หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
2. ชื่อปริ ญญา
3. วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
6. สถานภาพของหลักสู ตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสู ตร
12. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
8
9
9

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. แผนการพัฒนาปรับปรุ ง

9
9
10

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

11
11
12
15
40
40

-3-

สารบัญ(ต่ อ)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา

หน้า
42
42
43
48

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผล
1. กฏระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
2. กระบวนการทานสอบมาตรฐานผลสัมฤิทธิ์ ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร

53
53
53
53

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์

53
53
54

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
2. การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริ หารคณาจารย์
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

54
54
54
55
56
56
56

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

59
59
60

57
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สารบัญ(ต่ อ)

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
ภาคผนวก ก ประวัติอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ข คาสั่ งแต่ ตง งั คณะกรรมการร่ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคผนวก ค เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา สานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554

หน้า
60
60
61
91

92
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หลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้ อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย :
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย :

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
สาหรับในระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนั้นมุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในแขนงวิชาที่
ศึ กษา สามารถนาความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานของหลักการแห่ งเหตุ และผล
รวมทั้งสามารถดาเนิ นการค้นคว้า และวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรม หรื อองค์ความรู ้ ใหม่ได้อย่างอิสระ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลได้มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในระดับปริ ญญา
เอกอย่างต่อเนื่ อง ในด้านการเรี ยนการสอนละงานวิจยั ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริ การวิชาการต่อ
สังคม ทาให้มีความพร้อมในการเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาเอก ดังประวัติแนบท้าย
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แบบ 1.1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาโทที่ทาวิจยั เพียงอย่างเดียว
แบบ 2.1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาโทที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม
แบบ 2.2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม

48
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
1. รู ปแบบ เป็ นหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ในระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
2. ภาษาที่ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตารา เป็ นตารา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจ
ภาษาไทยเป็ นอย่างดี
4. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5. การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรใหม่ เริ่ มเปิ ดรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการ
ประชุม ครั้งที่ ........8......... วันที่ .....26..... เดือน ......สิ งหาคม....... พ.ศ. ...2553.....
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม
ครั้งที่ .....9......... วันที่ ....21..... เดือน ......ธันวาคม....... พ.ศ. ....2553........
สภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม
ครั้งที่ .....4....... วันที่ .....8...... เดือน .....เมษายน....... พ.ศ. ...2554........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
พร้ อมเผยแพร่ ว่า เป็ นหลัก สู ตรที่ ไ ด้มาตรฐาน และมี คุ ณภาพ ตามกรอบคุ ณวุฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ เมื่อสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่ องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุ ม ซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรกล ควบคุ มการผลิต และ
กระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ออกแบบและควบคุ มงานระบบต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับ ระบบปรับ
อากาศ ระบบการลาเลี ยงน้ าในอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุ งการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และ
หน่วยงานต่างๆ ได้
2. นักวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ พลังงาน ยานยนต์ อากาศยาน และ
หุ่นยนต์
3. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจำตัวประชำชน
3410600130046

3101500610937

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
รองศำสตรำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ชื่อ - สกุล
นำยไพศำล นำผล *

คุณวุฒ ิ

สำขำวิชำ

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน

ปี

วศ.บ.
วศ.ม.

Agricultural Engineering
Mechanical Engineering

2538
2541

วศ.ด.

Mechanical Engineering

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล เทเวศร์
มหำวิทยำลัยเกริก
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ
Czech Technical University
วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
The Joint Graduate School of
Energy and Environment
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
University of Hertfordshire (U.K.)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Asian Institute of Technology
University of Tasmania (Australia)

2548

นำยกัณวริช พลูปรำชญ์ * วศ.บ.
M.Econ.
วศ.ม.

3100600828828

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำยบัญชำ ค้งตระกูล *

3409900480709

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำงจุฑำรัตน์ คุรุเจริญ

3179900187109

อำจำรย์

Ph.D.
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.

วศ.บ.
Ph.D.
นำยประชำ บุณยวำนิชกุล วศ.บ.
M. Eng.
Ph.D.

หมายเหตุ *อำจำรย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร 3 คน

Industrial Engineering
Economics
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Energy Technology
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Agricultural Engineering
Agricultural Machinery
and Management
Mechanical Engineering

2543
2532
2533
2537
2549
2520
2526
2548
2543
2548
2539
2541

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์
จ. นครนายก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็ นในการนามาพิจารณาวางแผนหลักสู ตรขึ้นอยูก่ บั
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ งระบุถึงการก้าวกระโดดทางด้าน
เทคโนโลยีดา้ นต่าง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ นาโนเทคโนโลยี รวมทั้ง
การก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่ องกล ซึ่ งสร้ างความเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้า น
เศรษฐกิ จ และสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุ กคาม จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้อย่างมีระบบ ทั้งการพัฒนาและ
สร้ างองค์ความรู ้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสานร่ วมกับจุดแข็งของประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ โดยดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ต่างๆที่สอดคล้องกับพันธกิ จ
ของ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคม และวัฒนธรรม
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จาเป็ นในการวางแผนหลักสู ตรได้คานึ งถึง
การเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ เป็ นทั้งโอกาส และผลกระทบในเชิ งลบต่อประเทศอัน
เนื่ องมาจากการแพร่ ขยายทางด้านเทคโนโลยีทาให้การเผยแพร่ วฒั นธรรมเป็ นไปได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ วมากกว่าที่ผ่านมา ทาให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการสร้ างตลาดสิ นค้าต่างๆที่เป็ นทรัพยากร
ของประเทศ เช่ นด้านการท่องเที่ยว ด้านสุ ขภาพ ด้านการบริ การ บริ หารจัดการฯลฯ ทาให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มแก่
สิ นค้ า ต่ า งๆ และเป็ นผลดี ก ั บ ผู ้ป ระกอบการ และการจ้ า งงานในด้ า นต่ า งๆรวมถึ ง งานทางด้ า น
วิศวกรรมเครื่ องกลระดับสู งที่ตอ้ งการในการวิเคราะห์วิจยั ศึกษาหาแนวทางการยกระดับสิ นค้าทางด้าน
เทคโนโลยีให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
อย่า งไรก็ ดี ผ ลกระทบในเชิ ง ลบอันอาจเกิ ดจากการหลั่ง ไหลของวัฒนธรรมอาจท าให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในค่านิยม และรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของเยาวชนรุ่ นใหม่ จึงจาเป็ นต้องปลูกฝัง และสอดแทรก
จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของไทย เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก มีจิตสานึ กในการเลือกรับหรื อไม่รับ
ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของสังคมไทย การพัฒนาด้านเครื่ องกลซึ่ งเป็ น
กลไกหนึ่งที่จาเป็ นในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็ นต้องมีการเสริ มสร้างศีลธรรม และ
จริ ยธรรม เพื่อให้วศิ วกรเครื่ องกลมีการปฎิบตั ิหน้าที่ และดาเนิ นชีวติ อย่างมีรอบคอบ และมีสติ
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12 ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จากสภาวการณ์ ภายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11 ทาให้การพัฒนาหลักสู ตรต้องทาในเชิ งรุ ก ที่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย น และยื ด หยุ่ น ได้ต ามวิ ว ฒ
ั นาการของเทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ การแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 10
ที่ มี ก ารมุ่ ง เน้นการผลิ ตและสร้ า งตราสิ นค้า ของตนเอง จากภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น หรื อพัฒ นาศัก ยภาพของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน ดังนั้นการผลิตวิศวกรเครื่ องกลในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจาเป็ นต้องผลิตบัณฑิตมีความรอบรู ้อย่าง
ถ่องแท้และลึกซึ้ ง มีศกั ยภาพในการทาการค้นคว้า พัฒนา และวิจยั เพื่อสามารถเสริ มสร้างการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ นรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่
ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒ นาก าลั ง คนให้ มี ก ารพัฒ นาความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั ได้มีการดาเนิ นการ
ค้นคว้าวิจยั เพื่อประโยชน์ของประเทศด้วย การเปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
จึงเป็ นหนึ่ งในกลไกการเพิ่มศักยภาพ และผลิ ตงานวิจยั อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในการส่ งเสริ มการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงได้กาหนดปรัชญา และวัตถุประสงค์ข้ ึนเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการบริ หาร
จัดการของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมเครื่ องกลให้เป็ นเลิศสู่ ระดับนานาชาติ
1.2 ความสาคัญ
วิศวกรรมเครื่ องกล เป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมหลักที่จาเป็ นในการพัฒนาประเทศ ซึ่ ง
จากสรุ ปสภาวะการณ์รวมภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรดังที่ได้
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กล่าวมาในหัวข้อ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร พบว่าการเรี ยนการสอนในระดับ
บัณ ฑิ ตศึ ก ษาทางด้า นวิศ วกรรมเครื่ องกลมี ค วามส าคัญและจาเป็ นอย่า งยิ่ง ในการเสริ ม สร้ า งการพัฒนา
ประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมระยะที่ 10 ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการเสริ มสร้ างและพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน และพอเพียง อีกทั้งสามารถเผยแพร่ สู่ระดับนานาชาติได้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิต ที่มีความรู้ความสามารถสร้างงานวิจยั ที่เป็ นรากฐานต่อการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
2. เพื่อส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสามารถทางวิชาการเพิ่ม นาไปสู่
ความเข้มแข็งของประเทศ
4. เพื่อส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิตมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พของตนเอง มีจิตอาสาต่อสังคม
และประเทศชาติ
2. แผนการพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลัก สู ตรให้ท นั สมัย โดย
อาจารย์และนิสิต สามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผู้น าในการสร้ า งองค์
ค ว า ม รู ้ ใ ห ม่ ๆ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมเครื่ องกล

ยุทธศาสตร์
- ปรั บปรุ งหลัก สู ต รให้ทนั สมัย
โดยมีการปรับปรุ งทุกๆ 5 ปี
- ส่ งเสริ มให้อาจารย์ใฝ่ หาความ
เชี่ ยวชาญ และความก้าวหน้าใน
สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ ว ยการหา
ประสบการณ์ ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ
กระตุ ้นให้นิสิ ตเกิ ดความใฝ่ รู ้ มี -จัด หาเอกสารทางวิ ช าการให้
แนวทางการเรี ยนที่ ส ร้ า งองค์ เพี ย งพอกับ ผู้เ รี ย น เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ความรู้ ท ัก ษะทางวิ ช าชี พ และ พื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ และ
วิชาการที่ทนั สมัย
แก้ปัญหา
- จั ด ให้ เ ป็ นผู้ ส นั บ ส นุ นการ
เรี ยนรู ้ และ/หรื อผูช้ ่ วยสอน เพื่ อ
กระตุน้ ให้เกิดการใฝ่ รู ้ตลอดเวลา
จั ด ให้ มี การราย งาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง นิ สิ ต ใ น

หลักฐาน/ดัชนีชีงวดั
จ านวนรายชื่ อ อาจารย์ พร้ อ ม
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ผลงานทางวิช าการ การพัฒ นา
และการฝึ กอบรม

-จานวนรายชื่ อตาราเอกสารทาง
วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
สานักหอสมุด
- รายชื่ อ นิ สิ ต ที่ เ ป็ นผูส้ นับสนุ น
และ/หรื อผู ้ช่ ว ยสอนในระดั บ
ปริ ญญาตรี
- รายงานความก้าวหน้าปริ ญญา
นิพนธ์ของนิสิต
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รู ปแบบการสั ม มนาย่ อ ยเป็ น
ประจา
- จัด ให้ มี ห้ อ งพัก ผ่ อ นรวม
สาหรั บนิ สิ ตระดับบัณฑิ ตศึกษา
และอาจารย์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ความรู ้ แล ะ ความคิ ดกั น ใ น
บรรยากาศอย่างไม่เป็ นทางการ
ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสู ตร - จัด หลัก สู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ รายงานการรับรองหลักสู ตรของ
ให้ มี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐาน มาตรฐานหลัก สู ตรปริ ญญาเอก สกอ.
ตามเกณฑ์ข อง สกอ. และสภา ของ สกอ.
วิศวกร
- มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาทุกๆ ปี
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล จัดระบบการศึกษาเป็ นแบบการศึกษาภาค
ปกติ ระบบทวิภาค โดยปี การศึกษาหนึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย ซึ่ งมี
ระยะเวลาศึ กษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สาหรั บภาคการศึกษาฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลาและจานวน
หน่ ว ยกิ ตเที ย บเคี ย งกันได้ก ับ ภาคการศึ ก ษาปกติ โดยหลัก สู ตรบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิศวกรรมเครื่ อ งกล
ก าหนดการคิ ด หน่ วยกิ ต ดัง นี้ (ตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิโรฒ ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ภาคผนวก ค)
รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับบรรยายไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปริ ญญานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 (ภาคผนวก ค)

ว่าด้วยการศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษา
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2. การดาเนินการหลักสู ตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒเรื่ องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรี ยน
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตรปรัช ญาดุ ษฏี บญั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล ใช้ระยะเวลาศึกษา
ดังต่อไปนี้
2.1.1.1 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย
3 ภาคการศึกษา และระยะเวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
2.1.1.2 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3
ภาคการศึกษา และระยะเวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 4 ข้อที่ 20 (ภาคผนวก ค)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
2.1.3.1 การวัดผล
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ค)
2.1.3.2 การสาเร็ จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 ข้อที่ 48 (ภาคผนวก ค)
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึ ก ษาระดับบัณฑิ ตศึ ก ษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 (ภาคผนวก ค) ซึ่ งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใด
ต่อไปนี้
- สาเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล หรื อสาขาวิชา
ตามประกาศของบัณฑิ ตศึก ษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และต้องมีห นังสื อรั บรองจากอาจารย์ที่ปรึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ โดยผ่านตามเกณฑ์จากบัณฑิ ตวิทยาลัย หรื อขึ้ นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร สามารถเลือกเข้าศึกษาในแบบ 1.1 หรื อแบบ 2.1 ได้
- สาเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลหรื อสาขาวิชาตาม
ประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และต้องมีหนังสื อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรด้วยคะแนนเกียรตินิยม หรื อคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3.00 ในระบบคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00 สามารถเลือกเข้าศึกษาในแบบ 2.2 ได้
- สาเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล หรื อสาขาวิชา
ตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตอ้ งศึกษาในแขนงวิชาที่แตกต่างจากแขนงวิชาที่
สาเร็ จการศึกษาในระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องเข้าศึกษาในแบบ 2.1 เท่านั้น
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
การเรี ยนในหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณั ฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่ องกลนั้นเป็ นการเรี ยนที่มีรูปแบบที่เน้น
การค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระความรู ้ ให้มีความเข้าใจในระดับที่ถ่องแท้และลึกซึ้ งมากขึ้น เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการทาปริ ญญานิพนธ์
ดัง นั้นนิ สิ ตจึ ง อาจมี ปั ญหาในเรื่ องการปรับตัวในการฝึ กฝนทัก ษะในด้า นต่ า งๆที่ จาเป็ นเช่ นการ
สื บค้น การวิเคราะห์สรุ ป และการนาเสนอข้อมูล
นอกจากนี้ นิสิตบางส่ วนอาจมีการทางานประจาควบคู่กบั การเรี ยนจึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดสรรเวลาเพื่อการศึ กษาและเข้าร่ วมกิ จกรรม ทาให้ไม่ส ามารถสาเร็ จการศึก ษาได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในหัวข้ อ 2.3
1. จัดการปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่ แนะนากฏระเบียบและเทคนิ คแบ่งเวลาเรี ยนในระดับบัณฑิ ตศึกษา
เพื่อใช้ในการวางเป้ าหมายการศึกษาให้สาเร็ จการศึกษาตามที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมเสริ มทักษะการสื บค้นข้อมูลให้แก่นิสิตใหม่
3. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ให้คาแนะนา และดูแลนิสิตอย่างสม่าเสมอ
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2.5 แผนการรับนิสิตและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (รวมทังงแบบ 1.1 แบบ 2.1และแบบ2.2)
ระดับชังนปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จานวนทีค่ าดว่าจะจบ

2554
15

15

จานวนนิสิตในแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
15
15
15
15
15
15
15
15
5
30
45
50
15

2558
15
15
15
5
50
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการรายรับ (หน่ วย บาท)
ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
600,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000
600,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000

รายการ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
2.6.2 ประมาณการรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
รายการ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. ค่าจ้างชัว่ คราว
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าครุ ภณั ฑ์
6. รายจ่ายอื่นๆ
รวมรายจ่ าย

ร้อย
ละ
35
35
10
5
15
100

2554

ปี งบประมาณ
2555
2556

2557

2558

210,000 420,000 630,000 700,000 700,000
210,000 420,000 630,000 700,000 700,000
60,000 120,000 180,000 200,000 200,000
30,000
60,000
90,000 100,000 100,000
90,000 180,000 270,000 300,000 300,000
600,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าระหว่ า งหลัก สู ต รในสถาบัน ฯ ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒว่า ด้วยการศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38
(ภาคผนวก ค)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 48 หน่ วยกิต 48 หน่ วยกิต และ 72 หน่ วยกิต
หลักสู ตรแบ่ งออกเป็ นสามลักษณะคือ
-หลักสู ตรแบบ 1.1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาโทที่ทาวิจยั เพียงอย่างเดียว
48
-หลักสู ตรแบบ 2.1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาโทที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม 48
-หลักสู ตรแบบ 2.2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม 72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
รายวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

1.รายวิชา(Coursework)
หมวดวิชาบังคับ
6*
6
9
หมวดวิชาเลือก
6
15
หมวดวิชาปริ ญญานิพนธ์
48
36
48
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
48
48
72
หมายเหตุ *นิ สิตในแผนการศึกษานี้ ลงทะเบียนเรี ยนหมวดวิชาบังคับจานวน 6 หน่วยกิ ต เพื่อปรับพื้นฐาน
เตรี ยมความพร้อมสาหรับทาปริ ญญานิพนธ์ แต่ไม่นบั หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาหมวดวิชาบังคับ
วศก 600 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
DME 600 Mechanical Engineering Research Methodology

3(3-0-6)

วศก 601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 1
DME 601 Mechanical Engineering Seminars I

1(0-3-6)

วศก 602 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 2
DME 602 Mechanical Engineering Seminars II

1(0-3-6)

วศก 603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 3
DME 603 Mechanical Engineering Seminars III

1(0-3-6)

วศก 604 การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุด
DME 604 Optimization Analysis

3(3-0-6)

3.1.3.2 รายวิชาหมวดวิชาเลือก
รายวิชาหมวดวิชาเลือกในหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มวิชา
ดังนี้(โดยเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาตามแบบที่เลือก)
1. กลศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมควบคุม (Applied Mechanics and Control Engineering)
2. พลังงาน(Energy)
3. ความร้อนและของไหล (Thermal and Fluids)
1. กลุ่มวิชากลศาสตร์ ประยุกต์ และวิศวกรรมควบคุม
วศก 630 วิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ข้ นั สู ง
DME 630 Advanced Finite Element Method
วศก 631 กลศาสตร์ ของสารต่อเนื่อง
DME 631 Continuum Mechanics

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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วศก 632 ทฤษฎีเสถียรภาพแบบอิลาสติก
DME 632 Theory of Elastic Stability

3(3-0-6)

วศก 633 ทฤษฎีการเปลี่ยนรู ปและกระบวนการขึ้นรู ปโลหะ
DME 633 Theory of Plastic Deformation and Metal-Forming Processes

3(3-0-6)

วศก 634 ทฤษฎีพลาสติกซิตี
DME 634 Theory of Plasticity

3(0-3-6)

วศก 635 กลศาสตร์การแตกหัก
DME 635 Fracture Mechanics

3(3-0-6)

วศก 636 หัวข้อพิเศษทางกลศาสตร์ประยุกต์
DME 636 Special Topics in Applied Mechanics

3(3-0-6)

วศก 640 พลศาสตร์ ที่ไม่เป็ นเชิงเส้นและระบบที่มีความโกลาหล
DME 640 Nonlinear Dynamics and Chaos System

3(3-0-6)

วศก 641 การวิเคราะห์และควบคุมระบบขั้นสู ง
DME 641 Advanced System Analysis and Control

3(3-0-6)

วศก 642 การควบคุมที่ได้ผลสู งสุ ดของระบบพลศาสตร์
DME 642 Optimal Control of Dynamic System

3(3-0-6)

วศก 643 การสัน่ สะเทือนที่ไม่เป็ นเชิงเส้น
DME 643 Nonlinear Vibrations

3(3-0-6)

วศก 644 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค
DME 644 Special Topics in Control Engineering/Mechatronics

3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิชาพลังงาน
วศก 650 การจัดการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
DME 650 Energy Efficiency and Management

3(3-0-6)

วศก 651 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงรู ป
DME651 Energy Resources and Conversion Technology

3(3-0-6)

วศก 652 การออกแบบระบบพลังงาน
DME 652 Energy System Design

3(3-0-6)

วศก 653 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
DME 653 Thermal Energy Analysis

3(3-0-6)

วศก 654 การอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช
DME 654 Drying of Foods and Cereal Grains

3(3-0-6)

วศก 655 เซลล์แสงอาทิตย์และการนาไปใช้
DME 655 Solar Cell and Application

3(3-0-6)

วศก 656 หัวข้อพิเศษทางพลังงาน
DME 656 Special Topics in Energy

3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาความร้ อน-ของไหล
วศก 660 การออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
DME 660 Heat Exchanger Design and Analysis

3(3-0-6)

วศก 661 การคานวณพลศาสตร์ของไหลขั้นสู ง
DME 661 Advanced Computational Fluids Dynamics

3(3-0-6)

วศก 662 การออกแบบระบบความร้อน
DME 662 Thermal System Designs

3(3-0-6)
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วศก 663 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
DME 663 Fuels and Combustion

3(3-0-6)

วศก 664 ทฤษฎีการไหลปั่ นป่ วน
DME 664 Theory of Turbulence

3(3-0-6)

วศก 665 หัวข้อพิเศษทางความร้อนและของไหล
DME 665 Special Topics in Thermal/Fluids

3(3-0-6)

3.1.3.3 รายวิชาหมวดวิชาปริญญานิพนธ์
แบบ 1.1
วศก 690 ปริ ญญานิพนธ์
DME 690 Thesis
แบบ 2.1
วศก 691 ปริ ญญานิพนธ์
DME 691 Thesis
แบบ 2.2
วศก 692 ปริ ญญานิพนธ์
DME 692 Thesis

48 หน่ วยกิต
48 (0-0-288)
36 หน่ วยกิต
36 (0-0-216)
48 หน่ วยกิต
48 (0-0-288)

ความหมายของรหัสวิชา
วศก หรื อ DME หมายถึง สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
เลขหลักร้อยหมายถึง วิชาระดับปริ ญญาเอก
- เลข 6 หมายถึง วิชาระดับปริ ญญาเอก
เลขหลักสิ บ หมายถึง หมวดวิชา กลุ่มวิชา ประกอบด้วย
- เลข 0,1,2 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
- เลข 3,4 หมายถึง หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชากลศาสตร์ ประยุกต์และวิศวกรรมควบคุม
- เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาพลังงาน
- เลข 6,7,8 หมายถึง หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาความร้อน-ของไหล
- เลข 9 หมายถึง ปริ ญญานิพนธ์
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาในหมวดวิชา กลุ่มวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1 สาหรับผู้จบปริญญาโททีท่ าวิจัยเพียงอย่างเดียว
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
DME601 Mechanical Engineering Seminar I*
1
DME604 Optimization Analysis *
3
หน่วยกิตเฉพาะภาค
4
หน่ วยกิตสะสม
0
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
DME602 Mech Engineering Seminar II*
1
DME692 Thesis
9
หน่วยกิตเฉพาะภาค
10
หน่ วยกิตสะสม
9
* เป็ นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต

ทฤษฎี
0
3
3
-

ปฏิบัติ
3
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
12
-

ทฤษฎี
0
0
0
-

ปฏิบัติ
3
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
54
60
-

ปี ที่ 2
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3
DME603 Mechanical Engineering Seminar III*
DME692 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
1
12
12
21

ทฤษฎี
0
0
0
-

ปฏิบัติ
3
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
72
78
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 4
DME692 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
12
12
33

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
72
72
-
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ปี ที่ 3
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 5
DME692 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
9
9
42

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
54
54
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 6
DME692 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
6
6
48

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
36
36
-

3.1.4.2 แบบ 2.1 สาหรับผู้จบปริญญาโททีท่ าวิจัยและเรียนรายวิชาเพิม่ เติม
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต ทฤษฎี
DME601 Mechanical Engineering Seminar I
1
0
DME604 Optimization Analysis
3
3
DMExxx Elective
3
3
หน่วยกิตเฉพาะภาค
7
6
หน่ วยกิตสะสม
7
-

ปฏิบัติ
3
0
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
6
18
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
DME602 Mech Engineering Seminar II
DMExxx Elective
DME690 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

ปฏิบัติ
3
0
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
36
48
-

หน่ วยกิต
1
3
6
10
17

ทฤษฎี
0
3
0
3
-
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ปี ที่ 2
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3
DME603 Mechanical Engineering Seminar III
DME690 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
1
6
7
24

ทฤษฎี
0
0
0
-

ปฏิบัติ
3
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
36
42
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 4
DME690 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
12
12
36

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
72
72
-

ปี ที่ 3
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 5
DME690 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
6
6
42

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
36
36
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 6
หน่ วยกิต ทฤษฎี
DME690 Thesis
6
0
หน่วยกิตเฉพาะภาค
6
0
หน่ วยกิตสะสม
48
3.1.4.3 แบบ 2.2 สาหรับผู้จบปริญญาตรีทที่ าวิจัยและเรียนรายวิชาเพิม่ เติม
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต ทฤษฎี
DME600 Mech. Eng. Research Methodology
3
3
DME601 Mechanical Engineering Seminar I
1
0
DME604 Optimization Analysis
3
3
DMExxx Elective
3
3
หน่วยกิตเฉพาะภาค
10
9
หน่ วยกิตสะสม
10
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
36
36
-

ปฏิบัติ
0
3
0
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
6
6
24
-

- 23 -

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
DME602 Mechanical Engineering Seminar II
DMExxx Elective
DME691 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
1
3
3
7
17

ทฤษฎี
0
3
0
3
-

ปฏิบัติ
3
0
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
18
30
-

หน่ วยกิต
1
3
3
3
10
27

ทฤษฎี
0
3
3
0
6
-

ปฏิบัติ
3
0
0
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
6
18
36
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 4
DMExxx Elective
DME691 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3
6
9
36

ทฤษฎี
3
0
3
-

ปฏิบัติ
0
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
36
42
-

ปี ที่ 3
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 5
DME691 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
9
9
45

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
54
54
-

ปี ที่ 2
รหัสวิชา
DME603
DMExxx
DMExxx
DME691

ภาคการศึกษาที่ 3
Mechanical Engineering Seminar III
Elective
Elective
Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม
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รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 6
DME691 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
12
12
57

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
72
72
-

ปี ที่ 4
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 7
DME691 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
9
9
66

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
54
54
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 8
DME691 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
6
6
72

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
36
36
-

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1หมวดวิชาบังคับ
วศก 600 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-6)
บทนาสู่ ความหมายของการวิจยั คุณลักษณะและเป้ าหมายของการวิจยั ชนิ ดและกระบวนการวิจยั
ระเบียบวิธี การค้นหาหัวข้อสาหรับการทาวิจยั การตั้งสมมติฐานและตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติสาหรับงานวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั การ
ประยุกต์งานวิจยั จริ ยธรรมของนักวิจยั เทคนิคการวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกลขั้นสู ง
DME 600 Mechanical Engineering Research Methodology
3 (3-0-6)
Introduction to research definition, characteristic and goal, type and research process,
methodology to define research problem hypothesis and variables, data collection, data analysis, statistics
for research, proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of
researchers, and advanced research techniques in mechanical engineering.
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วศก 601 สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-6)
การจับ ใจความสาคัญจากการสื บค้นบทความและรายงานทางวิชาการขั้นสู ง พร้ อมไปกับการ
เสริ มสร้างทักษะในการเขียนรายงานและการนาเสนอปากเปล่า นอกจากนี้ ยงั มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุ น
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิ สิต นักวิจยั และคณาจารย์ในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและสารสนเทศ นิสิต
จะต้องนาเสนอรายงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นิสิตสนใจศึกษาแก่คณาจารย์และนิสิตร่ วมชั้นเรี ยนด้วย
ปากเปล่า ในรู ปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม
DME 601 Mechanical Engineering Seminars I
1 (0-3-6)
Extracting main points from technical papers and advanced reports, as well as report writing skill
and oral presentation. The course is also aims to promote interactions among students, researchers and
academic staff in exchange of ideas and information. Students are required to present seminars on their
interested topics, in review paper, to their classmates and members of teaching staff.
วศก 602 สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-3-6)
บุรพวิชา: วศก 601 สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
การเขี ย นข้อ เสนอวิท ยานิ พ นธ์ พร้ อมไปกับ การเสริ ม สร้ า งทัก ษะในการเขี ย นรายงานและการ
นาเสนอปากเปล่ า นิ สิ ตจะต้องนาเสนอข้อ เสนอวิท ยานิ พ นธ์ ข้ นั ต้นในหัวข้อที่ นิสิ ตสนใจศึ ก ษาวิจยั แก่
คณาจารย์และนิสิตร่ วมชั้นเรี ยนด้วยปากเปล่า
DME 602 Mechanical Engineering Seminars II
1 (0-3-6)
Prerequisite: DME 601 Mechanical Engineering Seminars I
Thesis proposal report writing skill and oral presentation. Students are required to present the
preliminary thesis proposal to their classmates and members of teaching staff.
วศก 603 สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
1 (0-3-6)
บุรพวิชา: วศก 602 สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
การเขียนรายงานการสอบวัดคุ ณสมบัติ พร้อมไปกับการเสริ มสร้ างทักษะในการเขียนรายงานและ
การนาเสนอปากเปล่ า นิ สิ ตจะต้องนาเสนอรายงานการสอบวัดคุ ณสมบัติ ข้ นั ต้นในหัวข้อที่ นิ สิ ตสนใจ
ศึกษาวิจยั เป็ นปริ ญญานิพนธ์แก่คณาจารย์และนิสิตร่ วมชั้นเรี ยนด้วยปากเปล่า
DME 603 Mechanical Engineering Seminars III
1 (0-3-6)
PrerequisiteDME 602 Mechanical Engineering Seminars II
Qualifying examination report writing skill and oral presentation. Students are required to present
the preliminary qualifying examination reports to their classmates and members of teaching staff.
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วศก 604 การวิเคราะห์ การหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ด
3 (3-0-6)
ทฤษฎี การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดดั้งเดิ ม วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดหนึ่ งมิติ รวมทั้งเทคนิ คตัวคูณ
ลากรองจ์และการค้นหา การประยุกต์ใช้กบั การสร้ างกราฟ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบไม่บงั คับ วิธีการ
steepest descent วิธี การของนิ วตัน และ Quasi-Newton การหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุดแบบบังคับ การสร้ า ง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ วิธีการ geometric programming, nonlinear programming การหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดแบบ Monte Carlo search algorithm แบบสุ่ ม การหาคาตอบของปั ญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย
คอมพิวเตอร์
DME 604 Optimization Analysis
3 (3-0-6)
Classical optimization theory, one-dimensional optimization methods including Lagrange
multiplier and search techniques, application to curve fitting, unconstrained optimization, method of
steepest descent, Newton’s method and Quasi-Newton methods, constrained optimization, formulation of
mathematical models, elementary geometric programming, nonlinear programming, Monte Carlo
optimization, random search algorithm, computer solution of optimization problems.
2. หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชากลศาสตร์ ประยุกต์ และวิศวกรรมควบคุม
วศก 630 วิธีการไฟไนต์ อลิ เิ มนต์ ขง นั สู ง
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ ก ารสั่ น สะเทื อ นแบบสุ่ ม ปั ญ หาทั่วไปที่ ไ ม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น ความไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ นทาง
เรขาคณิ ต ปั ญหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ การสัมผัส การยืด ความไม่เป็ นเชิ งเส้นของวัสดุ การวิเคราะห์การโก่ง
กลศาสตร์ การแตกร้าว ความล้าในวัสดุ การวิเคราะห์พลวัติแบบเอคซ์พลีซิท การวิเคราะห์สนามคู่ควบแบบ
ลาดับ และแบบโดยตรง
DME 630 Advanced Finite Element Method
3(3-0-6)
Analyze random vibration, General problem of non-linear, Non- linear of geometry, Contact
mechanics problem, Elongation, Non-linear properties of material, Buckling analysis, Fracture mechanics
problem, Fatique of material, Explicit method for dynamics analysis, Direct and sequence analysis of
couple field.
วศก 631 กลศาสตร์ ของสารต่ อเนื่อง
3(3-0-6)
พีชคณิ ตเทนเซอร์ แคลคูลสั เทนเซอร์ แนวคิดของมวลต่อเนื่ องและแรง จลนศาสตร์ กฎการสมดุล
กลศาสตร์ ของไหลที่อุณหภูมิคงตัว กลศาสตร์ ของแข็งที่อุณหภูมิคงตัว กลศาสตร์ ของไหลที่มีความร้ อน
กลศาสตร์ของแข็งที่มีความร้อน
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DME 631 Continuum Mechanics
3(3-0-6)
Tensor algebra, tensor calculus, continuum mass and force concepts, kinematics, balance laws,
isothermal fluid mechanics, isothermal solid mechanics, thermal fluid mechanics, thermal solid mechanics.
วศก 632 ทฤษฎีเสถียรภาพแบบอิลาสติก
3(3-0-6)
คานกับ เสา การโก่ ง เดาะแบบยืดหยุ่นของชิ้ นส่ วนประเภทแท่ ง และโครง การโก่ ง เดาะแบบไม่
ยืดหยุน่ ของชิ้ นส่ วนที่เป็ นแท่ง การทดลองและสู ตรในการออกแบบ การโก่งเดาะด้วยการบิด การโก่งเดาะ
ทางด้านข้างของคาน การโก่งเดาะของวงแหวน คานโค้ง และส่ วนโค้ง การดัดของแผ่นบาง การโก่งเดาะของ
แผ่นบาง การดัดของเปลือก การโก่งเดาะของเปลือก
DME 632 Theory of Elastic Stability
3(3-0-6)
Beam-columns, Elastic buckling of bars and frames, inelastic buckling of bars, experiments and
design formulas, torsional buckling, lateral buckling of beams, buckling of rings, curved bars, and arches,
bending of thin plates, buckling of thin plates, bending of thin shells, buckling of shells.
วศก 633 ทฤษฎีพลาสติกซิตี
3(0-3-6)
ทบทวนความเค้น และความเครี ย ด พื้ น ฐานของพลาสติ ก ซิ ตี การดัด และการบิ ดแบบอี ล าสโต
พลาสติ ก การวิเ คราะห์ แบบพลาสติ ก ของคานและโครง ผลเฉลยในขั้น ต่ อมาของปั ญหาแบบอี ล าสโต
พลาสติก ทฤษฎีของสนามการเลื่อน ปั ญหาแบบสม่าเสมอในความเครี ยดระนาบ ปั ญหาแบบไม่สม่าเสมอใน
ความเครี ยดระนาบ วิธีดา้ นการคานวณ
DME 633 Theory of Plasticity
3(0-3-6)
Review of stresses and strains, foundations of plasticity, elastoplastic bending and torsion, plastic
analysis of beams and frames, further solutions of elastoplastic problems, theory of the slipline field,
steady problems in plane strain, nonsteady problems in plane strain, computational methods.
วศก 634 กลศาสตร์ การแตกหัก
3(3-0-6)
สมการการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ าง การโก่งเดาะและการคอดความเค้นจากการคอดและกลศาสตร์ การ
แตกหัก ผลเฉลยของปั ญหาการขึ้นรู ป ผลเฉลยแนวเลื่ อน การทุบขึ้นรู ป การอัดรี ด การทุบได้ขนาด การรี ด
การดึงขึ้นรู ป และการขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือกล ทฤษฎีของการแผ่ขยายของรอยแตก
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DME 634 Fracture Mechanics
3(3-0-6)
Deformation equations, buckling and necking, necking stresses and fracture mechanics, solutions
of forming problem, slip-line solutions, friction, forging, extruding, coining, rolling, drawing and
machining, theory of crack propagation.
วศก 635 หัวข้ อพิเศษทางกลศาสตร์ ประยุกต์
หัวข้อพิเศษชั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับทางกลศาสตร์ประยุกต์
DME 635 Special Topics in Applied Mechanics
Special advanced topics related to applied mechanics.

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

วศก 640 พลศาสตร์ ทไี่ ม่ เป็ นเชิงเส้ น และระบบทีม่ ีความโกลาหล
3(3-0-6)
พลศาสตร์ ของระบบที่ ไม่เป็ นเชิ งเส้ น และรู ปแบบปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ของความโกลาหลใน
ระบบทางวิศวกรรมและการคานวณ การประยุกต์ใช้สมการอนุพนั ธ์ในการอธิ บายปรากฏการณ์ เช่น ไบเฟอร์
เคชัน่
DME 640 Nonlinear Dynamics and Chaos Systems
3(3-0-6)
Nonlinear dynamic systems and natural phenomena of chaos of engineering systems,
configurations and computations, various methods applied to differential equations, e.g., Bifurcation.
วศก 641 การวิเคราะห์ และควบคุมระบบขังนสู ง
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ฟังก์ชนั่ ของเวลาและความถี่ในระบบ ผลเฉลยของระบบที่ประกอบไปด้วยหลายระบบ
ย่อย เสถียรภาพของระบบ และระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ระบบ
DME 641 Advanced System Analysis and Control
3(3-0-6)
Analysis of time and frequency functioned systems, solutions of the system of multi-subsystems,
stability of systems, and methods of system analysis.
วศก 642 การควบคุมระบบพลศาสตร์ ทมี่ ีความเหมาะสมสู งสุ ด
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเหมาะสมสู งสุ ดสาหรับระบบสถิตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิ งตัวเลข การแปรผันใน
เชิงแคลคูลสั การวิเคราะห์ความเหมาะสมสู งสุ ดสาหรับระบบพลศาสตร์ ในรู ปผลลัพธ์พ้ืนฐาน ผลเฉลยแม่น
ตรง ผลเฉลยโดยประมาณ ระบบเชิ งเส้นที่จากัดเวลา ระบบเชิ งเส้นที่อยูใ่ นสภาวะคงตัว และระบบที่มีระดับ
ขั้นความเสรี หลายขั้น

- 29 -

DME 642 Opimal Control of Dynamic systems
3(3-0-6)
Static optimal analysis, numerical method, variational calculus, dynamic optimal analysis: basic
results, exact solutions, approximate solutions, finite-time linear systems and steady-state linear systems
including multi-degree of freedom systems.
วศก 643 การสั่ นสะเทือนทีไ่ ม่ เป็ นเชิงเส้ น
3(3-0-6)
ทฤษฏีและรู ปแบบของระบบที่ไม่เป็ นเชิงเส้น และวิธีการเพอร์ เทอเบชัน่ ผลเฉลยแม่นตรง และผล
เฉลยโดยประมาณ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและเสถียรภาพ การสัน่ สะเทือนเชิงกลของเครื่ องจักรกล
DME 643 Nonlinear Vibrations
3(3-0-6)
Theory and configuration of nonlinear systems and perturbation method, exact solutions and
approximate solution, numerical methods and stability, including machine vibration.
วศก 644 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค
หัวข้อพิเศษชั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค
DME 644 Special Topics in Control Engineering/Mechatronics
Special advanced topics related to control engineering and mechatronics

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

3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาพลังงาน
วศก 650 การจัดการและการใช้ พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3(3-0-6)
โปรแกรมการส่ งเสริ มและการจัดการพลังงาน การสารวจและตรวจสอบ เทคนิคการวัดและวิธีการ
วิเคราะห์ ไดอะแกรมของเซนกีและสมดุลพลังงาน การประมาณศักยภาพใน
การอนุรักษ์พลังงานและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
การจัดการพลังงานในกระบวนการและอุปกรณ์
ทางด้านอุตสาหกรรม หลักการนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ การใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความต้องการใช้พลังงานในอาคาร ภาระทางด้านพลังงานในอาคาร และพลศาสตร์ความร้อน
ผลของความร้อนจากแสงอาทิตย์ เงาและแสงสว่าง การวัดและควบคุมพลังงานในอาคาร
เกณฑ์การควบคุม
DME 650 Energy Efficiency and Management
3(3-0-6)
Energy management program and promotion. Surveys and audits, metering techniques and
analysis methodologies. Sankey diagram and energy balances. Estimation of energy conservation
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potentials and economic evaluation. Energy management in industrial processes and equipments. Waste
heat recovery principles. Efficient use of electricity.
Building utility, facility and energy requirement. Building energy load and thermal dynamics.
Solar heat gain, shading, and illuminous effect. Measurement and control of energy in building.
Formulation of control algorithm.
วศก 651 พลังงานและเทคโนโลยีการแปลงรู ป
3(3-0-6)
สถานะภาพ เทคโนโลยีแหล่งพลังงานและการใช้พลังงานในปั จจุบนั ยุทธวิธีในการแปลงรู ป
พลังงาน หัวข้อเกี่ยวกับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทาความร้อน ความเย็นและกาเนิดพลังงาน
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังน้ า เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ โดยต้องจัดทารายงานและสอบหัวข้อ
เรื่ องที่เรี ยนเพื่อวัดผล
DME 651 Energy Resources and Conversion Technology
3(3-0-6)
Current situation, technologies and outlook of energy sources and consumptions. Potential
strategies of energy conversion. Selected topics on solar energy utilization for heating, cooling and power
generation, geothermal energy, hydropower, biofuels, nuclear energy. Reports and examinations of topics
in this course have to be submitted for grading.
วศก 652 การออกแบบระบบพลังงาน
3(3-0-6)
การออกแบบระบบที่ทางานได้หรื อระบบทางานที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม การหาสมการ
เพื่อแสดงลักษณะของอุปกรณ์ดา้ นพลังงานโดยใช้ขอ้ มูลจากการทดลอง แบบจาลองอุปกรณ์ดา้ นพลังงานบน
พื้นทางของกฏทางฟิ สิ กส์ แบบจาลองและการจาลองการทางานของระบบพลังงาน เทคนิ คการหาจุดที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับระบบพลังงาน
DME 652 Energy System Design
3(3-0-6)
Designing a workable system or an optimum system. Engineering economics. Equation fitting for
characterisation of energy equipment using experimental data. Modeling of energy equipment based upon
physical laws. Energy system modeling and simulation. Selected optimization techniques for energy
systems.
วศก 653 การวิเคราะห์ พลังงานความร้ อน
3(3-0-6)
กฏข้อที่สองของเทอร์ โมไดนามิคส์ แนวคิดและการวิเคราะห์อะเวลาบิลิต้ ี ประสิ ทธิ ภาพตามกฏข้อที่
สอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติอะเวลาบิลิต้ ีกบั พลังงาน การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อะเวลาบิลิต้ ีและ
พลังงานในกระบวนทางเทอร์โมไดนามิคส์และวัฎจักรทางวิศวกรรม และระบบผลิตความร้อน และ
ไฟฟ้ าร่ วม
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เทคโนโลยีพินซ์ เป้ าหมายพลังงาน การออกแบบอย่างง่ายเพื่อนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
การพิจารณาเปรี ยบเทียบต้นทุนระหว่างพลังงานและอุปกรณ์
การวิเคราะห์ที่รวมหลักการทางอุณหพล
ศาสตร์ และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
DME 653 Thermal Energy Analysis
3(3-0-6)
Second law of thermodynamics, availability concept and analysis. Second law efficiencies.
Availability property relations energy. Applications of availability and energy analysis to thermodynamic
processes and engineering cycles and cogeneration systems.
Pinch Technology. Energy target, simple design for maximum energy recovery. Trading off
energy against capital. Thermo-economic analysis.
วศก 654 การอบแห้ งอาหารและเมล็ดพืช
3(3-0-6)
สมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความ
ร้อนของอาหารและเมล็ดพืช ระบบอบแห้งเมล็ดพืช การวิเคราะห์การอบแห้งเมล็ดพืชอย่างละเอียดและอย่าง
ง่ายของการอบแห้งเมล็ดเดียว ชั้นบางและชั้นหนา การวิเคราะห์การอบแห้งอาหารแบบอยูน่ ิ่งและแบบไหล
แบบพ่นฝอยและแบบถังหมุน
DME 654 Drying of Foods and Cereal Grains
3(3-0-6)
Moist air property. Air movement. Equilibrium moisture contents. Thermophysical properties of
foods and grains. Grain drying systems. Rigorous and simplified analysis of grain drying : single-kernel,
thin layer, and deep-bed grain drying. Analysis of food drying : fixed-bed and moving-bed drying, spray
drying, drum drying.
วศก 655 เซลล์แสงอาทิตย์ และการนาไปใช้
3(3-0-6)
แนวความคิดของการแปลงรู ปพลังงาน พื้นฐานของทฤษฎีของสารกึ่งตัวนาและรอยต่อพีเอ็น เซลล์
แสงอาทิตย์ ลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดและ
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
DME 655 Solar Cell and Application
3(3-0-6)
Concept of energy conversion. Basic semiconductor theory and PN junctions. Solar cells:
photovoltaic effect, solar cell characteristics, materials and technology. Terrestrial application of solar cell:
dimensioning and economics consideration, examples of applications.
Nature of solar radiation, Measurement and interpretation of local solar radiation data.
Transmission through and absorption by partially transparent media. Selective surfaces. Theories of flat
plate collectors and focusing collectors, Hottel-Whillier’s equation.
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DME 656 หัวข้ อพิเศษทางพลังงาน
หัวข้อพิเศษชั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับทางพลังงาน
DME 656 Special Topics in Energy
Special advanced topics related to energy.

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

3. กลุ่มวิชาความร้ อนและของไหล
วศก 660 การออกแบบและวิเคราะห์ อุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อน
3(3-0-6)
การแนะนาและการประยุกต์หลักการที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้วในขั้นต้นเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนความร้อน
กลศาสตร์ ของไหล และเทอร์ โมไดนามิคส์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้วไปและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ ถื อได้ว่าเป็ นอุ ป กรณ์ แลกเปลี่ ย นความร้ อน การประยุก ค์ใช้หลัก การพื้ นฐานในการออกแบบอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนกับปั ญหาในทางอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ทางเทอร์ โมไดนามิคส์
เพื่อการออกแบบอุปกรณ์ แลกเปลี่ ยนความร้ อนรวมทั้งการกระจายของอุ ณหภูมิ การแก้ไขปั ญหาด้วยฮิวริ
สติกเพื่อทาให้ทราบถึงประสิ ทธิ ผลของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน รวมทั้งหัวข้อชั้นสู งที่ สาคัญในการ
วิเคราะห์แบบจาลองและความเหมาะสมที่สุดของส่ วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
DME 660 Heat Exchanger Design and Analysis
3(3-0-6)
To introduce and apply concepts learned in first courses in heat transfer, fluid mechanics, and
thermodynamics, to develop heat exchanger and to introduce the variety and classification of heat
exchanger; and apply basic heat exchanger design concepts to the solution of industrial heat exchanger
problems. To apply the thermodynamics analysis for heat exchanger design and includes basic studies of
temperature distributions in heat exchanger, a heuristic approach to an assessment of heat exchanger
effectiveness, and advanced topics important for modeling, analysis, and optimization of heat exchangers
as components.
วศก 661 การคานวณพลศาสตร์ ของไหลขังนสู ง
3(3-0-6)
เทคนิคการหาผลเฉลยด้วยกระบวนการแบบซิมเปิ ลและซิมเพลก เทคนิคการสร้างกริ ด การวิเคราะห์
เสถียรภาพและการลู่เข้าสู่ คาตอบ การคานวณเชิงตัวเลขของการไหลปั่ นป่ วน ทฤษฏีวอล์ลฟังก์ชนั และการ
จาลองความปั่ นป่ วน
DME 661 Advanced Computational Fluids Dynamics
3(3-0-6)
Solution solving technique use SIMPLE and SIMPLEC method, grid generation technique,
Stability and convergence of numerical solution, numerical calculation of turbulence; wall function and
turbulence model.
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วศก 662 การออกแบบระบบความร้ อน
3(3-0-6)
ขั้นตอนการออกแบบ การเปรี ยบเทียบระหว่าง ระบบที่ทางานได้กบั ระบบที่ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สมการที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะของอุปกรณ์และกระบวนการทางความร้อน ที่ข้ ึนกับข้อมูลจากการ
ทดลอง การจาลองแบบอุปกรณ์และกระบวนการทางความร้อน ที่ข้ ึนกับกฎทางฟิ สิ กส์ การจาลองระบบ
ความร้อนเทคนิคการปรับปรุ งให้ดีที่เลือกสรรค์แล้วสาหรับระบบทางความร้อน เช่น LaGrange Multiplier
ระเบียบวิธีเซอร์จ การโปรแกรมเชิงเส้น เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
DME 662 Thermal System Design
3(3-0-6)
Design procedures, comparison of normal and optimal system, empirical equation of equipments
characteristic and thermal system, equipments and thermal system physical Iaw, simulation of thermal
system, selected optimization techniques for thermal system such as Lagrange, multiplier and search
method, linear programming, engineering economy.
วศก 663 เชืงอเพลิงและการเผาไหม้
3(3-0-6)
การแบ่งประเภทของเชื้ อเพลิ ง คุณสมบัติ การทดสอบ และผลผลิตของเชื้ อเพลิงแข็งและเหลว ซึ่ ง
เน้นในด้านเชื้ อเพลิงมวลชี วภาพ ปิ โตเลียม ถ่านหิ น และหิ นน้ ามัน ปริ มาณสัมพันธ์ ค่าความร้อน การ
เผาไหม้ปกติและไม่ปกติในเครื่ องยนต์สันดาปภายใน ทฤษฎีการถ่ายเทมวลในเรื่ องเรโนลด์ฟลัก แรง
ขับและการคานวณค่าของมัน การประยุกต์ทฤษฏีการถ่ายเทมวล การระเหย ควบแน่นของสารที่ไม่ละลาย
และการทานายอัตราการเผาไหม้ในเครื่ องยนต์สันดาปภายใน
DME 663 Fuels and Combustion
3(3-0-6)
Type of fuels, characteristic, testing and products of solid and liquid fuel, biomass, coal and rockoil fuel, heating value of normal combustion and abnormal combustion for internal combustion engine;
theory of mass transfer, trust, calculation and application, evaporation and condensation of non-soluble
substance, prediction of combustion rate of internal combustion engine.
วศก 664 ทฤษฎีการไหลปั่นป่ วน
3(3-0-6)
ความปั่ นป่ วนเกี่ยวกับธรรมชาติของความปั่ นป่ วน แหล่งกาเนิ ด และการลดลงของพลังงานจาก
ความปั่ นป่ วน สมการการถ่ายเทโมเมนตัมและความร้อนแบบปั่ นป่ วน สมการการส่ งถ่ายของเรย์โนลส์ และ
สมการพลังงานจลน์ การประมาณค่าความเครี ยดของเรย์โนลส์ การจาลองความปั่ นป่ วน การจาลองแบบสอง
สมการ การจาลองแบบความเครี ยดของเรย์โนลส์ แบบจาลองแบบมัลติเพิลไทมสเกลส์ การจาลองการ
แก้ปัญหาแบบลาร์ จแอดดี และแบบโดยตรง
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DME 664 Theory of Turbulence

3(3-0-6)

Nature of turbulence, energy diffusion of turbulence, momentum and heat transfer equation of
turbulence flow. Reynolds transport equation and kinetics energy equation. Reynolds stress approximation,
two-equation turbulence model, reynolds stress model, large eddy simulation and direct numerical
simulation.
วศก 665 หัวข้ อพิเศษทางความร้ อนและของไหล
หัวข้อพิเศษชั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับทางความร้อนและของไหล
DME 665 Special Topics in Thermal/Fluids
Special advanced topics related to Thermal and Fluids.

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

3. หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
วศก 690 ปริญญานิพนธ์
48(0-0-288)
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพนธ์ หัวข้อใน
การศึ ก ษาค้นคว้า เป็ นการประดิ ษ ฐ์คิ ดค้น หรื อพัฒนาที่ ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมี ก ารรายงาน
ความก้า วหน้า ในการท าปริ ญญานิ พนธ์ ทุ กๆภาคการศึ กษา และท าการเขี ย นปริ ญญานิ พ นธ์ ในรู ปแบบที่
กาหนด
DME 690 Thesis
48(0-0-288)
Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor.
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical engineering.
The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The thesis in
acceptable format must be completed.
วศก 691 ปริญญานิพนธ์
36(0-0-216)
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพนธ์ หัวข้อใน
การศึ ก ษาค้นคว้า เป็ นการประดิ ษ ฐ์คิ ดค้น หรื อพัฒนาที่ ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมี ก ารรายงาน
ความก้า วหน้า ในการท าปริ ญญานิ พนธ์ ทุ กๆภาคการศึ กษา และท าการเขี ย นปริ ญญานิ พ นธ์ ในรู ป แบบที่
กาหนด
DME 691 Thesis
36(0-0-216)
Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor.
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical engineering.

- 35 -

The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The thesis in
acceptable format must be completed.
วศก 692 ปริญญานิพนธ์
48(0-0-288)
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพนธ์ หัวข้อใน
การศึ ก ษาค้นคว้า เป็ นการประดิ ษ ฐ์คิ ดค้น หรื อพัฒนาที่ ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมี ก ารรายงาน
ความก้า วหน้า ในการท าปริ ญญานิ พนธ์ ทุ กๆภาคการศึ กษา และท าการเขี ย นปริ ญญานิ พ นธ์ ในรู ปแบบที่
กาหนด
DME 692 Thesis
48(0-0-288)
Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor.
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical engineering.
The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The thesis in
acceptable format must be completed.
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
รายชื่ อ ตาแหน่งทางวิชาการ เลขประจาตัวประชาชน และคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสู ตร และ
อาจารย์พิ เ ศษแสดงในหัว ข้อ ย่อ ย ส าหรั บ ประวัติ ส่ ว นตัว ของอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
รายละเอียดวุฒิการศึกษาและสถาบันที่สาเร็ จการศึกษาทุกระดับปริ ญญา และสาขางานวิจยั ที่สนใจ แสดงดัง
ภาคผนวก ก

3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เลขประจำตัวประชำชน
3410600130046

3101500610937

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
รองศำสตรำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ชื่อ - สกุล
นำยไพศำล นำผล *

คุณวุฒ ิ

สำขำวิชำ

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน

ปี

วศ.บ.
วศ.ม.

Agricultural Engineering
Mechanical Engineering

2538
2541

วศ.ด.

Mechanical Engineering

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล เทเวศร์
มหำวิทยำลัยเกริก
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ
Czech Technical University
วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
The Joint Graduate School of
Energy and Environment
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
University of Hertfordshire (U.K.)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Asian Institute of Technology
University of Tasmania (Australia)

2548

นำยกัณวริช พลูปรำชญ์ * วศ.บ.
M.Econ.
วศ.ม.

3100600828828

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำยบัญชำ ค้งตระกูล *

3409900480709

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำงจุฑำรัตน์ คุรุเจริญ

3179900187109

อำจำรย์

Ph.D.
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.

วศ.บ.
Ph.D.
นำยประชำ บุณยวำนิชกุล วศ.บ.
M. Eng.
Ph.D.

หมายเหตุ *อำจำรย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร 3 คน

Industrial Engineering
Economics
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Energy Technology
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Agricultural Engineering
Agricultural Machinery
and Management
Mechanical Engineering

2543
2532
2533
2537
2549
2520
2526
2548
2543
2548
2539
2541
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3.2.2 อาจารย์ประจา
เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ - สกุล
รองศำสตรำจำรย์
นำยไพศำล นำผล

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำยกัณวริช พลูปรำชญ์

นำยพิชยั อัษฎมงคล

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำงจุฑำรัตน์ คุรุเจริญ

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

นำยบัญชำ ค้งตระกูล

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.
วศ.ม.

สำขำวิชำ
Agricultural Engineering
Mechanical Engineering

วศ.ด.

Mechanical Engineering

วศ.บ.
M.Econ.
วศ.ม.

Industrial Engineering
Economics
Mechanical Engineering

Ph.D.
คอ.บ

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering

วศ.ม.

Mechanical Engineering

Ph.D.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Energy Technology

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล เทเวศร์
มหำวิทยำลัยเกริก
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ
Czech Technical University
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ
King Collage( UK.)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
University of Hertfordshire (UK.)
วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
The Joint Graduate School of
Energy and Environment

ปี
2538
2541
2543
2532
2533
2537
2549
2534
2540
2548
2543
2548
2520
2526
2548
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เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒ ิ
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ นำยกิตติ สถำพรประสำธน์ วศ.บ.
วศ.ม.

อำจำรย์

นำงสำวอำจรี ศุภสุธกี ุล

สำขำวิชำ
Mechanical Engineering
Energy Management

ปร.ด.

เทคโนโลยีอุณหภำพ

วศ.บ.

Mechanical Engineering

วศ.ม.

อำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

Refrigeration and Air
conditioning
Ph.D.
Building Technology /
Sustainable Energy
Technology
นำยประชำ บุณยวำนิชกุล วศ.บ.
Agricultural Engineering
M. Eng. Agricultural Machinery
and Management
Ph.D.
Mechanical Engineering
นำยวิชติ บัวแก้ว
อส.บ.
เทคโนโลยีกำรผลิต
คอ.ม.
วศ.ม.

บริหำรอำชีวะและเทคนิค
ศึกษำ
Mechanical Engineering

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล เทเวศร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
Sirindhorn International Istitue of
Tech.,Thammasart University
University of New South Wales
(Australia)
University of Nottingham(UK.)

ปี
2524
2532

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Asian Institute of Technology

2539
2541

University of Tasmania (Australia)
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ

2548
2524

2551
2536
2542
2550

2534
2534
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เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งทำงชำกำร
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ชื่อ - สกุล
นำยเกียรติชยั รักษำชำติ

นำยภำคภูมิ ศรีรมรื่น

คุณวุฒ ิ
คอ.บ.

สำขำวิชำ
Mechanical Engineering

วศ.บ.

Mechanical Engineering

วศ.ม.

Mechanical Engineering

วศ.บ.
วศ.ม.

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ

ปี
2529

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี

2541
2545

2530
2535

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ
2

รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

3

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ศิริเวทิน

4
5

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ศ.ดร.นักสิ ทธิ์ คูวฒั นชัย

6

ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ์

7

รศ.พูลพร แสงบางปลา

8

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุตมิ ำ

สั งกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี

คุณวุฒิและสาขา
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering)
Ph.D (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
M. Eng. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มีการฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษาในหลักสู ตร
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทางานวิจยั ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาต้องเป็ นการศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่ องกลเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบตั ิ
นิสิตแต่ละคนจะต้องทาวิจยั โดยการลงทะเบียนเรี ยนวิชาปริ ญญานิพนธ์ ตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยใช้
เกณฑ์การวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หมวด 8 (ภาคผนวก ค)
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง ภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพนธ์ หัวข้อใน
การศึกษาค้นคว้าเป็ นการประดิษฐ์คิดค้น หรื อพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของ ปริ ญญานิพนธ์ ทุกๆภาคการศึกษา และทาการเขียนปริ ญญานิพนธ์ ในรู ปแบบที่กาหนด
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5.2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
มีความเข้าใจในปั ญหา สามารถค้นคว้าทฤษฎีรวบรวมข้อมูล นามาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิง
วิชาการ เพื่อนามาสังเคราะห์หาข้อสรุ ปหรื อหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วลงมือปฎิบตั ิจริ งเพื่อทดลองแก้ปัญหา
5.3. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3และ 4
5.4. จานวนหน่ วยกิต
-หลักสู ตร แบบ 1.1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาโทที่ทาวิจยั เพียงอย่างเดียว
48
-หลักสู ตร แบบ 2.1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาโทที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติม 48
-หลักสู ตร แบบ 2.2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม 72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5.5. การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา จากอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละท่าน มีการจัดทาบันทึกการให้
คาปรึ กษา และให้ขอ้ มูลข่าวสาร กาหนดการ และมีตวั อย่างแม่แบบ(รู ปแบบ) ในการทาเอกสารปริ ญญา
นิพนธ์
5.6. กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลปริ ญญานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เป็ นพลเมื อ งดี ที่ มี ค วาม
รั บผิดชอบต่อสังคม และตนเอง ปฎิ บตั ิตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชี พ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
เสี ยสละ

มี ค วามรู ้ พ้ื นฐานในศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้องอย่า งดี เพื่ อ
เป็ นพื้ น ฐานในการประยุก ต์ใ ช้ศ าสตร์ เ พื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรม และแนวคิดใหม่

มีความใฝ่ รู ้และก้าวทันการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ขององค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ
พัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

มี ก ระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ นระบบ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรร และการแก้ปัญหาด้วยหลักการแห่ งเหตุ
และผล

สามารถทางานร่ วมกับหมู่คณะ และบริ หารจัดการ
งานได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
ส่ ง เสริ มแนวคิ ด ด้ า นบวกในการใช้ ชี วิ ต และ
กระตุ ้ น จิ ต ส านึ ก สาธารณะให้ นิ สิ ต โดยการ
สอดแทรกแนวคิ ดต่างๆ ในระหว่างการเรี ยนการ
สอน และการทากิ จกรรม เพื่อให้นิสิตมี คุณธรรม
และจริ ยธรรม เคารพต่อตนเองและส่ วนรวม และ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนในรายวิ ช าบัง คับ ที่
จ าเป็ นเพื่ อ การพัฒ นาพื้ น ฐานความรู ้ ข องนิ สิ ต
นอกจากนี้ ยงั มีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
เลื อกที่เป็ นรายวิชาที่จาเป็ นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
เป็ นพื้นฐานสาหรั บการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรม หรื อแนวความคิดใหม่ๆ
มี ก ารเปิ ดรายวิ ช าเลื อ กที่ มี ค วามทัน สมัย ก้า วล้ า
เทคโนโลยี และตอบสนองต่อพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศ และมีการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
ด้วยการจัดให้มี ห้องพัก ผ่อนรวมส าหรั บ อาจารย์
และนิ สิ ตระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ความคิด และความรู้
ให้ นิ สิ ต ได้ พ ัฒ นากระบวนการแก้ปั ญ หาที่ เ ป็ น
ระบบ จากการให้โจทย์แบบฝึ กหัด และทาการวิจยั
เพื่อฝึ กการแก้ปัญหา แล้วให้นิสิตทาผลงานวิชาการ
ในรู ปบทความ หรื องานลักษณะอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
ส่ งเสริ มให้นิสิตทางานร่ วมกับอาจารย์เป็ นทีมวิจยั
โดยการเป็ นผูช้ ่ วยวิจยั หรื อเป็ นผูช้ ่ วยสอน เพื่อให้
ได้รับทักษะในการทางานเป็ นหมู่คณะและทักษะ
ในการบริ หารจัดการงาน
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ น ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร สั ม น า ย่ อ ย เ พื่ อ ร า ย ง า น
อย่างดี
ความก้ า วหน้ า ของงานวิ จ ัย และให้ ส่ ง ผลงาน
วิ ช าการเข้า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการหรื อตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่ อสาร
และการนาเสนอผลงาน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
นอกจากนี้วศิ วกรรมเครื่ องกลเป็ นสาขาเกี่ยวข้องกับการผลิต และเครื่ องจักร
ความสาเร็ จทางธุ รกิจ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ท้ งั 4 ข้อ
เพื่อให้นิสิตมีพฒั นาการทางคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการหรื อ
วิชาชีพ ในกรณี ที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการ
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2) แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ริ เริ่ มชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อทบทวน และแก้ไข สนับสนุน
อย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและ
ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
4) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฎิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมใน
ที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
- สร้ างวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานในวิชาชี พอย่างมี คุณธรรมจริ ยธรรม เช่ น
วัฒนธรรมการเข้าเรี ยน การเตรี ยมการเพื่อการเรี ยน การร่ วมมือกันทางานกลุ่ม การให้เกียรติผอู ้ ื่น
การรักษาเวลา โดยเน้นให้มีการเรี ยนรู ้ผลกระทบของสิ่ งที่ตนทาที่มีต่อผูอ้ ื่น ทั้งในด้านการเรี ยนและ
ในการปฏิบตั ิงาน ผ่านการเรี ยนในรายวิชาการทางานกลุ่ม การศึกษาดูงาน หรื อการจัดงานสาน
สัมพันธ์ระหว่างนิสิต บัณฑิตและคณาจารย์
- เรี ยนรู ้จากตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานในรายวิชาต่างๆ
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2.1.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- การสังเกตพฤติกรรมการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน หรื อเมื่อไปศึกษาดูงาน
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาในการ
ทางานกลุ่ม
2.2. ด้ านความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นิสิตต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้ งและถ่องแท้ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
นั้นต้องเป็ นสิ่ งที่นิสิตต้องใช้เพื่อเป็ นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจยั ประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ งในองค์
ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เป็ นรากฐาน
2) มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นในสาขาวิชาชีพ
3) จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฎิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่
ศึกษาค้นคว้า
2.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ แบ่ งออกเป็ นหัวข้ อได้ ดังนีง
1. ใช้การเรี ยนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน
2. ใช้การเรี ยนการสอนโดยนาเสนอเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในรายวิชาต่างๆ ผ่านการศึกษา
งานวิจยั และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ใช้การเยีย่ มชมศึกษาดูงานจริ ง
4. ใช้เอกสารประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู ้ดา้ นภาษาที่เกี่ยวข้องในรายวิชาต่างๆ
5. ใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรี ยนการสอนแบบต่างๆ เข้าด้วยกันตาม
สถานการณ์และความจาเป็ นในแต่ละรายวิชา
2.2.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนิ สิต เช่น การทดสอบย่อย การสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาพ หรื อประเมินจากรายงาน และการนาเสนอรายงาน รวมถึงประเมินจากผลการสอบ
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สอบประมวลผลความรู้ การสอบหัวข้อปริ ญญานิพนธ์ การสอบความก้าวหน้า การสอบปริ ญญานิพนธ์ และ
การตีพิมพ์บทความทางวิชาการและวิชาชีพ
2.3. ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้องสามารถทาการสื บค้นข้อมูล วางแผนงาน ดาเนิ นโครงการวิจยั และเผยแพร่ ผลงานวิจยั ได้
ด้วยตนเอง
ดังนั้นนิสิตจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการ
สอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และเทคนิคการแสวงหาความรู ้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
2) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสู ง
3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่ หรื อแนวทางปฎิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา มีดังนีง
1) เน้นการสอนให้นิสิตรู ้ จกั บูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความรู ้ ต่างๆ ผ่านการทารายงาน
และงานที่มอบหมายในวิชาต่างๆ
2) เน้นการสอนให้รู้จกั สังเกตุ และจับประเด็นที่มาและความสาคัญของปั ญหาต่างๆ ในงาน และ
วิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างมีบูรณาการ ผ่าน
การทาข้อเสนอโครงการปริ ญญานิพนธ์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั
3) เน้นให้เห็นความสาคัญและรู ้ จกั เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
และอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง ผ่านการศึกษาและการทารายงาน การทาปริ ญญานิพนธ์ และ
วิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั
2.3.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลการทารายงาน งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบปากเปล่าในวิชาปริ ญญานิพนธ์ การ
สอบหัวข้อ และการรายงานความก้าวหน้า
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2.4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องทางานวิจยั เพื่อให้ได้รับปริ ญญา โดยงานวิจยั อาจต้องมีการติดต่อขอข้อมูล หรื อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลากหลายที่ไม่รู้จกั มาก่อนทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ดังนั้นความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา
1) มีความสามารถสู งในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างปฎิสัมพันธ์ในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
2) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
2.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีดังนีง
1) กาหนดให้มีการทารายงาน หรื องานที่มอบหมายในแต่ละวิชา และมีการนาเสนอผลงานหรื อ
รายงานนั้นๆ
2) ใช้การเรี ยนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน
2.4.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิ สิตในการนาเสนอผลงานหรื อรายงานในวิชาต่างๆ
หรื อในการสอบปากเปล่าหรื อการสอบปริ ญญานิพนธ์
2.5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิ สิตต้องมีการสื บค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทางานวิจยั ซึ่ งต้องมีการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข และจาเป็ นต้องมีการเผยแพร่ งานวิจยั ผ่านการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ดังนั้นนิ สิตต้องมีทกั ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่า ดังนี้
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ
2) สามารถสื่ อสารอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ กลุ่ ม บุ ค คลต่า งๆ ทั้ง ใน
วิชาการและวิชาชี พ รวมถงชุ มชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ
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และไม่เป้ นทางการผ่านสื่ อตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อวิชาชี พ รวมทั้งวิทยานิ พนธ์ หรื อโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่ งออกเป็ นข้ อดังนีง
1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีการทดลอง ค้นคว้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงในวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทา e-mail group หรื อ blog ของนักศึกษา เพื่อการสื่ อสาร การส่ งรายงาน และประสานงาน
ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาและนักศึกษา
2.5.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการใช้งาน blog หรื อ e-mail เพื่อการประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทางการปฏิบตั ิในวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
ด้ านที่ 1
ด้ านที่ 2
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้

วศก 600 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
วศก 601 สัมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 1
วศก 602 สัมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 2
วศก 603 สัมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 3
วศก 604 การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุด
วศก 630 วิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ข้ นั สู ง
วศก 631 กลศาสตร์ ของสารต่อเนื่อง
วศก 632 ทฤษฎีเสถียรภาพแบบอิลาสติก
วศก 633 ทฤษฎีการเปลี่ยนรู ปและ
กระบวนการขึ้นรู ปโลหะ

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสั มพัน
ธ์ ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2
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รายวิชา

วศก 634 ทฤษฎีพลาสติกซิตี
วศก 635 กลศาสตร์การแตกหัก
วศก 636 หัวข้อพิเศษทางกลศาสตร์ประยุกต์
วศก 640 พลศาสตร์ ที่ไม่เป็ นเชิงเส้นและระบบที่มี
ความโกลาหล
วศก 641 การวิเคราะห์และควบคุมระบบขั้นสู ง
วศก 642 การควบคุมที่ได้ผลสู งสุ ดของระบบพลศาสตร์
วศก 643 การสั่นสะเทือนที่ไม่เป็ นเชิงเส้น
วศก 644 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมควบคุมและ
แมคคาทรอนิค

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5
ทักษะ
ทักษะการ
ความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สื่ อสารและ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
2
1
1
2

1

2

3

4

1

2

3
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2
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รายวิชา

วศก 650 การจัดการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วศก 651 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงรู ป
วศก 652 การออกแบบระบบพลังงาน
วศก 653 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
วศก 654 การอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช
วศก 655 เซลล์แสงอาทิตย์และการนาไปใช้งาน
วศก 656 หัวข้อพิเศษทางพลังงาน
วศก 660 การออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสั มพัน
ธ์ ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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รายวิชา

วศก 661 การคานวณพลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
วศก 662 การออกแบบระบบความร้อน
วศก 663 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
วศก 664 ทฤษฎีการไหลปั่ นป่ วน
วศก 665 หัวข้อพิเศษทางความร้อนและของไหล
วศก 690 ปริ ญญานิพนธ์
วศก 691 ปริ ญญานิพนธ์
วศก 692 ปริ ญญานิพนธ์

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5
ทักษะ
ทักษะการ
ความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สื่ อสารและ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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2

1
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆของนิสิตตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
ด้ านที่ 1 คุณธรรม จริ ยธรรม
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. สามารถจัดการเกี่ ยวกับปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ 1. สามารถพัฒ นานวัต กรรมหรื อ สร้ า งองค์ค วามรู้
ซับซ้อนในบริ บททางวิชาการหรื อวิชาชี พ ในกรณี ที่ไม่มี
ใหม่ มี ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึ กซึ้ งในองค์
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ หรื อ ไม่ มี ร ะเบี ย บข้อ บัง คับ เพี ย ง
ความรู ้ ที่ เ ป็ นแก่ น ในสาขาวิ ช าการหรื อ วิช าชี พ
พอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลพินิจ
รวมทั้ง ข้ อ มู ล เฉพาะทางทฤษฎี หลัก การและ
อย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่
แนวคิดที่เป็ นรากฐาน
มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2. มีความรู้ที่เป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็น
2. แสดงออกหรื อสื่ อ สารข้อสรุ ป ของปั ญหาโดยค านึ งถึ ง
ปั ญหาที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นในสาขาวิชาชีพ
ความรู้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3. จะต้อ งมี ค วามเข้า ใจอย่า งลึ ก ซึ้ งและกว้า งขวาง
3. ริ เ ริ่ ม ชี้ ใ ห้เ ห็ นข้อบกพร่ อ งของจรรยาบรรณที่ ใ ช้อยู่ใ น
เกี่ยวกับแนวปฎิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ปั จจุบนั เพื่อทบทวน และแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้
ระดับชาติ และนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่
ผูอ้ ื่นใช้ดุลพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการ
เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความขัดแย้งและปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อตนเองและ
ค้นคว้า
ผูอ้ ื่น
4. แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติ
ปฎิ บ ตั ิตามหลักคุ ณธรรม จริ ย ธรรมในที่ท างานและใน
ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และเทคนิ ค
การแสวงหาความรู้ ในการวิเคราะห์ประเด็นและปั ญหา
ส าคัญ ได้อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ พัฒ นาแนวทางการแก้ไ ข
ปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
2. สามารถสั ง เคราะห์ ผ ลงานวิ จ ัย และทฤษฎี เ พื่ อ พัฒ นา
ความรู ้ ค วามเข้า ใจใหม่ ที่ ส ร้ า งสรรค์ โดยบู ร ณาการ
แนวคิ ด ต่ า งๆ ทั้ง จากภายในและภายนอกสาขาวิ ช าที่
ศึกษาในขั้นสู ง
3. สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจยั ที่สาคัญใน
เรื่ องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ หรื อ
แนวทางปฎิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สาคัญ

ด้ านที่ 4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความสามารถสู งในการแสดงความคิดเห็ นทาง
วิชาการ และวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นสู ง มากด้ว ยตนเอง รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งปฎิ สั ม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม อย่ า ง
สร้างสรรค์
2. แสดงออกถึ งความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทาง
วิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
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ด้ านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัด กรองข้อมู ล ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่ อ
นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปั ญหาที่ สาคัญ
และซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาใน
ด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถสื่ อสารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวิชาการและวิชาชี พ
รวมถงชุ ม ชนทั่ว ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ง ใน
รู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป้ นทางการผ่านสื่ อตีพิมพ์
ทางวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พ รวมทั้ งวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หมวด 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน
หรื อการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ตัวชี้วดั มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ
เป็ นสาคัญ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัด ผลและการส าเร็ จการศึ ก ษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 9 ข้อที่ 48 (ภาคผนวก ค
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
สาหรับอาจารย์ใหม่ มีการสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลักสู ตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่ องกลให้
ฟัง และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสู ตรและรายละเอียดวิชา รวมถึงตัวชี้วดั มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ให้อาจารย์ใหม่ทราบและปฏิบตั ิตาม รวมถึงข้อกาหนดหรื อข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
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การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ แนว
ทางการวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา และแนะนาแนวทางในการเตรี ยมเอกสารประกอบการสอน และ
แนวทางสอนแบบต่างๆรวมทั้งแนะนาสถานที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแนะนาอาจารย์ใหม่ต่อนักศึกษา
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
- คณาจารย์ทบทวนผลการเรี ยนการสอน หรื อผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
ของรายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การ
วัดและการประเมินผลต่อไป
- ผูจ้ ดั การหลักสู ตร ทบทวนผลการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
- ส่ งเสริ มให้คณาจารย์นานักศึกษาดูงาน และเรี ยนรู้จากอุตสาหกรรมและชุมชน
- ส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรม
- ส่ งเสริ มให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
การบริ หารหลัก สู ตรมีก ารดาเนิ นการในรู ปแบบ คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรซึ่ ง แต่ ง ตั้ง จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการดาเนินการเป็ นปี การศึกษา โดยมีหัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เป็ นผูก้ ากับดูแล โดยการบริ หารหลักสู ตรจะเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยโดยในการบริ หารหลักสู ตร จะปฏิ บตั ิตามที่ ที่ได้ทาการกาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณหลักสู ตร เป็ นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักหอสมุดที่มี
หนังสื อด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกเหนื อจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ก็มีอุปกรณ์ ห้องปฎิบตั ิการ ที่สามารถสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ ดังแสดงในภาคผนวก ฉ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
- ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริ การให้
อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ทางสานักหอสมุดกลางมีการสอบถาม
รายชื่อหนังสื อใหม่ที่ตอ้ งใช้ในรายวิชาต่างๆ เป็ นประจาทุกปี
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็ นผูจ้ ดั สื่ อการสอนอื่นๆ เพื่อใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน และการวิจยั เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ความเร็ วสู ง เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรต้องทาการสารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการสอนใน
แต่ละภาคการศึ กษาและทาแผนขอ และจัดสรรงบประมาณ หากพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่จะดาเนิ นการโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่จะเป็ นไปตามความต้องการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล หรื อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล รวมถึงผูส้ อนจะมี
การหารื อร่ วมกันในการติดตามและการทบทวนหลักสู ตร โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะเป็ นผูแ้ จ้ง
ผลการติดตามทบทวนการเรี ยนการสอนในรายวิชา
และผลการทบทวนหลักสู ตรโดยรวมแก่คณาจารย์
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนา
ปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
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3.3 การแต่ งตังงคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
จะเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสอน
รายวิชาต่างๆหรื อเพื่อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทาปริ ญญานิพนธ์
ทั้งนี้การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการ และเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ
บัณฑิตวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิ ตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
โดยจะต้องมีประสบการณ์หรื อทักษะที่ชานาญทางด้านวิชาชีพ
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งมีทศั นคิตที่ดีต่องาน และกระตือรื อร้นในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฎิบัติงาน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร
และจะต้องสามารถบริ การคณาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการให้ คาปรึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต จะกระทาโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ โดยมีการจัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้คาปรึ กษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยการให้คาปรึ กษาอาจเป็ นการให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อการเข้าพบ
เพื่อหารื อก็ได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิ สิตสามารถดาเนิ นการได้โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ในปั จจุบนั นี้ความต้องการศึกษาเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการที่มหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆได้เปิ ดหลักสู ตรในระดับบัณฑิ ตศึ กษาเพิ่มมากขึ้ น เพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ตอ้ งการความรู ้เชิ งวิชาการและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
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มีมหาวิทยาลัยเป็ นจานวนมากที่เน้นการผลิ ตบัณฑิ ตในระดับปริ ญญาตรี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เกิ ดใหม่
ต่างๆที่กระจายกันไปทัว่ ประเทศ ในแต่ละปี จึงมีบณ
ั ฑิตจานวนมากที่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยงั
มี ผูท้ ี่ ประกอบอาชี พแล้ว แต่ มี ความต้องการที่ จะเพิ่ มคุ ณวุ ฒิ เพื่ อความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พการงานมากขึ้ น
โดยเฉพาะผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ในสถานศึกษา อีกจานวนหนึ่ง ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกลเป็ นสาขาของวิศวกรรมหลักที่ สาคัญสาขาหนึ่ งซึ่ งมี ผูท้ ี่ เข้าศึ กษาสาขาวิชานี้ ท วั่
ประเทศ จึ งมี ผูท้ ี่ ต้องการจะศึ กษาต่ อระดับบัณฑิ ตศึ กษาในสาขาวิ ชานี้ เป็ นจานวนมาก การเปิ ดหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลจึงเป็ นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากการเปิ ดรับนิ สิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
ที่เป็ นหลักสู ตรร่ วมระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กับ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล ส่ วนการศึกษา โรงเรี ยนนายร้ อย จปร. ในอดี ต ที่ปิดการรับนิ สิตใหม่แล้ว ก็พบว่ายังมี
ความต้องการเข้าศึกษาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล อยู่
7. ตัวบ่ งชีงผลการดาเนินการ มีดังนีง
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนิ นงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุบไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปีท่ี 1
1. อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร ×
ประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ทีส่ อด คล้อง ×
กับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำ/สำขำวิชำ(ถ้ำมี)
3. มีรำยละเอียดของรำยวิชำ
และรำยละเอียดของ
×
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำศึกษำให้ครบทุก
รำยวิชำ
4. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผล
×
กำรดำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วันหลังสิน้ สุดภำคกำรศึกษำทีเ่ ปิด
สอนให้ครบทุกรำยวิชำ
5.จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7
×
ภำยใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีกำรศึกษำ
6. มีกำรทบทวนผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำร ×
เรียนรูท้ ก่ี ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ
25 ของรำยวิชำทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ
7. มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
กลยุทธ์กำรสอน
หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำน
ทีร่ ำยงำนใน มคอ.7 ปีทแ่ี ล้ว
8. อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รบั กำรปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ×
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
9. อำจ ำรย์ประจำทุกคนได้รบั กำรพัฒนำทำงวิชำกำรและ/หรือ
×
วิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้

ปี การศึกษา
ปีท่ี 2 ปีท่ี 3
×
×

ปีท่ี 4
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ตัวบ่ งชีงผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพของหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ นกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
14. ระดับความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพการสอนและสิ่ งอานวย
ความสะดวก/ทรัพยากกรสนับสนุนในรายวิชา เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.0
จาก 5.0 คะแนน

×

ปี การศึกษา
ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
×

×

×
×
×
×

×

×

×

×

×

15. แผนการพัฒนาปรับปรุ งบรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
รวมตัวบ่ งชีง (ตัว)

ปี ที่ 4

10

10

10

15

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนจะพิจารณาจากนิ สิต โดยอาจารย์ผสู้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ
ห้วข้อว่ามีความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การแลกเปลี่ยน
อภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรี ยน รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาคจะ
สามารถชี้ได้วา่ นิสิตมีความเข้าใจในเนื้ อหาที่สอนไปหรื อไม่
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
จัดให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ผ่านแบบประเมินอีเล็กทรอนิ คส์ ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ปค.03) และจัดทารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบทุกๆ ภาค
การศึกษา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมจะประเมินผลผ่านการสอบถามจากนิสิต บัณฑิต และผูใ้ ช้บณั ฑิต
หรื อภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้อาจจะมีการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกด้วย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 10 ข้อ 50 (ภาคผนวก ค) ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
เมื่อได้ผลการประเมินตามหมวดที่ 10 ข้อ 5 (ภาคผนวก ค) การประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสู ตรแล้วให้คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรหรื อผูบ้ ริ หารหลักสู ตร
นาผลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ใน
การปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร รวมถึงรายละเอียดของหลักสู ตรต่อไป
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ภาคผนวก ก
ประวัติอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
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อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรคนที่ 1

Curriculum Vitae
ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย์ไพศาล นาผล
Assoc. Prof. Paisarn Naphon

สถานทีต่ ิดต่ อ:

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทางด้านเทอร์ โม-ของไหลและ
การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อน (TFHT)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ถ. รังสิ ต-นครนายก, อ. องครักษ์, จ. นครนายก 26120
โทรศัพท์: 037-322625-35 ext 2065; Fax.: 037-322609
E-mail address paisarnn@swu.ac.th, paisarnnp@yahoo.com

ประวัติการศึกษา:
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ -สกุล
รองศำสตรำจำรย์ นำยไพศำล นำผล

คุณวุฒ ิ สำขำวิชำ
วศ.บ. Agricultural
Engineering
วศ.ม. Mechanical
Engineering
วศ.ด. Mechanical
Engineering

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2538

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

2541
2543

ประวัติการทางานและการฝึ กอบรม:
1999 to present

March 1999

Lecturer, Srinakharinwirot University, THAILAND-Lecturer in the Department
of Mechanical Engineering, teaching Thermodynamics I, Thermodynamics II,
Heat Transfer, Refrigeration, Power Plant Engineering to undergraduate
students, Advance Numerical Analysis, Convective Heat Transfer, Advance
Thermodynamics to graduate students.
Technology Promotion Institute, THAILAND –Professional Boiler Inspector
Training

- 63 -

August 2005

Practical Energy Management Training Center, THAILAND,
Train the Trainer

สาขางานวิจัยทีเ่ ชี่ยวชาญ:
Applied Thermodynamics, Fluid Mechanics, Heat Exchanger, Enhancement of Heat Transfer
งานวิจัยทีก่ าลังทา:
เรื่อง

สภาวะ

- Application of Ultrasonic Wave in the Extraction of Natural Products

หัวหน้าโครงการ

- Study on Optimization Temperature and Thermal Distribution of Read/Write Head
Solder

หัวหน้าโครงการ

- Development of Cooling System of Harddisk Drive Tester

หัวหน้าโครงการ

- Thermal Stability Analysis of Read/Write Head Arms for Hard Disk Drive

หัวหน้าโครงการ

- Heat Transfer and Flow Characteristics in the Wavy Wall Corrugated Channel

หัวหน้าโครงการ

- Closed Loop Liquid Cooling System of the Micro-Channel Heat Sink

หัวหน้าโครงการ

- Heat Transfer Characteristics in the Micro-Pin Fin Heat Sinks

หัวหน้าโครงการ

- Heat Transfer and Flow Characteristics in the V-Corrugated Channel

หัวหน้าโครงการ

- Heat Transfer Characteristics of Nanofluid in the Micro-Channel Heat Sink

หัวหน้าโครงการ

- Enhancement of Thermal Performance Heat Pipe by using Nanofluids

หัวหน้าโครงการ

- Investigation on the Thermal Performance Enhancement of TiO2/R-141b Refrigerant
of Heat Pipe

หัวหน้าโครงการ

ผลงานวิจัยทีไ่ ด้ รับการเผยแพร่ :
International Journals:
S. Wongwises, P. Naphon, 1998, Heat-Mass Transfer and Flow Characteristics of Two-Phase
Countercurrent Annular Flow in a Vertical Pipe, International Communications in Heat Mass Transfer,
Vol. 25, pp. 819-829.
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S. Wongwises, P. Naphon, 2000, Heat Transfer and Flow Characteristics in Vertical Annular Two-Phase
Two-Component Flow, Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 5, No.1, pp.
16-27.
S. Wongwises, W. Duangthongsuk, P. Naphon, 2002, Tube-Side Two-Phase Heat Transfer Coefficients of
Refrigerant HFC-134a Flowing Through a Fin-and-Tube Evaporator, International Communications Heat
Mass Transfer, Vol. 29, pp. 387-400.
P. Naphon, S. Wongwises, 2002, An Experimental Study on the In-Tube Heat Transfer Coefficients in a
Spiral-Coil Heat Exchanger, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 29, pp. 797-809.
P. Naphon, S. Wongwises, 2003, Investigation of the Performance of a Spiral-Coil Finned Tube Heat
Exchanger under Dehumidifying Conditions, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 76,
pp. 71-79.
P. Naphon, B. Kongtragool, 2003, Theoretical Study on Heat Transfer Characteristics and Performance of
the Flat-Plate Solar Air Heaters, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 30, pp. 11251136.
P. Naphon, 2005, Effect of Porous Media on the Performance of the Double-Pass Flat-Plate Solar Air
Heater, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 140-150.
P. Naphon, S. Wongwises, 2005, Heat Transfer Coefficients of a Spirally Coiled Finned Tube Heat
Exchanger, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 371-385.
P. Naphon, S. Wongwises, 2005, A study of the heat transfer Characteristics of a Compact Spiral Coil
Heat Exchanger under Wet-Surface Conditions, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 29, pp.
511-521.
S. Wongwises, P. Naphon, 2005, Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spirally Coiled
Finned Tube Heat Exchanger under Dry-Surface Conditions, Heat Transfer Engineering, Vol. 27, No. 1,
pp. 25-34.
S. Wongwises, P. Naphon, 2005, Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spirally Coiled Heat
Exchanger under Sensible Cooling Conditions", Japan Society of Mechanical Engineering (JSME)
International Journal Series B, Vol. 48, No. 4, pp. 810-819.
P. Naphon, 2005, On the Performance and Entropy Generation of the Double-Pass Solar Air Heater with
Longitudinal Fins, Renewable Energy, Vol. 30, pp. 1345-1357.
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P. Naphon, 2005, Study on the Heat Transfer Characteristics of an Evaporative Cooling Tower,
International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 1066-1074.
P. Naphon, 2006, Study on the Thermal Performance of the Annular Fin under Dry-Surface, Partially
Wet-Surface, and Fully Wet-Surface Conditions, International Communications Heat Mass Transfer, Vol.
33, pp. 112-121.
P. Naphon, P. Sriromruln, 2006, Single-Phase Heat Transfer and Pressure Drop in the Micro-fin Tubes
with Coiled Wire Insert, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 176-183.
S. Laohalertdecha, P. Naphon, S. Wongwises, 2007, A Review of Electrohydrodynamic Enhancement of
Heat Transfer, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 11, pp. 858-876.
P. Naphon, 2006, Heat Transfer and Pressure Drop in the Horizontal Double Pipes with and without
Twisted Tape Insert, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 166-175.
P. Naphon, S. Wongwises, 2006, A Review of Heat Transfer and Flow Characteristics in Curved Tubes,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 10, pp. 463-490.
S. Wongwises, P. Naphon, 2006, Thermal Performance of a Spirally Coiled Finned-Tube Heat Exchanger
under Wet-Surface Conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 20, pp. 212-226.
P. Naphon, 2006, Effect of Coil-Wire Insert on Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop of the
Horizontal Concentric Tubes, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 753-763.
P. Naphon, M. Nuchjapo, J. Kurujareon, 2006, Heat Transfer Coefficient and Friction Factor of the
Horizontal Double Tubes with Helical Ribs, Energy Conversion & Management, Vol. 47, pp. 3031-3044.
P. Naphon, 2006, Second Law Analysis on the Heat Transfer of the Horizontal Concentric Tube Heat
Exchanger, International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 33 pp. 1029-1041.
P. Naphon, J. Suwagri, 2007, Effect of Curvature Ratios on the Developments of Heat Transfer and Flow
in the Horizontal Spirally Coiled Tube, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 50, pp. 444451.
P. Naphon, 2007, Laminar Convective Heat Transfer and Pressure Drop in the Corrugated Channel,
International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 34, pp. 62-71.P. Naphon, 2007, Thermal
Performance and Pressure Drop of the Helical-Coil Heat Exchangers with and without Helically Crimped
Fins, International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 34, pp. 321-330.
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P. Naphon, 2008, Heat Transfer Characteristics and Pressure Drop in the Channel with V-Corrugated
Upper and Lower Plates, Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 1516-1524.
P. Naphon, A. Sookkasem, 2007, Investigation on the Heat Transfer and Flow Characteristics of the
Tapered Cylinder Pin Fin Heat Sinks, Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 2671-2679.
P. Naphon, 2008, Effect of corrugated plates in an in-phase arrangement on the heat transfer and flow
developments, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 51, pp. 3963-3971.
P. Naphon, K. Kornkumjayrit, 2008, Numerical Analysis on the Fluid Flow and Heat Transfer in the
Channel with V-shaped Wavy Lower Plate, International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 35,
pp. 839-843.
P. Naphon, P. Assadamongkol, T. Borirak, 2008, Experimental Investigation of Titanium Nanofluids on
the Heat Pipe Thermal Efficiency, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press)
P.Naphon, O. Khonseur, 2008, Study on the Convective Heat Transfer and Pressure Drop in the Microchannel Heat Sink, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press)
P. Naphon, D. Thongkum, P. Assadamongkol, 2008, Heat Pipe Efficiency Enhancement with
Refrigerant-nanoparticles Mixtures, Energy Conversion and Management, (in press)
P. Naphon, 2008, Study on the Heat Transfer Characteristics and Pressure Drop in the Channels with Arcshaped Wavy Plates, International Journal of Heat and Mass Transfer, (submitted)
P. Naphon, S. Wiriyasart, 2008, Liquid Cooling in the Mini-rectangular Fin Heat Sink with and without
Thermoelectric for CPU, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press)
National Journals:
B. Kongtragool, P. Naphon, 2003, A Review of Stirling Engines of Low Differential Temperature,
Journal of Technology Thonburi, Vol. 2, No. 1, pp. 34-41.
P. Naphon, B. Kongtragool, 2004, Heat Transfer Characteristics and Performance of the Flat-Plate Solar
Air Heaters, Journal of Technology Thonburi, Vol. 3, No. 1, pp. 60-68.
บัญชา ค้งตระกูล และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวิเคราะห์เครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบอัลฟาด้วยวิธีเชิงตัวเลข”
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปี ที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้าที่ 83-90.
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บัญชา ค้งตระกูล และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวิเคราะห์เครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้าด้วยวิธีเชิงตัวเลข”
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปี ที่ 3, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 65-74.
บัญชา ค้งตระกูล และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวิเคราะห์เครื่ องยนต์สเตอร์ ลิงแบบแกมม่าด้วยวิธีเชิงตัวเลข”
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปี ที่ 3, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 82-91.
ไพศาล นาผล, 2005, สมรรถนะของหอคอยหล่อเย็นแบบสัมผัสโดยตรง, วารสาร 12 ปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
P. Naphon, S. Tangnikorn, B. Kongtragool, 2005, Study on the Heat Transfer Characteristics of the
Annular Fin under Sensible Cooling Conditions, Journal of Technology Thonburi, Vol. 4, No. 1, pp. 3944.
P. Naphon, P. Sriromruln, Kongtragool, 2005, Thermal Performance of the Double Pass Flat-Plate Solar
Air Heater with Fins, Journal of Technology Thonburi, Vol. 4, No. 1, pp. 52-59.
B. Kongtragool, P. Naphon, 2005, Thermodynamics Analysis of an Imperfect Regeneration Stirling
Engine with Zero Dead Volume, Journal of Technology Thonburi, Vol. 4, No. 1, pp. 19-25.
บัญชา ค้งตระกูล และ ไพศาล นาผล, 2548, “การศึกษาหลักการทางานของเครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบกลไก”
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปี ที่ 4, ฉบับที่ 1, หน้าที่ 75-83.
P. Naphon, 2005, Analysis of Heat Transfer Characteristics of the Annular Fin under Partially WetSurface Conditions, Journal of Industrial Technology, Vol. 1, pp. 9-13.
P. Naphon, 2005, On the Heat Transfer Characteristics of a Helically Coiled Tube, Journal of
Engineering, Energy and Environment, Vol. 1, pp. 1-11.
ไพศาล นาผล, ภาคภูมิ ศรี ร่มรื่ น, 2005, การพาความร้อนขณะเดือดแบบพูลของ R-134a, วารสารวิชาการ
วิศวกรรม พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม, ปี ที่ 1, ฉบับที่ 1, หน้าที่ 43-53.
P. Naphon, M. Nuchjapo, 2006, Study On the Heat Transfer and Pressure Drop of the Horizontal
Corrugated Tubes, SWU Engineering Journal, Vol. 1, pp. 1-7.
International Conferences:
S. Wongwises, P. Naphon, 1998, Flow, Heat and Mass Transfer Characteristics of Two-Phase
Countercurrent Annular Flow in a Vertical Pipe, 3rd International Conference on Multiphase Flow,
ICMF98, June 8-12, Lyon, France.
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P. Naphon, S. Wongwises, 2003, Experimental and Theoretical Investigation of the Heat Transfer
Characteristics and Performance of a Spiral-Coil Heat Exchanger under Dry-Surface Conditions, 2nd
International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics (HEFAT), June 24-26,
Victoria Falls, Zambia.
P. Naphon, S. Wongwises, 2004, On the Performance of a Spirally Coiled Finned Tube Heat Exchanger
under Dry-Surface Conditions, The 15th International Symposium on Transport Phenomena, ISTP-15, May
9-13, Bangkok, Thailand.
P. Naphon, S. Tangnikorn, P. Asadamongkon, P. Sriromruln, 2005, Analysis of Heat Transfer
Characteristics of the Annular Fin under Partially Wet Surface Conditions, 4th International Conference on
Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT), 19-22 September 2005, Cairo, Egypt.
National Conferences:
บัญชา ค้งตระกูล, ไพศาล นาผล, 2544, สมรรถนะของเครื่ องยนต์สเตอร์ ลิงแบบความแตกต่างของอุณหภูมิ
ต่า, การประชุมเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน 2544 จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
บัญชา ค้งตระกูล, ไพศาล นาผล, 2544, สมรรถนะเชิงทดลองเกี่ยวกับเครื่ องสู บน้ าฟลูอิดไดน์, การประชุม
เครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน 2544 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
บัญชา ค้งตระกูล, ไพศาล นาผล, 2544, การศึกษาเครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสู บทางานสองด้าน, การ
ประชุมเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน 2544 จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
ไพศาล นาผล, สมชาย วงศ์วเิ ศษ, 2545, การจาลองคุณลักษณะของการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็ นวง, การประชุมเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 16,
14-16 ตุลาคม 2545 จังหวัดภูเก็ต
ศุภกิจ ขาวเนตร, วิชิต บัวแก้ว, ไพศาล นาผล, 2548, การศึกษาเกี่ยวกับการหดตัวของผลิตภัณฑ์พลาสติกฉี ด,
การประชุมเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, จังหวัดภูเก็ต
มานะชัย นุชจะโปะ, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, 2549, การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและความดันตกคร่ อมในท่อที่มีร่องเกลียว, การประชุมวิชาการการถ่ ายเทพลังงานความร้ อนและมวลใน
อุปกรณ์ ด้านความร้ อน ครั้ งที่ 5, 6-7 เมษายน 2549, จังหวัดเชียงใหม่
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จาเนียร สุ วะไกร, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, 2549, การวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลในท่อที่ขดเป็ นวงในแนวนอน, การประชุมวิชาการการถ่ ายเทพลังงานความร้ อนและมวล
ในอุปกรณ์ ด้านความร้ อน ครั้ งที่ 5, 6-7 เมษายน 2549, จังหวัดเชียงใหม่
มานะชัย นุชจะโปะ, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, 2549, คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดัน
ตกคร่ อมในท่อที่มีร่องเกลียว, การประชุมวิชาการที่ โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ครั้ งที่ 10, 10-11
ตุลาคม 2549, จังหวัดนครนายก
จาเนียร สุ วะไกร, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, 2549, การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน
ในท่อที่ขดเป็ นวง, การประชุมวิชาการที่โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ครั้ งที่ 10, 10-11 ตุลาคม, จังหวัด
นครนายก
อนุสรณ์ สุ ขเกษม, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, พิชยั อัษฎมงคล 2549, การถ่ายเทความร้อนโดยการพา
ของกลุ่มครี บแท่งทรงกรวย, การประชุมวิชาการที่ โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ครั้ งที่ 10, 10-11 ตุลาคม
2549, จังหวัดนครนายก
อนุสรณ์ สุ ขเกษม, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, พิชยั อัษฎมงคล 2549, คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน
และการไหลผ่านกลุ่มครี บทรงกรวยยอดตัด, การประชุมวิชาการเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศ
ไทยครั้ งที่ 20, 18-20 ตุลาคม 2549,
จังหวัดนครราชสี มา
ดิฐพงษ์ ทองคา, ไพศาล นาผล, พิชยั อัษฎมงคล, 2551, การศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนของท่อ
ความร้อนที่ใช้สารทาความเย็นผสมกับอนุภาคนาโน, การประชุมวิชาการเครื อข่ ายพลังงานแห่ งประเทศไทย
ครั้ งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, จังหวัดนครปฐม
สมกรานต์ วิริยะศาสตร์ , ไพศาล นาผล, พิชยั อัษฎมงคล, 2551, การระบายความร้อนโดยใช้ของเหลวในชุด
ระบายความร้อนที่มีครี บขนาดเล็กที่มีและไม่มีเทอร์ โมอิเล็คตริ กสาหรับซี พียขู องคอมพิวเตอร์ , การประชุม
วิชาการเครื อข่ ายพลังงานแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, จังหวัดนครปฐม
รัฐศักดิ์ พรหมมาศ, ไพศาล นาผล, อโณทัย สู ขแสงพนมรุ ้ง, 2551, การเพิ่มสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศด้วยท่อความร้อน, การประชุมวิชาการเครื อข่ ายพลังงานแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 4, 14-16
พฤษภาคม จังหวัดนครปฐม
ธีรพงษ์ บริ รักษ์, ไพศาล นาผล, พิชยั อัษฎมงคล, 2551, การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของท่อความร้อนโดยใช้ของ
ไหลนาโน, การประชุมวิชาการเครื อข่ ายพลังงานแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม จังหวัด
นครปฐม
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สิ ทธิบัตรที่ยนื่ จดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
“อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็ นวง” หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 070592
“อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสปริ ง” หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 071098
“อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อขดแบบสปริ ง”
0601005007

หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่

“หม้อประหยัดพลังงาน” หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0601005008
“ชุดประหยัดพลังงานสาหรับเครื่ องปรับอากาศ” หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0801000805
“เครื่ องผลิตไข่เค็มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิก” หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ xxxxxxxxxxx
เอกสารประกอบคาสอน
- เอกสารประกอบคาสอนวิชาเทอร์ โมไดนามิกส์ II
- เอกสารประกอบคาสอนวิชาการถ่ายเทความร้อน
- เอกสารประกอบการคาวิชาวิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
-Thermodynamics I, II
-Mechanical Engineering Lab II, III
-Mechanical Engineering Project I, II
ระดับปริญญาโท
-Advanced Thermodynamics
-Advanced numerical Method
-Convection heat Transfer
ระดับปริญญาเอก
- Thermal System Designs
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-Mechanical Engineering Seminars I
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อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรคนที่ 2

Curriculum Vitae (CV)
ชื่อ-สกุล

สถานทีต่ ิดต่ อ:

ั วริ ช พลูปราชญ์
ผูช้ ่วยศาตราจารย์กณ
Assist. Prof. Ganwarich Pluphrach
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทางด้านวัสดุศาสตร์ และกลศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถ. รังสิ ต-นครนายก อ. องครักษ์
จ. นครนายก 26120
โทรศัพท์: 037-322625-35 ext 2055; Fax.: 037-322609
E-mail address pganwarich@yahoo.com

ประวัติการศึกษา:
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ -สกุล
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ นำยกัณวริช พลูปรำชญ์

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
วศ.บ. Industrial
Engineering
M.Econ Economics
.
Mechanical
วศ.ม. Engineering
Ph.D. Mechanical
Engineering

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
เทเวศร์
มหำวิทยำลัยเกริก
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
Czech Technical University

ประวัติการทางานและการฝึ กอบรม:
1983-1995
1995-2000
2000
2000- present

อาจารย์ประจาแผนกวิชาเขียนแบบวิศวกรรม คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
Srinakarinwirot University, THAILAND—Lecturer at the Department of Mechanical
Engineering
Acting Head of Department of Mechanical Engineering, Srinakarinwirot university
Srinakarinwirot University, THAILAND—Lecturer at the Department of Mechanical
Engineering

ปี พ.ศ.
2532
2533
2537
2549
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สาขางานวิจัยทีเ่ ชี่ยวชาญ:
Mechanical Behavior of Materials, Finite Element Method Applications to Fracture Mechanics & Metal
Forming, Methodology of Machine Design, Design Manufacturing & Management
งานวิจัยทีก่ าลังทา:
เรื่อง
Influence of Heat Conduction on Solidification and
an ASTM A-48 Gray Iron Microstructure

สภาวะ
Mechanical Properties of

หัวหน้าโครงการ

The Study of the Effect of Solidification on Graphite Flakes Microstructure
and Mechanical Properties of an ASTM A-48 Gray Cast Iron Using Steel Molds

หัวหน้าโครงการ

On the Microstructure and Mechanical Properties of a Particle Reinforced
Composites after Powder Metallurgical Techniques

หัวหน้าโครงการ

ผลงานวิจัยทีไ่ ด้ รับการเผยแพร่ :
National Journals:
Pluphrach, G. , 2005, Ferrite Grain Size of Microalloyed Steels in As-Cast State. Journal of
Technology Thonburi, Vol. 2, pp. 49.
Pluphrach, G. , 2005, Austenite Grain Size of Microalloyed Steels in As-Cast State. SWU. Journal of
University Administration, Srinakharinwirot University, Vol. 14, pp. 50.
Pluphrach, G. , 2005, Ferrite Grain Size Compared to Austenite Grain Size of Microalloyed
Steels in As-Cast State. Journal of Technology Thonburi, Vol. 2, pp. 22.
Pluphrach. G., 2005, Effect of Vanadium Additions on Yield Stress of Low Carbon Microalloyed
Cast Steels. Srinakharinwirot University Science Journal, Vol. 19, pp. 102.
Pluphrach, G. , 2005, Oxyacetylene Flame Hardening. Industrial Technology Journal, Journal of the
Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University.
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Pluphrach, G., 2007, On the Austenite Grain Size during Various Heat Treatment of Plain Low-Carbon
Steels. SWU Engineering Journal, Vol. 1, pp. 38.
Pluphrach, G. and Aomor T., 2008, Mechanical Properties and Microstructure of Plain Low-Carbon
Steels after Quenching. Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand,
Vol. 2, pp. 65.
Pluphrach, G. , 2007, Strengthening Mechanisms in Metals. SWU Engineering Journal, Vol. 2, pp. 1.
International Conferences:
Pluphrach. G. , 2004, Grain Size of Ferrite in Low Carbon Microalloyed Cast Steels., In : CTU
Reports Proc. WORKSHOP 2004. Prague.
Macek, K., Cejp, J., and Pluphrach, G., 2004, Yield Strength of Low Carbon Cast Steels. In :
CTU Reports Proc. WORKSHOP 2004. Prague.
Cejp, J., Macek, K., and Pluphrach, G., 2004, Austenite Grain Size and Mechanical Properties of
Cast Steels 9MnTi5 and 20 MnNbV5. Proceedings of Conf. “20 Days of Heat Treatment”
Cercany, Association for Treatment and Testing of Metals, pp. 39-43. ISBN 80-239-3561-5.
Cejp, J., Macek, K., Pluphrach, G. , 2006, Influence of Heat Treatment on Properties of
Fine - Grained eldable Steels for Thin - Walled Castings. Proceedings of International Symposium
Metal 2006.
Macek, K., Pluphrach, G. , 2005, In: Proceed. Conf. Contribution of Metallography for Solution
Working Problems. FME TU Prague-SKODA Research-CSNMT-EA CR, Libverda 2005, pp. 45-49.
Maced, K., Cejp, J., Pluphrach, G. , 2006, The Effect of Solution Annealing on Properties of
Microalloyed Low Carbon Cast Steels. In : CTU Reports Proc.WORKSHOP 2006. Prague.
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National Conference:
Lutchanont, J., Pluphrach, G., Sukree, T., Arthonwiriyakhel, W., Nantrvijit, S., and Mutiman, A. ,
2001, Study of the Effects of the Mold Materials on the Mechanical Properties and the
Microstructure of the Gray Cast Iron
(FC25). Proceedings of Conf. on Mechanical
Engineering NETT of Thailand- 15th, Bangkok.
Pluphrach, G. , 2007, Study of Silicon Content on Graphite Flakes Microstructure and Mechanical
Properties of an ASTM A-48 Grey Cast Iron. Proceedings of Conf. on Lanna Engineering, The
Engineering Institute of Thailand, North Branch. Aug. 9. Chieng Mai.
ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
-Engineering Materials
-Mechanical Engineering Practice
-Numerical Analysis for Mechanical Engineering
-Mechanical Engineering Lab I
-Mechanical Engineering Project I, II
ระดับปริญญาโท
-Mechanical Engineering Reserch Methodology
-Mechanical Engineering Seminars I
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อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรคนที่ 3

Curriculum Vitae
ชื่อ-สกุล
(Name)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บญั ชา ค้งตระกูล
Assist. Prof. Bancha Kongtragool

สถานทีท่ างาน

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถ. รังสิ ต-นครนายก อ. องครักษ์
จ. นครนายก 26120
โทรศัพท์: 037-322625-35 ext 2055; Fax.: 037-322609
bancha_kong@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ -สกุล
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ นำยบัญชำ ค้งตระกูล

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
วศ.บ . Mechanical
Engineering
วศ.ม . Mechanical
Engineering
Ph.D. Energy
Technology

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
วิทยำลัยเทคโนโลยีและ
อำชีวศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปี พ.ศ.
2520

The Joint Graduate School of
Energy and Environment

2548

ประวัติวชิ าชี พวิศวกรรมควบคุม:
พ.ย.2520 - ก.ย.2526 ภาคีวศิ วกรเครื่ องกล ภก. 2415
ก.ย.2526 - ธ.ค.2534 สามัญวิศวกรเครื่ องกล สก. 1005
ธ.ค.2534 - ปัจจุบนั
วุฒิวศิ วกรเครื่ องกล วก. 557
ประสบการณ์ :
ธ.ค.2518 - เม.ย.2520:
พ.ค.2520 - ก.ค.2521:
ส.ค.2521 - พ.ย.2522:

ครู ช่าง, แผนกช่างยนต์, โรงเรี ยนช่างกลบางซ่อน, กรุ งเทพมหานคร
ครู ช่าง, แผนกคณิ ตศาสตร์ ช่าง, โรงเรี ยนช่างกลสยาม, กรุ งเทพมหานคร
วิศวกรเครื่ องกล 3, ศูนย์เครื่ องมือและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ,
คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร

2526
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ธ.ค.2522 - ก.ค.2526:

อาจารย์ 1 ระดับ 3, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, กรุ งเทพมหานคร
ส.ค.2526 - มี.ค.2535: วิศวกรระดับ 8, ทาหน้าที่วศิ วกรประจากะ, กองเดินเครื่ อง เขื่อนสิ ริกิต์ ิ,
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, อุตรดิตถ์
เม.ย.2535 - ต.ค.2535: วิศวกรระดับ 8, ดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนกเดินเครื่ องกะ 2,
กองเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม 1,
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฉะเชิงเทรา
พ.ย.2535 - ธ.ค.2536: ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิค, บริ ษทั พนัส ทรัค แอนด์ ทรานส์ จากัด, ชลบุรี
ม.ค.2537 - ธ.ค.2538: ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม, บริ ษทั เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง สแควร์
จากัด, กรุ งเทพมหานคร
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5. บัญชา ค้ งตระกูล และ ไพศาล นาผล., 2544, สมรรถนะของเครื่ องยนต์สเตอร์ ลิงแบบความแตกต่าง
ของอุณหภูมิต่า, การประชุมเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 15, มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทร วิโรฒ, กรุ งเทพมหานคร.
หนังสื อ
1. เตื้อง โรมา, บัญชา ค้ งตระกูล และคณะ, 2521, คณิ ตศาสตร์ ช่างยนต์ , กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์พิทกั ษ์
อักษร.
2. เตื้อง โรมา, บัญชา ค้ งตระกูล และคณะ, 2521, คณิ ตศาสตร์ ช่างพืน้ ฐาน, กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ประยูร
วงศ์.
3. เตื้อง โรมา, บัญชา ค้ งตระกูล และคณะ, 2521, กลศาสตร์ ประยุกต์ เบือ้ งต้ น, กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
พิทกั ษ์อกั ษร.
4. บัญชา ค้ งตระกูล, 2526, ชิ ้นส่ วนเครื่ องจักรกล, กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์.
5. บัญชา ค้ งตระกูล, ปานเพชร ชินินทร และ ยงยศ จินารักษ์, 2532, กลศาสตร์ ยานยนต์ , กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชัน่ . (ISBN 974-512-735-3)
6. บัญชา ค้ งตระกูล, 2542, กลศาสตร์ ยานยนต์ 1, นครนายก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. องครักษ์,
2542. (ISBN 974-597-064-6)
7. บัญชา ค้ งตระกูล, 2541, กลศาสตร์ ยานยนต์ 2, นครนายก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. องครักษ์,
2541. (ISBN 974-597-038-7)
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เอกสารประกอบการสอน
1. บัญชา ค้ งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ ของแข็ง 1, ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์.
2. บัญชา ค้ งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ ของแข็ง 2, ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์.
3. บัญชา ค้ งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชา ทค 237 วิศวกรรมยานยนต์ , ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์. (เอกสารผลงานวิชาการ)
4. บัญชา ค้ งตระกูล, 2544, เอกสารประกอบการสอนวิชา วศก 214 กลศาสตร์ ของแข็ง 2, ภาควิชา
วิศวกรรม เครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์. (เอกสารผลงานวิชาการ)
5. บัญชา ค้งตระกูล, 2544, เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่ องยนต์ สันดาปภายใน, ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์.
สิ ทธิบัตรทีย่ นื่ จดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1. เครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบสองลูกสู บ หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0601003084
2. เครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสู บกาลังคู่ หมายเลขขอรับสิ ทธิ บตั รเลขที่ 0601003085
3. เครื่ องยนต์สเตอร์ ลิงแบบลูกสู บกาลังสี่ ลูกสู บ หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0601003086
4. ระบบการผลิ ตก าลัง ด้วยเครื่ องยนต์ส เตอร์ ลิ ง พลัง แสงอาทิ ต ย์ หมายเลขขอรั บ สิ ท ธิ บ ตั รเลขที่
0601003087
5. คาลอริ มิเตอร์ แบบน้ าไหลผ่านสาหรับวัดความเข้มของรังสี อาทิตย์จากตัวรวมรังสี อาทิตย์หมายเลข
ขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0601003089
ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
-Basic Automotive Practice
-Design of Intetnal Combustion Engine Components
- Intetnal Combustion Engine
-Mechanic of Solids II
-Mechanical Engineering Lab I
-Mechanical Engineering Project I, II
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ระดับปริญญาโท
-Advance Thermodynamic
-Mechanical Engineering Research Methodology
-Mechanical Engineering Seminars I
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อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรคนที่ 4

Curriculum Vitae (CV)
ชื่อ-สกุล

ผูช้ ่วยศาตราจารย์จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ
Assist. Prof. Jutarat Kurujareon

สถานทีต่ ิดต่ อ:

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ถ. รังสิ ต-นครนายก, อ. องครักษ์, จ. นครนายก 26120
โทรศัพท์: 037-322625-35 ext 2065; Fax.: 037-322609
E-mail address jutaratk@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา:
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ชื่อ -สกุล
นำงจุฑำรัตน์ คุรุเจริญ

คุณวุฒ ิ
วศ.บ
Ph.D.

สำขำวิชำ
Mechanical
Engineering
Mechanical
Engineering

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ปี
พ.ศ.
2543

University of Hertfordshire (U.K.)

2548

ประวัติการทางานและการฝึ กอบรม:
Apr 1994
1995-1996

Jun 1995
Nov 1995
Apr 1996
Dec 1999
2000-2004

AMCO Co,Ltd., THAILAND—Trainee at the Division of Production
Ubonratchathani University, THAILAND—Lecturer at the Department of Mechanical
Engineering teaching Thermodynamics and Engineering Drawing to undergraduate
Students
Ubonratchathani University, THAILAND—Automotive Technology Training
DEGEM System Co,Ltd., ISRAEL—Automotive Technology Training
ELWE Co,Ltd., GERMANY—Hydraulic Technology Training
SINTEF, NORWAY—Short Course on Parallel CFD code development and application
on Biofluid Engineering
Ubonratchathani University, THAILAND—Lecturer in the Department of Mechanical
Engineering teaching Automatic Control Engineering, Thermodynamics, Fluid
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May 2004 to
Present

Mechanics andMechanical Measurement to undergraduate students
Srinakharinwirot University, THAILAND—Asst. Professor in the of Mechanical
Engineering teaching Numerical Method for Engineering, Refrigeration, Airconditioning,Thermodynamics, Fluid Mechanics, Mechanical Measurement and
Thermofluid to undergraduate students. Also teaching Computational Fluid Dynamics
(CFD), Advance Numerical Method, Heat Transfer and Convection and Aerodynamics
to graduate students.

สาขางานวิจัยทีเ่ ชี่ยวชาญ:
Computational Fluid Dynamics (CFD), Parallel CFD code development, Oscillatory flow, Two-phase flow
and Bio-fluid flow, Non-Newtonian fluid flow
งานวิจัยทีก่ าลังทา:
เรื่อง

สภาวะ

Investigation of the airflow in human respiratory system using Computational Fluid
Dynamics (CFD): Funded by the Thailand Research Fund

หัวหน้าโครงการ

The investigation of airflow characteristic in hot-air dryer using Computational Fluid
Dynamics : Founded by the Thailand Research Fund

หัวหน้าโครงการ

ผลงานวิจัยทีไ่ ด้ รับการเผยแพร่ :
International Journals:
Kurujareon, J., Holdø, A.E. and Calay, R.K., 1998, Effects of boundary conditions for the CFD Modeling
of respiratory flow in an asymmetric bifurcation, ASME Advances in Bioengineering,Vol. 39, pp. 103-104.
Kurujareon, J., Calay, R.K., and Holdø, A.E., 2002, Numerical simulation of respiratory flow patterns
within human lung, Respiratory Physiology & Neurobiology, Vol.130, pp.201-221.
Paisarn Naphon, Manachai Nuchjapo and Jutarat Kurujareon, 2006, Tube side heat transfer coefficient
and friction factor characteristics of horizontal tubes with helical rib, Energy Conversion and Management,
Vol. 47, pp. 3031-3044.
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National Journal:
Wiroon So-in, Jutarat Kurujareon and Lt.Col. Anotai Suksangpanomrung., 2549, The study of vortex
prevention in sump with vortex breaker by computational fluid dynamics, วารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2549 ,
pp.180-187.
International Conferences:
Kurujareon, J., Holdø, A.E., Jolliffe, A.D. and Calay, R.K.,1997, Effects of boundary conditions for the
CFD modeling of respiratory flow in the tracheobronchial network, 9th International Conference on
Biomedical Engineering, December 3-9 1997, Singapore.
Holdø, A.E., Jolliffe, A.D., Sorlti, K., Kurujareon, J. and Jenssen, C.B, 2000, Computational fluid
dynamics (CFD) modeling of the ventilation in the upper part of the tracheobronchial network, 2000
Parallel Computing Conference, Norway
Kurujareon. J., and Holdø, A.E., 2003, Numerical simulation of respiratory airflow at high-frequency
ventilation (HFV) condition within the human upper airway,World Congress on Medical Physics and
Biomedical Engineering 2003 Congress, 24-19 August 2003, Sydney
Kurujareon. J., Calay, R.K., and Holdø, A.E., 2543, Simulation of the unsteady oscillatory flow in threedimensional asymmetric bifurcation model of the conducting airway in the human lungs, The 17th Annual
Conference of Mechanical Engineering Network, Thailand.
เอกสารประกอบคาสอน
จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ “เทอร์โมไดนามิคส์ 1” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2546
ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
-Fluid Mechanics I, II
-Control Engineering
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-Refrigerations
-Thermodynamics
-Numerical Analysis for Mechanical Engineering
-Maththematics for Engineering I, II
-Mechanical Engineering Lab II, III
-Mechanical Engineering Project I, II
ระดับปริญญาโท
-Advanced Thermodynamic
-Advanced numerical Method
-Convection heatransfer
ระดับปริญญาเอก
- Optimization Analysis
-Mechanical Engineering Seminars I
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อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรคนที่ 5

Curriculum Vitae
ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ประชา บุณยวานิชกุล
Pracha Bunyawanichakul

สถานทีต่ ิดต่ อ:

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โทรศัพท์ 02-6641000 ต่อ 2005 โทรสาร: 037-322609
prachabu@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ -สกุล
อำจำรย์
นำยประชำ บุณยวำนิชกุล

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.

สำขำวิชำ
Agricultural
Engineering
M. Eng. Agricultural
Machinery
and
Management
Ph.D. Mechanical
Engineering

สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ปี พ.ศ.
2539

Asian Institute of
Technology

2541

University of Tasmania
(Australia)

2548

สาขางานวิจัยทีเ่ ชี่ยวชาญ
Design and Test of Agricultural Machinery, Computational Fluid Dynamics (CFD)
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้ รับการเผยแพร่
International Journal
Bunyawanichakul P., Kirkpaltrick M.P., Sargison J.E.and Walker G.J., 2006, Numerical and
experimental studies of the flow field in a cyclone dryer, ASME Journal of Fluid Engineering; Vol.28, pp.
1240-1250.
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Bunyawanichakul P., Walker G.J., Sargison J.E. and Doe P.E., 2007, Modeling and simulation of paddy
grain (rice) drying in a simple pneumatic dryer, Biosystems Engineering, Vol. 96(3), pp. 335-344.
International Conferences
Bunyawanichakul P., Kirkpaltrick M.P., Sargison J.E.and Walker G.J., 2006, A three-dimensional
simulation of a cyclone dryer, CFD 2006 the 5th International Conference on Computational Fluid
Dynamics in Industrial Processes, 13-15 December 2006, CSIRO, Melbourne, Australia; CD ROM.
ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
-Measurement and Instrumentation Laboratory
-Measurementsand Instrumentation
-Numerical Analysis for Mechanical Engineering
-Fluid Machinery
-Mathematics for Engineering I,II
-Mechanics of Solid I
-Fluid Mechanics I, II
-Mechanical Engineering Lab I,II,III
-Mechanical Engineering Project I, II
ระดับปริญญาโท
-Advance Engineering Mathematics
-Mechanical Engineering Seminars I
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ภาคผนวก ข
คาสั่ งแต่ ตง งั คณะกรรมการร่ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ภาคผนวก ค
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

