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 (ร่าง) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
    ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
    ภาษาไทย  ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 ช่ือย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
    ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering)  
 ช่ือย่อ M.Eng. (Mechanical Engineering)  

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  
    ความร้อนและของไหล กลศาสตร์ประยุกต์ การออกแบบและควบคุม  
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

    จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร  

   5.1 รูปแบบ  
        หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี  
   5.2 ภาษาที่ใช้  
        ภาษาไทย  
   5.3 การรับเข้าศึกษา  
        รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
        ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2555  

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

ได้รับการอนุมั ติ-เห็นชอบ การแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) จากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2557 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้ง     
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

ได้รับการอนุมั ติ-เห็นชอบ การแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
   หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ในปีการศึกษา 2558 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 วิศวกร ซึ่งแบ่งได้เป็นวิศวกรโรงงาน  วิศวกรซ่อมบํารุง  วิศวกรด้านการออกแบบ วิศวกรขายอุปกรณ์ /    
เครื่องจักร  

 8.2 นักวิจัย  
 8.3 นักวิชาการ  
 8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน  
 8.5 นักเขียนโปรแกรม  
 8.6 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล  
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

1 นายเสนีย์          ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 
M.Eng.(MechanicalEngineering) 
B.Eng.(Mechanical Engineering) 

Curtin University of Technology 
Loyola Marymount University 
Feati University, Philippine  

2542 
2521 
2514 

2 นายอุทัย ผ่องรัศมี รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคฯ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
คบ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์) 
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

2557 
2554 
2539 
2552 
2532 
2527 

3 นายเพชรพิสิฐ  เอี่ยมสอาด อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
M.B.A (Master of Business 
Administration) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2556 
 

2547 
2551 

 
2544 

4 นายโชติวัธน์      ศุภิรัตนกุล อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2554 
2547 
2540 

5 นายสํารวจ        อินแบน รองศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
Dipl.-Ing.(grad.)Mechanical 
Engineering 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
University of Siegen, Federal Republic 
of Germany 

2525 
2519 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ์
หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรน้ัน ได้คํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากทั้งน้ีจําเป็นจะต้องใช้วิศวกรหลากสาขาจํานวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ 
มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยช้ีนําและขับเคลื่อนให้การ
เปลี่ยนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและเพ่ือรองรับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่

มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยการผลิต
บุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลจําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู ่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน่ืองจากมีผลต่อทัศนคติของนักศึกษา และมี
ผลต่อบรรยากาศ การเรียนการสอน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 การพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง 
เน้นและส่งเสริมแนวทางเพ่ือการพัฒนาทาง สังคมและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 


