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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
   ชื่อย่อ :  ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) 
   ชื่อย่อ :  Ph.D. (Meachanical Engineering) 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริะพันธ์  สีหานาม 
2. ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล   

 
ปรัชญาของหลักสูตร  

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างงานวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดความรู้ในท้องถิ่นและ
ยกระดับสู่สากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว ดุษฎีบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเป็นระบบ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในการท าวิจัย  สร้างองค์ความรู้

ใหม่หรือพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไป 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นประโยชน์
ในทางวิชาการ  
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5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มี
ความเป็นผู้น า มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
1.2 สามารถใช้วิจารณญาณวินิจฉัยปัญหาและจัดการกับปัญหาด้านจรรยาบรรณได้อย่างยุติธรรม
และชัดเจน 
1.3 ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาทางจรรยาบรรณ โดยทบทวนไตร่ตรองถึงความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจและสภาพสังคมเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมตามค่านิยมอันดีงาม 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลักการและทฤษฎีของสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง
ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
2.3 วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอันจะมี
ผลกระทบต่อวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถใช้ทักษะจากการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.2 มีความสามารถและทักษะในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีองค์ความรู้แบบผสมผสานสามารถคิด
และวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาได้อย่างแตกฉาน 
3.3 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาและประเทศชาติ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และภาระหน้าที่ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อภาระที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็ม
ความสามารถ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
4.3 กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรและเคารพความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าด้วยตนเองและการประกอบวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ สถิติเพ่ือการวิจัยและวางแผนการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และโอกาส 

 
สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี 
ชั้นปีที่ สมรรถนะช้ันปี 

1 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า
และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าความรู้ไปพัฒนาโครงร่าง
งานวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 

2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในการท าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รวมทั้งมีจรรยาบรรณของนักวิจัย 

3 สามารถเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมจากงานวิจัย 

 
โครงสร้างหลักสูตร  

 

หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แบบ 1.1 
หมวดวิทยานิพนธ์                                 จ านวน 48 
จ านวนหน่วยกิตรวม                            จ านวน  48 หน่วยกิต 

  
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 1.1                      จ านวน  48  หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์              จ านวน  48  หน่วยกิต 
1301 991  วิทยานิพนธ์ (Thesis)              48  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1301 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   8 หน่วยกิต 
รวม (Total) 8 

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1301 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   8 หน่วยกิต 
รวม (Total) 8 

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 

ปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1301 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   8 หน่วยกิต 
รวม (Total) 8 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1301 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)    8 หน่วยกิต 
รวม (Total) 8 
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ปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1301 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   8 หน่วยกิต 
รวม (Total) 8 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1301 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   8 หน่วยกิต 
รวม (Total) 8 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.3 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวดที่ 13 การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติ
ปริญญา ข้อ 59(3) ดังนี้ 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

2. ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิของท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบ
รับใหตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวนอย่างน้อยสองเรื่อง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือได้รับการตอบรับใหตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องและอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุมที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 จ านวน
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 

 
 


