, reproduction or reduction to writing so made shall be the property of the
Disclosing Party;
11.2.3 not to disclose the Confidential Information whether to any of its employees or to any
third Party except in confidence to such of its employees or to any third Party who need to
know the same for the purpose of this Agreement and provided that:
(i) such employees or third Party are obliged by their contracts of employment or
service not to disclose the same;
(ii) the Host Party shall enforce such obligations at its expense and at the request of the
Disclosing Party in so far as breach thereof relates to the Confidential Information of the
Disclosing Party;
(iii) to apply thereto no lesser security measures and degree of care than those which the Host
Party applies to its own confidentiality or proprietary information and which the Host Party
warrants as providing adequate protection of such information from unauthorised disclosure,
copying or use; and
(iv) to immediately return to the Disclosing Party all Confidential Information (including copies
thereof) in the Host Party’s possession, custody or control upon termination of this Agreement
at any time and for any reason.
11.3 For the avoidance of doubt, Confidential Information does not extend to
information which:
11.3.1 is or becomes a part of the public domain through no act or omission of either Party; or
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11.3.2 was in the other Party’s lawful possession prior to the disclosure and had not been
obtained by the Host Party either directly or indirectly from the Disclosing Party; or
11.3.3 is lawfully disclosed to the Host Party by a third Party that is legally free to disclose such
Confidential Information; or
11.3.4 is independently developed by the Host Party.
11.4 No Party shall publish or otherwise make public the contents of this Agreement
and any Confidential Information made available to each other without the prior written
consent of the other Party.
11.5 This Clause 11 shall survive the termination or expiry of this Agreement and
shall at all times be enforceable at law and in equity.
11.6 No license to any Party under any copyrights, patents or other rights now
owned or hereafter obtained is granted or implied by this Agreement or by providing any
information hereunder to that Party. Confidential Information is proprietary to the Disclosing
Party and is, and shall remain, the sole and exclusive property of the Disclosing Party.
11.7 The Host Party understandds and agrees that monetary damage will not be
sufficient to avoid or compensate for the unauthorized use or disclosure of Confidential
Information and the injunctive relief would be appropriate to prevent any actual or threatened
use of disclosure of such Confidential Information.
12. Effects of Termination
12.1 Without prejudice to its rights to claim monetary damages under this Agreement, both
Parties shall at all material times entitle to terminate this Agreement by providing three (3)
months prior written notice.
12.2 In the event that the Notice is served:
(i) the provisions of this Agreement shall be applicable notwithstanding the same, to the last
cohort of students of the Programme;
(ii) both Parties agree that the remaining students for the ongoing Programme shall continue
until its completion.
(iii) any Parties shall not enroll any new intake.
13. Force Majeure
13.1 None of the Parties shall be liable for any delay or default in the performance of its
obligations under this Agreement caused by circumstances beyond its reasonable control and
without the fault or negligence of such Party, including but not restricted to acts of God, acts of
public enemy, perils of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade,
labour disturbances, strikes, riots, insurrections, civil commotion, earthquakes, accidents, act,
regulations or orders by the government, ministry, department or other public authority or
other cause(s) beyond the Party’s control. In any events mentioned above, the Parties shall, for
the duration of such event, be relieved of any such obligation under this Agreement as is
affected by the said event.
13.2 Each Party shall immediately notify the other Party in writing of the occurrence of any
event of Force Majeure applicable to its obligations under this Agreement and its consequences
and when it expects to resume the performance of those obligations.
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13.3 In the event of the occurrence of any acts of God, war, civil commotion, labour or
industrial disputes, restrictions imposition of any law requirements by any authorities or of any
event of Force Majeure, then in so far as such occurrence shall prevent hinder or delay
performance by either Party, then in any such event, either Party shall have the liberty to
terminate this Agreement by giving the other Party fourteen (14) days notice in writing of its
intention to do so without any liability except for that accrued prior to the Force Majeure
event.
14. Limitation of Liability
Notwithstanding anything to contrary which may be contained in this Agreement, it is hereby
expressly agreed that neither Party shall under any circumstances, be liable to the other Party
for business, special, exemplary, indirect, incidental or consequential loss or punitive damages
of any kind whatsoever (including and without limitation to any termination of this Agreement
or any loss of anticipated profit or any other economic loss other than legitimate expenses
which have already been incurred) which may be suffered by that other Party in relation to the
Program whether such liability is asserted on the basis of contract, tort (including negligence
and strict liability) or otherwise even if such Party has been advised of the possibility of such
damages.
15. Settlement of Disputes
Any dispute, difference, controversy or claim arising out of or in relation to this Agreement or
the breach, termination or invalidity thereof shall be settled amicably by the Parties hereto in
the spirit of mutual understanding and co-operation and endeavour to reach an amicable
settlement.
16. Notice
16.1 Any notice, approval, consent, request or other communication required or permitted
to be given or made under this Agreement shall be in writing in English language and delivered
to the address or sent to the facsimile number or to the email address of the Parties, shown
below or to such other address, facsimile number or email address as either Party may have
notified the other from time to time:
16.2 Such notice shall be deemed to be duly given or made:
16.2.1 if given or made by letter, five (5) days after posting and in proving the same it shall be
sufficient to show that the envelope containing the same was duly addressed, stamped and
posted; or
16.2.2 if by facsimile transmission or delivery in person or email address, when delivered to the
recipient at such address or when transmitted to the recipient at such facsimile number or sent
to the email address of the recipient which is duly acknowledged.
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17. General
17.1 Further Assurances
The Parties hereto hereby agree that this Agreement records their initial intent and it is their
further intention to execute and deliver to each other such further documents and instruments
and to do or cause to be done such further acts or things as any of the Parties may reasonably
request at all times and from time to time in order to carry out the transactions contemplated
herein and that the Parties shall negotiate the detailed terms of any such documents or
instruments in good faith and shall use their best endeavour to agree upon such terms.
17.2 RelationshipNothing in this Agreement constitutes or be deemed to constitute a Party as
the partner, agent, employee or representative of the other Party. A Party must not act
independently of the other Party and does not have the right or power to commit the other
Party on any matter or incur any obligations on behalf of or pledge the credit of the other Party
for any purpose whatsoever without the prior written approval of the other Party.
17.3 Entire Agreement
17.3.1 This Agreement and the appendices, if any, constitute the entire Agreement between the
Parties in relation to the Program and supersedes and cancels all prior agreements and
understandings whether oral or written made prior to the date of this Agreement and no
variation of this Agreement shall be effective unless reduced to writing and signed by or on
behalf of by a duly authorised representative of each of the Parties hereto.
17.3.2 The Appendices shall be taken, read and construed as integral part of this Agreement.
17.4 Waiver
The failure of any Party to exercise its rights under or insist on strict adherence to any term of
this Agreement must not be considered a waiver (unless advised in writing to the Party claiming
the benefit of the waiver) and shall not operate to deprive that Party of the future exercise of
that right or the right to insist on strict adherence to that term or any other term of this
Agreement.
17.5 Variation
A variation of any term of this Agreement must be in writing and signed by the Parties and shall
be effective from the date specified in the written instrument.
17.6 AssignmentThe Parties shall not, without the prior written consent of the other Party,
assign this Agreement or any portion of this Agreement to any third Party, provided that such
consent shall not be unreasonably withheld. In the event that any portion of this Agreement is
assigned hereunder, the assignor shall be solely and personally responsible for the due
observance by such assignee of all the terms and conditions herein expressed.
17.7 Successors Bound
This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their
respective successors and permitted assigns.
17.8 Governing Law and Jurisdiction
This Agreement and the agreements contemplated herein shall be governed by and construed
in accordance with the laws and regulations of P.R.China or Thailand subject to the laws of the
country where the breach occurs.
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17.9 Amendment
It is hereby expressly agreed and declared by the Parties hereto that notwithstanding
any of the provisions of this Agreement to the contrary, the provisions and terms of this
Agreement may at any time and from time to time be varied or amended by mutual consent of
the Parties hereto by means of mutual exchange of letters or such other means as the Parties
may agree upon from time to time and thereupon such amendments and variations shall be
deemed to have been amended or varied accordingly and shall be read and construed as if
such amendments and variations have been incorporated in and had formed part of this
Agreement at the time of execution hereof.
17.10 Nature of Agreement
No provision of this Agreement is deemed to constitute a partnership or joint venture
between the Parties and no Party has any authority to bind, or is deemed to be the agent of,
the other Party in any way.
APPENDIX A
Grading systems and GPA for graduation for Shanghai Jiao Tong University and Prince of Songkla
University for the International Double Master Program in Engineering
Table I: Grading System for Shanghai Jiao Tong University
Letter grade

Marks range

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD
P
F

95-100
90-95
85-90
80-85
75-80
70-75
67-70
65-67
62-65
60-62
>60
≤59

Grade point
average
4.3
4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.0
N/A
0

Description
Excellent
Average
Basically pass

Pass
Fail
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Table II: Grading System for Prince of Songkla University
Letter grade

Marks range

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

81-100
76-80
71-75
61-70
51-60
46-50
41-45
0-40

Grade point
average
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

Description
Excellent
Very Good
Good
Fairly Good
Fair
Poor
Very Poor
Fail

คาอธิบายรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนใน Shanghai Jiao Tong University ตรวจสอบเพิ่มเติมที่:
http://www.yjs.sjtu.edu.cn:81/epstar/web/outer/pyfags_kcxx.jsp?KCDM=G140501
http://www.yjs.sjtu.edu.cn:81/epstar/web/outer/pyfags_kcxx.jsp?KCDM=G090510
http://www.yjs.sjtu.edu.cn:81/epstar/web/outer/pyfags_kcxx.jsp?KCDM=G090511
http://www.yjs.sjtu.edu.cn:81/epstar/web/outer/pyfags_kcxx.jsp?KCDM=G071555
http://www.yjs.sjtu.edu.cn:81/epstar/web/outer/pyfags_kcxx.jsp?KCDM=G071503
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ภาคผนวก ฏ ส่วนที่ 2 Memorandum of Agreement (MOA) Between Prince of Songkla
University and Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Memorandum of Agreement (MOA) หรือ Memorandum of Understanding (MOU)
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