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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร  

    ภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

    ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ภาษาไทย  ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

 ช่ือยอ วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล)  

    ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering)  

 ช่ือยอ M.Eng. (Mechanical Engineering)  

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  

    ความรอนและของไหล กลศาสตรประยุกต การออกแบบและควบคุม  

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

    จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  39 หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร  

   5.1 รูปแบบ  

        หลักสูตรระดับปริญญาโท  

   5.2 ภาษาท่ีใช  

        ภาษาไทย  

   5.3 การรับเขาศึกษา  

        รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

   5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

        เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

   5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

        ใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมติ/เห็นชอบหลักสูตร  

   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 

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

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

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

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

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

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคุีณภาพและมาตรฐาน  

   หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 วิศวกร ซึ่งแบงไดเปนวิศวกรโรงงาน วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรดานการออกแบบ วิศวกรขายอุปกรณ

และเครื่องจักร  

 8.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  

 8.3 นักเขียนโปรแกรมทางวิศวกรรมเครื่องกล  

 8.4 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล  
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

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

M.Eng. (MechanicalEngineering) 

B.Eng. (Mechanical Engineering) 

Curtin University of Technology, Australia. 

Loyola Marymount University, USA. 

Feati University, Philippine. 

2542 

2521 

2514 

2 นายอุทัย ผองรัศมี รองศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคฯ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

คบ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

2557 

2554 

2539 

2552 

2532 

2527 

3 นายขวัญชัย   หนาแนน ผูชวยศาสตาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 

2552 

2549 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ

หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

พ.ศ. 2561 ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมากในศตวรรษที่ 21 จึงตองพัฒนาวิศวกรเครื่องกลใหทันกับ

ยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีองคประกอบในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ไดแก 1) เปนวิศวกรเครื่องกลที่มี

ความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 2) เปนวิศวกรเครื่องกลที่มีจิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 3) เปนวิศวกรเครื่องกลแบบ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจในความเปนวิศวกรคน

ไทย และสามารถยืนอยางมีศักด์ิศรีในระดับนานาชาติ 4) เปนวิศวกรเครื่องกลที่เปนดิจิตอลไทยสามารถ

ดํารงชีวิต เรียนรู ทํางาน และประกอบธุรกิจ ไดอยางปกติสุขในยุคดิจิตอล  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองพัฒนาวิศวกรเครื่องกล ใหทันกับ 

ยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อใหไดวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู ทักษะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ ความมีศักด์ิศรี 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ ไดเปนอยางดี จากบริบทดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในสวนของการ

ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรใหพัฒนาตามบริบทการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดานความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 

     12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและนวัตกรรมในศัตวรรษที่ 21 ที่มีผลตอ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมวิศวกรเครื่องกล ใหเปน

มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ดานความรู ทักษะ ดานวิชาชีพ เพื่อกาวเขาสูโลกของ

คนไทย 4.0 ดังน้ัน ในการปรับปรุงหลักสูตรจึงไดมีการออกแบบหลักสูตรดวยการทบทวนขอมูลจากผูใช

บัณฑิต ความทันสมยัของศาสตรวิชาชีพเครื่องกล และความตองการของตลาดแรงงาน 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 

 13.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ 

 13.1.2 รายวิชาที่เปดสอนใหกับคณะ/ภาควิชาอื่น (ไมมี) 

 13.1.3 การบริหารการจัดการ ประสานงานกับประธานสาขาวิชาและบัณฑิตศึกษาในหนวยงานที่

เกี่ยวของ เน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ โดยความรวมมือกับการประสานงานกับหนวยงานที่

รับผิดชอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความจําเปนของหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลตามระเบียบ

ขอบังคับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


