หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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

หน้ า
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
12
12
15
39
39
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สารบัญ(ต่ อ)

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

หน้ า
41
41
42
47

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

52
52
52
53

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์

53
53
53

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

53
53
54
55
55
55
56

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

58
55
59

56
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สารบัญ(ต่ อ)

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

หน้า
59
56
60
87

88
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หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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 :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย :

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Mechanical Engineering)
M.Eng. (Mechanical Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มุ่งผลิ ตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ถ่อง
แท้ ลึกซึ้ ง และแตกฉาน โดยในระดับมหาบัณฑิตมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแขนงวิชาที่ได้
ศึกษา สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความสามารถในการ
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ ตลอดเวลาที่ผา่ นมาทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลได้มีการพัฒนา
คณาจารย์และบุ ค ลากรอย่า งต่ อเนื่ อง ในด้า นการเรี ย นการสอนละงานวิจยั ทั้ง ในภาครั ฐและเอกชน
ตลอดจนบริ การวิชาการต่อสังคม ทาให้มีความพร้อมในการเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาโท ดัง ประวัติแนบ
ท้าย
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่เน้นการทาวิจยั เพียงอย่างเดียว
แผน ก แบบ ก 2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติม

36
37

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
1. รู ปแบบ เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
2. ภาษาที่ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตารา เป็ น
ตาราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียนและ
เข้าใจภาษาไทยเป็ 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
พร้อมเผยแพร่ ว่าเป็ นหลักสู ตรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ เมื่อสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่ องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม ซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรกล ควบคุมการผลิต และ
กระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ออกแบบและควบคุ มงานระบบต่างๆ เกี่ ยวกับระบบปรับ
อากาศ ระบบการลาเลี ยงน้ าในอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุ งการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร
และหน่วยงานต่างๆ ได้
2. นักวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ พลังงาน ยานยนต์ อากาศ
ยาน และหุ่นยนต์
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 ตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ งระบุ ถึง การก้าวกระโดด
ทางด้า นเทคโนโลยี ด้า นต่ า ง เช่ น เทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีชี วภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ นาโน
เทคโนโลยี รวมทั้ง การก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ วของเทคโนโลยีท างวิศ วกรรมเครื่ องกล ซึ่ ง สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมพร้อม
ให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้
อย่างมีระบบ ทั้งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสานร่ วมกับ
จุดแข็งของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ โดยดาเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ต่างๆที่สอดคล้องกับพันธกิจของ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคม และวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ จาเป็ นในการวางแผนหลัก สู ต รได้
คานึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงทางด้า นสังคมและวัฒนธรรม ที่ เป็ นทั้งโอกาส และผลกระทบในเชิ งลบต่ อ
ประเทศอันเนื่ องมาจากการแพร่ ขยายทางด้านเทคโนโลยีทาให้การเผยแพร่ วฒั นธรรมเป็ นไปได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ วมากกว่าที่ผา่ นมา ทาให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างตลาดสิ นค้าต่างๆ
ที่เป็ นทรัพยากรของประเทศ เช่นด้านการท่องเที่ยว ด้านสุ ขภาพ ด้านการบริ การ บริ หารจัดการฯลฯ ทาให้
เกิ ดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าต่างๆ และเป็ นผลดี กบั ผูป้ ระกอบการ และการจ้างงานในด้านต่างๆรวมถึ งงาน
ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกลระดับสู งที่ตอ้ งการในการวิเคราะห์วิจยั ศึกษาหาแนวทางการยกระดับสิ นค้า
ทางด้านเทคโนโลยีให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ดีผลกระทบในเชิ งลบอันอาจเกิ ดจากการหลัง่ ไหลของวัฒนธรรมอาจทาให้เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงในค่ า นิ ย ม และรู ป แบบการดาเนิ นชี วิ ตของเยาวชนรุ่ นใหม่ จึ ง จาเป็ นต้อ งปลู ก ฝั ง และ
สอดแทรกจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดีงามของไทย เพื่อให้เยาวชนเกิ ดความตระหนัก มีจิตสานึ กในการ
เลื อกรั บหรื อไม่รับค่านิ ยมที่ ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย การ
พัฒนาด้านเครื่ องกลซึ่งเป็ นกลไกหนึ่งที่จาเป็ นในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็ นต้อง
มีการเสริ มสร้างศีลธรรม และจริ ยธรรม เพื่อให้วศิ วกรเครื่ องกลมีการปฎิบตั ิหน้าที่ และดาเนิ นชี วิตอย่างมี
รอบคอบ และมีสติ
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12 ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากสภาวการณ์ภายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11 ทาให้การพัฒนาหลักสู ตรต้องทาในเชิงรุ ก ที่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ยน และยืดหยุ่น ได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยี เพื่ อรองรั บ การแข่ งขันทางธุ รกิ จที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่
10 ที่มีการมุ่งเน้นการผลิตและสร้างตราสิ นค้าของตนเอง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อพัฒนาศักยภาพของ
อุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ สู งขึ้ น เพื่อให้เติ บโตอย่า ง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน ดังนั้นการผลิตวิศวกรเครื่ องกลในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจาเป็ นต้องผลิตบัณฑิตมีความ
รอบรู ้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ ง มีศกั ยภาพในการทาการค้นคว้า พัฒนา และวิจยั เพื่อสามารถเสริ มสร้างการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ นรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่
ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ได้ดาเนิ นการตามแนวนโยบายของรั ฐบาลและมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนากาลังคนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั ได้มีการดาเนิ นการ
ค้ น คว้า วิ จ ัย เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศด้ ว ย การเปิ ดหลั ก สู ตรระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกลจึ งเป็ นหนึ่ งในกลไกการเพิ่มศักยภาพ และผลิ ตงานวิจยั อันจะเป็ นประโยชน์อย่า ง
ยิ่ง ยวดในการส่ ง เสริ ม การพัฒนาประเทศ ดัง นั้นจึ ง ได้ก าหนดปรั ช ญา และวัตถุ ป ระสงค์ข้ ึ นเพื่ อเป็ น
แนวทางในการดาเนินการบริ หารจัดการของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางวิศวกรรมเครื่ องกลอย่างยัง่ ยืน
1.2 ความสาคัญ
วิศวกรรมเครื่ องกล เป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่ งทางด้านวิศวกรรมหลักที่จาเป็ นในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งจากสรุ ปสภาวะการณ์รวมภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
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ดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร พบว่าการเรี ยนการสอนใน
ระดับบัณฑิ ตศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกลมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในการเสริ มสร้ างการ
พัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 10 ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการเสริ มสร้างและ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน และพอเพียง อีกทั้งสามารถเผยแพร่ ในระดับชาติได้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถคิดริ เริ่ มดาเนิ นการวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกลได้
อย่างอิสระและสร้างงานวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ที่เกิ ดประโยชน์ต่อภาครั ฐและเอกชนในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นของประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ใหม่จากงานวิจยั
3. เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีคุณภาพทางวิชาการเป็ นการรองรับ
การพัฒนาประเทศ
4. เพื่อส่ งเสริ มให้มหาบัณฑิ ตมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พของตนเองและมีจิต
อาสาต่อสังคม
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

หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
จ านวนรายชื่ อ อาจารย์ พร้ อ ม
ประ วั ติ แล ะ ประ ส บการ 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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ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง นิ สิ ต ใ น
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 ต รปริ ญ ญาโท 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 ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล จัดระบบการศึกษาเป็ นแบบ
การศึกษาภาคปกติ ระบบทวิภาค โดยปี การศึกษาหนึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและ
ภาคปลาย ซึ่ ง มี ระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่า 15 สั ป ดาห์ ส าหรั บ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อนก าหนดให้มี
ระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิตเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ โดยหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา สาขา
วิศวกรรมเครื่ องกล กาหนดการคิดหน่วยกิตดังนี้ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ภาคผนวก ค)
รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับบรรยายไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ /สารนิ พ นธ์ 1 หน่ ว ยกิ ต เท่ า กับ ศึ ก ษาค้น คว้า ไม่ น้อ ยกว่า 45 ชั่ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 (ภาคผนวก ค)
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 องการรั บสมัครบุ คคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิ ตศึกษาโดยมีระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียน
เรี ยน การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 (ภาคผนวก ค)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
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 นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 (ภาคผนวก ค) ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
- สาเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล หรื อสาขาอื่นที่
เทียบเท่าหรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร สามารถเลือกเข้าศึกษาใน
แผน ก แบบ ก 2
- สาเร็ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลหรื อสาขาอื่นที่
เทียบเท่าด้วยคะแนนเกียรตินิยม หรื อคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ในระบบคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00
สามารถเลือกเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 หรื อแผน ก แบบ ก 2
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
การเรี ยนในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่ องกลนั้นเป็ นการเรี ยนที่มี
รู ปแบบที่เน้นการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระความรู ้ ให้มีความเข้าใจในระดับที่ถ่องแท้และ
ลึกซึ้ งมากขึ้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการทาปริ ญญานิพนธ์
ดังนั้นนิ สิตจึงอาจมีปัญหาในเรื่ องการปรับตัวในการฝึ กฝนทักษะในด้านต่างๆที่จาเป็ นเช่ นการ
สื บค้น การวิเคราะห์สรุ ป และการนาเสนอข้อมูล
นอกจากนี้ นิสิตบางส่ วนอาจมีการทางานประจาควบคู่กบั การเรี ยนจึงอาจมีปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเข้าร่ วมกิจกรรม ทาให้ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในหัวข้ อ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนากฏระเบียบและเทคนิ คแบ่งเวลาเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในการวางเป้ าหมายการศึกษาให้สาเร็ จการศึกษาตามที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมเสริ มทักษะการสื บค้นข้อมูลให้แก่นิสิตใหม่
3. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ให้คาแนะนา และดูแลนิสิตอย่างสม่าเสมอ
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2.5 แผนการรับนิสิตและจานวนผู้สาเร็ จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี (รวมทั้งแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก
แบบ ก 2)
ระดับชั้นปี
จานวนนิสิตในแต่ ละปี การศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปี ที่ 1
15
15
20
20
20
ชั้นปี ที่ 2
15
15
20
20
รวม
15
30
35
40
40
จานวนทีค่ าดว่าจะจบ
15
15
20
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการรายรับ (หน่ วย บาท)
ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000
600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000

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. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
7. ค่าเงินอุดหนุน
8. รายจ่ายอื่นๆ
รวมรายจ่ าย

ร้อย
ละ
35
35
10
5
15
100

2554

ปี งบประมาณ
2555
2556

2557

2558

210,000 420,000 490,000 560,000 560,000
210,000 420,000 490,000 560,000 560,000
60,000 120,000 140,000 160,000 160,000
30,000
60,000
70,000
80,000
80,000
90,000 180,000 210,000 240,000 240,000
600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต และรายวิช าระหว่า งหลัก สู ตรในสถาบันฯ ให้เป็ นไปตามข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38
(ภาคผนวก ค)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต และ 37 หน่ วยกิต
หลักสู ตรแบ่ งออกเป็ นสองลักษณะคือ
-หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่เน้นการทาวิจยั เพียงอย่างเดียว 36 หน่วยกิต
-หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม 37 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
รายวิชา

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

1.รายวิชา(Coursework)
หมวดวิชาบังคับ
7*
13
หมวดวิชาเลือก
12
หมวดวิชาปริ ญญานิพนธ์
36
12
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
36
37
หมายเหตุ *นิสิตในแผนการศึกษานี้ลงทะเบียนเรี ยนหมวดวิชาบังคับจานวน 7 หน่วยกิต เพื่อปรับพื้นฐาน
เตรี ยมความพร้อมสาหรับทาปริ ญญานิพนธ์ แต่ไม่นบั หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาหมวดวิชาบังคับ
วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
MME 500 Mechanical Engineering Research Methodology

13 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

วศก 501 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 1
MME 501 Mechanical Engineering Seminars I

1(0-3-6)

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่ องกล
MME 502 Mechanical Engineering Experimental Methods and Design

3(3-0-6)

วศก 503 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมขั้นสู ง
MME 503 Advanced Engineering Mathematics

3(3-0-6)

วศก 504 วิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ข้ นั สู ง
MME 504 Advanced Finite Element Method

3(3-0-6)

3.1.3.2 รายวิชาหมวดวิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
รายวิชาหมวดวิชาเลือกในหลักสู ตรบัณฑิ ตศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
วิชาดังนี้(โดยเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
1. กลศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมควบคุม (Applied Mechanics and Control Engineering)
2. พลังงาน(Energy)
3. ความร้อนและของไหล (Thermal and Fluids)
1. กลุ่มวิชากลศาสตร์ ประยุกต์ และวิศวกรรมควบคุม
วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ นั สู ง
MME 530 Advanved Mechanical Behaviour of Materials
วศก 531 กลศาสตร์ ของแข็งขั้นสู ง
MME 531 Advanced Mechanics of Solids

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี
MME 532 Theory of Elasticity

3(3-0-6)

วศก 533 ทฤษฎีแผ่นและเปลือก
MME 533 Theory of Plates and Shells

3(3-0-6)

วศก 534 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง
MME 534 Experimental Stress Analysis

3(3-0-6)

วศก 540 ทฤษฎีเครื่ องจักรกลขั้นสู ง
MME 540 Advanced Theory of Machines

3(3-0-6)

วศก 541 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสู ง
MME 541 Advanced Mechanical Vibration

3(3-0-6)

วศก 542 การวิเคราะห์โมดัล
MME 542 Modal Analysis

3(3-0-6)

วศก 543 หุ่นยนต์
MME 543 Robotics

3(3-0-6)

วศก 544 แมคคาทรอนิค
MME 544 Mechatronics

3(3-0-6)

วศก 545 พลศาสตร์ ข้ นั สู ง
MME 545 Advanced Dynamics

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาพลังงาน
วศก 550 การแปลงรู ปพลังงานชีวภาพ
MME 550 Bio-Energy Conversion

3(3-0-6)
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วศก 551 การนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้

3 (3-0-6)

MME 551 Waste Heat Recovery
วศก 552 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

3(3-0-6)

MME 552 Energy Conservation for Buildings
วศก 553 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

MME 553 Energy Conservation for Industries
วศก 554 การจัดการพลังงานไฟฟ้ า

3(3-0-6)

MME 554 Electrical Energy Management
วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบการใช้พลังงาน

3(3-0-6)

MME 555 Energy Planning and Auditing
วศก 556 พลังงานแสงอาทิตย์

3(3-0-6)

MME 556 Solar Energy
3. กลุ่มวิชาความร้ อน-ของไหล
วศก 560 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสู ง
MME 560 Advanced Numerical Analysis

3(3-0-6)

วศก 561 เทอร์ โมไดนามิกขั้นสู ง
MME 561 Advanced Thermodynamics

3(3-0-6)

วศก 562 การพาความร้อน
MME 562 Convection Heat Transfer

3(3-0-6)
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วศก 563 พลศาสตร์ ของก๊าซ
MME 563 Gas Dynamics

3(3-0-6)

วศก 564 กลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
MME 564 Advanced Fluid Mechanics

3(3-0-6)

วศก 565 การคานวณพลสาสตร์ของไหล
MME 565 Computational Fluids Dynamics

3(3-0-6)

วศก 566 การขับเคลื่อนด้วยเจ็ทและกังหันก๊าซ
MME 566 Gas Turbine and Jet Proplusion

3(3-0-6)

3.1.3.3 รายวิชาหมวดวิชาปริญญานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
วศก 590 ปริ ญญานิพนธ์
MME 590 Thesis
แผน ก แบบ ก 2
วศก 591 ปริ ญญานิพนธ์
MME 591 Thesis

36 หน่ วยกิต
36 (0-0-216)
12 หน่ วยกิต
12 (0-0-108)

ความหมายของรหัสวิชา
วศก หรื อ MME หมายถึง สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
เลขหลักร้อยหมายถึง วิชาระดับปริ ญญาโท
- เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริ ญญาโท
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 แผนการศึกษาสาหรับหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 สาหรับผู้จบปริญญาตรีทที่ าวิจัยเพียงอย่างเดียว
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
MME500 Mech. Eng. Research Methodology*
MME501 Mechanical Engineering Seminars I*
MME590 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3
1
6
10
6

ทฤษฎี
3
0
0
3
-

ปฏิบัติ
0
3
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
36
48
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
MME502 Mech. Eng. Exp. Method and
3
Design*
MME590 Thesis
9
หน่วยกิตเฉพาะภาค
12
หน่ วยกิตสะสม
15
* เป็ นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้ วยตนเอง
6

0
3
-

0
0
-

54
60
-

ปี ที่ 2
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3
MME590 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
9
9
24

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
54
54
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 4
MME590 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
12
12
36

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
72
72
-
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 สาหรับผู้จบปริญญาตรีทที่ าวิจัยและเรียนรายวิชาเพิม่ เติม
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
MME500
MME501
MME503
MMExxx

ภาคการศึกษาที่ 1
Mech. Eng. Research Methodology
Mechanical Engineering Seminars I
Advance Engineering Mathematics
Elective
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3
1
3
3
10
10

ทฤษฎี
3
0
3
3
9
-

ปฏิบัติ
0
3
0
0
3
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
6
6
24
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
MME502 Mech. Eng. Exp. Method and Design
MME504 Advance Finite Element Method
MMExxx Elective
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3
3
3
9
9

ทฤษฎี
3
3
3
9
-

ปฏิบัติ
0
0
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
6
18
-

ปี ที่ 2
รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3
MMExxx Elective
MMExxx Elective
MME591 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3
3
3
9
28

ทฤษฎี
3
3
6
-

ปฏิบัติ
0
0
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
18
30
-

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 4
MME591 Thesis
หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
9
9
37

ทฤษฎี
0
0
-

ปฏิบัติ
0
0
-

ศึกษาด้ วยตนเอง
54
54
-
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาบังคับ
วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-6)
บทนาสู่ ความหมายของการวิจยั คุณลักษณะและเป้ าหมายของการวิจยั ชนิดและกระบวนการวิจยั
ระเบียบวิธีการค้นหาหัวข้อสาหรับการทาวิจยั การตั้งสมมติฐานและตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติสาหรับงานวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั
การประยุกต์งานวิจยั จริ ยธรรมของนักวิจยั เทคนิคการวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกล
MME 500 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 research techniques in mechanical engineering.
วศก 501 สั มมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-6)
การจับใจความสาคัญจากการสื บค้นบทความและรายงานทางวิชาการ พร้อมไปกับการเสริ มสร้าง
ทักษะในการเขียนรายงานและการนาเสนอปากเปล่า นอกจากนี้ ยงั มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุ นให้เกิ ด
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างนิ สิต นักวิจยั และคณาจารย์ในการแลกเปลี่ ยนแนวความคิดและสารสนเทศ นิ สิต
จะต้องนาเสนอรายงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นิสิตสนใจศึกษาแก่คณาจารย์และนิ สิตร่ วมชั้นเรี ยน
ด้วยปากเปล่า ในรู ปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม
MME 501 Mechanical Engineering Seminars I
1 (0-3-6)
Extracting main points from technical papers and 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 502 ระเบียบวิธีการทดลองและออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-6)
บทนาสู่ วิธีก ารทดลองและการออกแบบการทดลอง และการนาไปปฏิ บตั ิ จริ ง นิ สิตวางแผน
ปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองในปั ญหาที่มอบให้ในหลายด้าน เช่ น ทางด้านกลศาสตร์ ประยุกต์ ความร้ อนและของ
ไหล วิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค และพลังงาน
MME 502 Mechanical Engineering Experimental Method and Design
3 (3-0-6)
Introduction to experimental and experince in designing and executing laboratory experiments.
Students plan and execute their own experiments to acquire answers to assigned problem. Variety of
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areas covered including applied mechanics, thermal and fluids, control engineering and mechchatronics
and energy.
วศก 503 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมขั้นสู ง
3 (3-0-6)
ทบทวนสมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์ ส ามัญ อันดับ ที่ หนึ่ ง สมการอนุ พ นั ธ์ ส ามัญเชิ ง เส้ น ผลเฉลยของ
สมการอนุ พนั ธ์ในรู ปอนุ กรมกาลัง การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์ เมตริ กซ์และดี เทอร์ มิแนนท์ แคลคูลสั
อนุ พ นั ธ์ ข องเวกเตอร์ การอิ นทิ เกรตเชิ ง เส้ นและพื้นผิว ทฤษฎี ก ารอิ นทิ เกรต อนุ ก รมฟู ริเยร์ และการ
อินทิเกรต สมการเชิ งอนุ พนั ธ์ยอ่ ย ลาดับและอนุ กรม อนุ กรมเทย์เลอร์ และลอเรนจ์ การอินทิเกรตโดยวิธี
เศษเหลือ การวิเคราะห์ฟังชัน่ ของจานวนเชิงซ้อนและอนุกรมกาลัง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
MME 503 Advanced Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
Review of first-order ordinary differential equation, ordinary linear differential equation,
solution to the differential equation in power series, laplace transformation, vector matrix and
determinant, differential calculus of vector, linear and surface integration, integration techniques, furier
series and integration, partial differential equation, order and series, Taylor and Laurent series,
integration by part, functional analysis of complex number and power series, numerical method.
วศก 504 วิธีการไฟไนต์ อลิ เิ มนต์ ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
ศึ ก ษาการสร้ า งแบบจ าลองทางด้า นการค านวณ กลศาสตร์ ส าหรั บ ของแข็งและโครงสร้ า ง
หลักการพื้นฐานสาหรับไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับโครงถัก ไฟไนต์
เอลิ เมนต์สาหรับโครง ไฟไนต์เอลิ เมนต์สาหรั บของแข็งใน 2 มิติ ไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรั บแผ่นและ
เปลื อก ไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับของแข็งใน 3 มิติ ชิ้ นส่ วนเพื่อจุดประสงค์พิเศษ เทคนิ คในการสร้าง
แบบจาลอง ไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับปั ญหาทางด้านการถ่ายเทความร้อน การควบคุม และวัสดุศาสตร์
MME 504 Advanced Finite Element Method
3(3-0-6)
A study of computational modeling method, mechanics for solids and structures, fundamentals
for finite element method, FEM for trusses, FEM for beams, FEM for frames, FEM for twodimensional solids, FEM for plates and shells, FEM for 3D solids, special purpose elements, modelling
techniques, FEM for heat transfer, control, and materials science problems.
3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก
1. กลุ่มวิชากลศาสตร์ ประยุกต์ และวิศวกรรมควบคุม
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วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ นั สู ง
3(3-0-6)
ศึกษาความเค้นและความเครี ยด ความยืดหยุน่ การทดสอบด้วยการดึง การทดสอบพฤติกรรม
เชิงพลาสติดแบบอื่น การเพิ่มความแข็งด้วยความเครี ยดของโลหะ ทฤษฎีพลาสติกซิ ตี การขึ้นอยูก่ บั อัตรา
ของความเครี ยดและอุณหภูมิของความเค้นที่ไหล การเลื่อน เรขาคณิ ตและพลังงานในการเคลื่อน
กลศาสตร์ ของการเคลื่อน การเกิดผลึกแฝดทางกลและการเฉื อนแบบมาร์ เทนไซต์ กลไกของการเพิ่มความ
แข็งในโลหะ สภาพดึงยืดได้และการแตกหัก วิสโคอีลาสติกซิตี การคื บและการแตกด้วยความเค้น ความ
ล้า ความเค้นตกค้าง งานแปรรู ปทางกล
MME 530 Advanced Mechanical Behavior of Materials
3(3-0-6)
A study of stress and strain, elasticity, tensile testing, other tests of plastic behavior, strainhardening of metals, plasticity theory, strain-rate and temperature dependence of flow stress, slip,
dislocation geometry and energy, dislocation mechanics, mechanical twinning and martensitic shear,
hardening mechanisms in metals, ductillity and fracture, viscoelasticity, creep and stress rupture,
fatigue, residual stresses, mechanical working.
วศก 531 กลศาสตร์ ของแข็งขั้นสู ง
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเค้น การวิเคราะห์ความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครี ยด
สาหรั บของแข็ง ที่ มีค วามยืดหยุ่นเชิ ง เส้ น ทฤษฎี ค วามเสี ย หายหรื อเกณฑ์ข องการคราก และบทนาสู่
ของแข็งแบบพลาสติกอุดมคติ วิธีพลังงาน การดัดของคาน การบิด ปั ญหาแบบแกนสมมาตร ความเค้น
จากความร้อน เสถียรภาพแบบยืดหยุน่ บทนาสู่ วสั ดุประกอบ
MME 531 Advanced Mechanics of Solids
3(3-0-6)
Analysis of stress, analysis of strain, stress-strain relations for linearly elastic solids, theories of
failure or yield criteria and introduction to ideally plastic solid, energy methods, bending of beams,
torsion, axisymmetric problems, thermal stresses, elastic stability, introduction to composite materials.
วศก 532 ทฤษฎีอลิ าสติกซิตี
3(3-0-6)
หลักการของกลศาสตร์ สารต่อเนื่ อง เทนเซอร์ ของความเค้น การเสี ยรู ปของสารต่อเนื่ อง สมการ
ควบคุ ม ของทฤษฎี ค วามยืดหยุ่นแบบเชิ ง เส้ น กฎด้า นโครงสร้ า งในทฤษฎี ค วามยืดหยุ่นแบบเชิ ง เส้ น
ความสัมพันธ์ควบคุมในทฤษฎี ความยืดหยุ่นแบบเชิ งเส้น ปั ญหาพิเศษของทฤษฎี ความยืดหยุ่นแบบเชิ ง
เส้น ปั ญหาแบบ 3 มิติในทฤษฎี ความยืดหยุ่น ปั ญหาของเซนต์เวอนองต์ ปั ญหาแบบระนาบของทฤษฎี
ความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ในทฤษฎี ความยืดหยุ่นแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น กฎด้านโครงสร้ างสาหรับวัตถุ
ยืดหยุน่ แบบไม่เป็ นเชิงเส้น ปั ญหาและวิธีการของทฤษฎีความยืดหยุน่ แบบไม่เป็ นเชิงเส้น
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MME 532 Theory of Elasticity
3(3-0-6)
The concepts of continuum mechanics, stress tensor, deformation of a continuum, governing
equations of the linear theory of elasticity, the constitutive law in the linear theory of elasticity,
governing relationships in the linear theory of elasticity, special problems of the linear theory of
elasticity, three-dimensional problems in the theory of elasticity, Saint-venant's problem, the plane
problem of the theory of elasticity, relationships in the nonlinear theory of elasticity, constitutive laws
for nonlinear elastic bodies, problems and methods of the nonlinear theory of elasticity.
วศก 533 ทฤษฎีแผ่นและเปลือก
3(3-0-6)
การดัดของแผ่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่รองรับแบบง่าย การดัดของแผ่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบต่างๆ การดัด
ของแผ่นกลม แผ่นแบนที่มีรูปร่ างและคุณสมบัติต่างๆ การวิเคราะห์แบบประมาณของแผ่นแบน การโก่ง
เดาะของแผ่นแบน การสั่นสะเทือนของแผ่นแบน ทฤษฎีเยื่อของเปลื อกที่เกิ ดจากการหมุน การประยุกต์
ต่างๆของทฤษฎี เยื่อ การดัดของทรงกระบอกเปลื อกบางเนื่ องจากภาระที่ สมมาตรกับแกน การดัดของ
เปลื อกที่ เกิ ดจากการหมุ นเนื่ องจากภาระที่ สมมาตรกับ แกน โครงสร้ า งอื่ นๆ การโก่ ง เดาะของเปลื อก
ทรงกระบอก การโก่งเดาะของเปลือกที่เกิดจากการหมุน การสั่นสะเทือนของเปลือก สมการไฟไนต์เอลี
เมนต์เบื้องต้น
MME 533 Theory of Plates and Shells
3(3-0-6)
Bending of simply supported rectangular plates, bending of various rectangular plates, bending
of circular plates, plates of various shapes and properties, approximate analysis of plates, buckling of
plates, vibration of plates, membrane theory of shells of revolution, various applications of the
membrane theory, bending of thin cylindrical shells due to axisymmetric load, bending of shells of
revolution due to axisymmetric loads, various structures, buckling of cylindrical shells, buckling of
shells of revolution, vibration of shells, basic finite element equations.
วศก 534 การวิเคราะห์ ความเค้ นเชิงทดลอง
3(3-0-6)
ศึกษาความเค้น ความเครี ยด และความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครี ยด สมการและ
ทฤษฎีความยืดหยุน่ แบบระนาบ กลศาสตร์ การแตกหักเบื้องต้น การวัดความเครี ยด มาตรความเครี ยดแบบ
ความต้านทานไฟฟ้ า วงจรมาตรความเครี ยด เครื่ องมือบันทึกข้อมูล วิธีวิเคราะห์ความเครี ยด ทฤษฎีแสง
เบื้องต้น วิธีแถบแสง ทฤษฎี โฟโตอืลาสติกซิ ตี การประยุกต์โฟโตอีลาสติกซิ ตี การวิเคราะห์ ความเค้น
แบบ 2 และ 3 มิติ วิธีทางด้านแสงสาหรับการหาพารามิเตอร์การแตกหัก การฉาบแบบโฟโตอีลาสติกและ
การฉาบเปราะ การวิเคราะห์เชิงสถิติของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
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MME 534 Experimental Stress Analysis
3(3-0-6)
A study of stress, strain and the stress-strain relationships, equations and plane-elasticity
theory, elementary fracture mechanics, strain measurements, electrical - resistance strain gages, straingage circuits, recording instruments, strain-analysis methods, basic optics, moire methods, theory of
photoelasticity, applied photoelasticity : two- and three-dimensional stress analysis, optical mthods for
determining fracture parameters, photoelastic coatings and brittle coatings, statistical analysis of
experimental data.
วศก 540 ทฤษฎีเครื่องจักรกลขั้นสู ง
3(3-0-6)
โครงสร้างของเครื่ องจักรกลและกลไก การวิเคราะห์เชิ งเรขาคณิ ตของกลไก การวิเคราะห์เชิ ง
จลนศาสต์และพารามิเตอร์ การหาแรงที่กระทาในกลไก ความฝื ดในกลไก สมการการเคลื่อนที่สาหรับ
กลไกที่ มี ชิ้ น ต่ อ โยงแข็ ง แกร่ ง คุ ณ ลัก ษณะพลวัต ของกลไกที่ มี ชิ้ น ต่ อ โยงแข็ ง แกร่ ง พลศาสตร์ ข อง
เครื่ องจักรกลที่ มีชิ้นต่อโยงแข็งแกร่ ง พลศาสตร์ ของกลไกที่ มีชิ้นต่อโยงยืดหยุ่น การสั่นสะเทื อนของ
เครื่ องจักรกลที่ ใช้กลไกส่ งกาลังแบบยืดหยุ่น การสั่นสะเทื อนของเครื่ องจักรกลที่ อยู่บนแท่นเครื่ องที่
ยื ด หยุ่ น การแยกการสั่ น สะเทื อ นให้ เ ป็ นเอกเทศของเครื่ องจัก รกล พื้ น ฐานของพลศาสตร์ ข อง
เครื่ องจักรกลที่ควบคุมด้วยโปรแกรม
MME 540 Advanced Theory of Machines
3(3-0-6)
Structure of machines and mechanisms, geometric analysis of mechanisms, kinematic and
parametric analysis of mechanisms, determination of force acting in mechanisms, friction in
mechanisms, equations of motion for a mechanism with rigid links, dynamic characteristics of
mechanism with rigid links, dynamics of cycle machines with rigid links, dynamics of mechanisms
with elastic links, vibration of machines with elastic transmission mechanisms, vibration of a machine
on an elastic base, vibration isolation of machines, elements of dynamics of machines with programme
control.
วศก 541 การสั่ นสะเทือนเชิ งกลขั้นสู ง
3(3-0-6)
การวิเคราะห์การสัน่ สะเทือนแบบอิสระ และลักษณะการตอบสนองของระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรี หนึ่งขั้น สองขั้น และหลายขั้น การหาผลเฉลยแบบวิธีตรง และการประมาณค่าผลเฉลยโดยวิธี
กราฟฟิ ก ระเบียบวิธีเชิงปริ มาตรย่อย
MME 541 Advanced Mechanical Vibration
3(3-0-6)
Analysis of free vibration and responses of systems of single-, two-, and multi-degree of
freedom, direct solutions and graphical approximation, finite-element method.
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วศก 542 การวิเคราะห์ โมดัล
3(3-0-6)
การหาคุณสมบัติโมดัลของระบบในรู ปแบบฟังก์ชนั่ การวัดค่าความถี่ที่อยูใ่ นรู ปทฤษฎีของโมดัล
การวิเคราะห์สัญญานแบบดิจิตอล การประมาณค่าตัวแปร การปรับตั้งค่าความเร็ วในการวัดและการ
พิสูจน์โมดัล
MME 542 Modal Analysis
3(3-0-6)
Determination of modal characteristics of various systems by function of frequency
measurement, including: modal theory, digital signal analysis, variable approximation, velocity
measurement setting, and modal proving.
วศก 543 หุ่นยนต์
3(3-0-6)
ศึกษาเคลื่อนไหวของระบบ การเลื่อนระยะ รวมทั้งฟอร์ เวิรด์ไคเนเมติค เดเนวิด-อาร์เทนเบิร์ก
เนื่องหาครอบคลุมถึงส่ วนกลับและความเร็ วไคเนเมติค-จาโคเบียนของชิ้นส่ วน การควบคุมจุดต่อ แรง
และระบบที่มีการป้ อนค่าย้อนกลับที่สามารถแปลงเป็ นระบบเชิงเส้นได้
MME 543 Robotics
3(3-0-6)
A study of system motions, displacements including forward kinematics, Denevid-Hartenberg,
the content is covered the inverse and velocity of kinematic Jacobean of elements, joint control, force,
and feedback system that changeable to the linear system.
วศก 544 แมคคาทรอนิคส์
3(3-0-6)
ศึกษาระบบของหุ่นยนต์ การศึกษาเพิ่มเติมด้านอีเล็กทรอนิคส์ และการคานวณ เครื่ องมือวัด
ประเภทต่างๆ เช่นเครื่ องมือวัดการเลื่อนระยะ และความเร็ ว การวางแผนการเคลื่อนที่ และการควบคุม
แบบอัติโนมัติ
MME 544 Mechatronics
3(3-0-6)
A study of robot systems, further study in electronics and computations, measuring devices,
e.g. displacement, velocity, motion planning and automatic control.
วศก 545 พลศาสตร์ ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
อนุพนั ธ์ของเวกเตอร์ ไคเนเมติคส์ ระบบของมวล แรง พลังงาน และการสร้างสมการการ
เคลื่อนที่ รวมทั้งการศึกษาและการวิเคราะห์ถึงตัวแปรที่มีผลอย่างมากต่อสมการการเคลื่อนที่
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MME 545 Advanced Dynamics
3(3-0-6)
Vector differentiation, kinematics, system of masses, force, energy, and equation of motion
formulation, including the study and analysis of principal factors in equation of motion.
2. กลุ่มวิชาพลังงาน
วศก 550 การแปลงรู ปพลังงานชี วภาพ

3(3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับชีวมวลและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแปลงรู ปและการใช้ประโยชน์ของ ชีว
มวลเป็ นอาหาร เส้นใย เคมีและเชื้อเพลิง กระบวนการสังเคราะห์แสงและเคมีแสงในพืช การเกิด
ไฮโดรเจนโดยแสง กระบวนการหมักและเปลี่ยนของเหลือจากการเกษตรเป็ นเชื้ อเพลิงทางเลือก เช่น
แอลกอฮอล์จากการหมัก มีเทน การพิจารณาในแง่ของวิศวกรรม การดาเนินการและเศรษฐศาสตร์ ของ
การย่อยทางชีวภาพ กระบวนการเปลี่ยนชีวมวลทางอุณหภาพเป็ นพลังงานความร้อน / ไฟฟ้ า
MME 550 Bio-Energy Conversion

3(3-0-6)

Concepts of biomass and energy transformations. Conversion and utilization of biomass to
food, fiber, chemical and fuel. Photosynthetic process and photochemical reactions in plants. Photoproduction of hydrogen. Fermentation process and conversion of agricultural wastes to viable fuel
alternatives. Alcoholic fermentation, Methane production. Engineering, operation and economic
consideration of bio-digesters. Thermal process and conversion of biomass to thermal energy /
electricity.
วศก 551 การนาความร้ อนทิง้ กลับมาใช้

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ความร้อนทิ้งจากอุปกรณ์ต่างๆ เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน การแลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างก๊าซกับก๊าซ, ก๊าซกับของเหลว และของเหลวกับของเหลว ระบบผลิตความร้อนร่ วม การนา
ความร้อนทิง้ กลับคืนโดยใช้ปั๊มความร้อน การหุ ม้ ฉนวนความร้อน
MME 551 Waste Heat Recovery

3(3-0-6)

Assessment of equipment waste heat, Heat exchangers, Heat exchanger process for gas-to-gas
gas-to-liquid and liquid-to-liquid, Co-generation heat production, Heat pump for waste heat recovery,
Heat insulator.
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วศก 552 การอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร

3(3-0-6)

เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ สมบัติของอากาศ วัสดุที่ใช้ทาฉนวน ความต้องการ
ใช้พลังงานในอาคาร พลังงานความร้ อนที่อาคารได้รับ ภาระของระบบปรับอากาศ การตรวจวัดและ
ควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร ความร้อนของผนังอาคาร ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ตัวแปรที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานในอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แนวคิดของอาคารประหยัดพลังงาน กรณี ศึกษา
สาหรับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
MME 552 Energy Conservation in Buildings

3(3-0-6)

Air-condition and ventilation technology, Atmospheric properties, Insulator materials,
Assessment of energy demand for building, Heat source of building, Air-conditioning load,
Measurement and control of energy usage for building, Heat of building wall, Solar radiation heat,
Variable influence energy usage of building, Energy conservation of building, Concept of energy
saving building, Case study of energy conservation of building.
วศก 553 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

พื้นฐานการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่ องมือตรวจวัด การวิเคราะห์และตรวจสอบ
การใช้พลังงาน ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์พลังงานใน
อุตสาหกรรม การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรม การนาความร้อนทิ้ง
กลับมาใช้ การเผาไหม้เชื้ อเพลิง เตาหลอม เตาเผา ระบบทาความเย็น ระบบอัดอากาศ เครื่ องสู บ พัดลม
พลังงานความร้อนร่ วม การกาหนด มาตรการอนุรักษ์พลังงาน กรณี ศึกษาในการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
MME 553 Energy Conservation for Industries

3(3-0-6)

Fundamental of energy usage of Industries, Measuring equipment, Analyze and investigate of
energy use, Potential of energy conservation, Economical analysis, Energy conservation for industries,
Application of energy conservation technology for industries, Waste heat recovery, Fuel combustion,
Furnace, Incinerator, Refrigerator, Compressor, Pump, Fan, Co-generation, Energy conservation
strategic planning, Case study of energy conservation for industries.
วศก 554 การจัดการพลังงานไฟฟ้า

3(3-0-6)

การศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ า หลักและวิธีการวัดทางไฟฟ้ า การวิเคราะห์การใช้
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พลังงานไฟฟ้ า การควบคุมบริ หารกาลังไฟฟ้ า การจัดการพลังงานไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรมและใน
อาคาร การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ มอเตอร์ แสงสว่าง ระบบอบแห้ง
กรณี ศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟ้ า
MME 554 Electrical Energy Management

3(3-0-6)

Study and data collection of electrical energy usage, Principle and procedure of electrical
measurement, Control and management of electrical power, Electrical energy management of industries
and building, Electrical energy conservation of air-conditioning; compressor; motor; lighting; dryer,
Case study of electrical energy management.
วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบการใช้ พลังงาน

3(3-0-6)

พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน
และมาตรการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ความหมายของการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการหาดัชนีการใช้พลังงาน
การตรวจสอบการใช้พลังงานและการเตรี ยมเครื่ องมือตรวจสอบการใช้พลังงานและแบบบันทึก
การ
วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน
MME 555 Energy Planning and Auditing

3(3-0-6)

Energy conservation and promotion act, Energy conservation strategic, Energy conservation
definition, Energy expense analysis and usage index, Energy usage investigation and energy audit
accreditation equipment and form, Analysis and evaluation of energy conservation potential.
วศก 556 พลังงานแสงอาทิตย์

3(3-0-6)

ธรรมชาติของการแผ่รังสี อาทิตย์ การวัดปริ มาณรังสี อาทิตย์และวิเคราะห์ขอ้ มูลรังสี อาทิตย์ การ
ส่ งผ่านและดูดกลืนของสื่ อต่างๆ การเลือกผิววัสดุที่จะใช้ในการรับรังสี ทฤษฎีของตัวรับรังสี อาทิตย์แบบ
แผ่นแบนและแบบรวมแสง สมการของฮอตเทล-วิลเลอร์
MME 556 Solar Energy
3(3-0-6)
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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3. หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาความร้ อนและของไหล
วศก 560 การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขขั้นสู ง
3 (3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับการหาคาตอบของสมการอนุพนั ธ์และเชิงอนุพนั ธ์ การ
พิจารณาเสถี ยรภาพและข้อผิดพลาดจากสมการ การนาไปประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาต่างๆในทางวิศวกรรม
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของระบบเส้น และระเบียบขั้นตอนการอินทิเกรตสาหรับสมการอนุ พนั ธ์ที่สตริ พ
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบสถิตศาสตร์
MME 560 Advanced Numerical Analysis
3 (3-0-6)
Numerical analysis method for the solution of differential equation, consideration of stability
and errors from equation, application to the engineering problems, numerical analysis of linear system,
integration method for stripped differential equation, statically optimization.
วศก 561 เทอร์ โมไดนามิกขั้นสู ง
3(3-0-6)
หลักพื้นฐานเทอร์ โมไดนามิ ก รวมถึ งกฎข้อที่หนึ่ งและกฎข้อที่สอง สมการสถานะสาหรับ
ของเหลว ก๊าซ และของผสม ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติต่างๆในเทอร์ โมไดนามิก การวิเคราะห์อวาละบิ
ลิตี
MME 561 Advanced Thermodynamics
3(3-0-6)
Basic concepts of Thermodynamics, the first and second laws of Thermodynamics. Equation of
states of liquids, gases and mixtures. Thermodynamics property relations. Availability analysis.
วศก 562 การพาความร้ อน
3(3-0-6)
การพาความร้อนแบบบังคับในการไหลแบบราบเรี ยบและปั่ นป่ วนที่มีผลกระทบจากการกระจาย
ของความหนืด การพาความร้อนแบบบังคับในการไหลภายในท่อ การพาความร้อนแบบอิสระในการไหล
ภายในท่อและในเอนโครสเซอส์
MME 562 Convection Heat Transfer
3(3-0-6)
Forced convection for laminar and turbulence viscous flow, forced convection for flow inside
ducts, Free convection for flow inside ducts and enclosed space.
วศก 563 พลศาสตร์ ของก๊าซ
3(3-0-6)
หลักพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได้ พลศาสตร์ ของก๊าซแบบไอเซนทรอปิ กในหนึ่ งมิติ และ
สองมิติ คลื่นกระแทกแนวฉาก และแนวเอียง และแบบกรวย คลื่นขยาย สมการทัว่ ไปของการไหลอย่าง
ง่ายในหนึ่งมิติ
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MME 563 Gas Dynamics

3(3-0-6)

Basic concepts of compressible flow, one and two dimensional Isentropic gas dynamics,
normal and oblique shock wave, expansion wave, one-dimensional equation of Isentropic flow.
วศก 564 กลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
3(3-0-6)
หลักพื้นฐานของสมการควบคุม สมการการไหลต่อเนื่ อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน
ความสัมพันธ์ของความเครี ยดและความเค้น การไหลแบบอัดตัวไม่ได้ที่มีความหนื ด ผลเฉลยแม่นตรง
ของสมการ นาเวียร์ -สโตกส์ ทฤษฎีการไหลชั้นชิดผิว การไหลแบบโปเทนเชียล เสถียรภาพและความ
ปั่ นป่ วน
MME 564 Advanced Fluid Mechanics
3(3-0-6)
Basic concepts of flow through control volume, The continuity equation, The momentum
conservation equation, The energy conservation equation, stress and strain relation, viscous
incompressible flow, exact solution of Nervier-Stoke equation, The boundary layer theory, potential
flow, stability and turbulence.
วศก 565 การคานวณพลศาสตร์ ของไหล
3(3-0-6)
วิธีการทานายและการวิเคราะห์ผลจากอดีตแบบต่าง วิธีการกระจายแบบไฟไนท์ดิเฟอร์ เรนซ์และ
ไฟไนท์วอลลูม
แบบสาหรับปั ญหาการนาความร้อนในหลายมิติของสภาวะคงตัวและไม่คงตัว
หลักเกณฑ์ของปริ มาตรควบคุมสาหรับการไหลของของไหล แบบสาหรับการไหลที่มีการพาเป็ นส่ วน
หลัก
MME 565 Computational Fluids Dynamics
3(3-0-6)
Finite-difference prediction and analysis, differential equation of control volume, finiteelement and finite-volume discretization, one and multiple dimension of steady- state and unsteady heat
transfer, control volume method of fluid flow, convective transport of fluid flow.
วศก 566 กังหันก๊าซและการขับเคลือ่ นด้ วยเจ็ท
3(3-0-6)
วัฎจักรกังหันก๊าซ วัฏจักรเปิ ดและวัฏจักรปิ ดที่มีการจัดเรี ยงแบบต่างๆ วัฏจักรเพลาหมุนกาลังวัฏ
จักรในอุดมคติและวัฏจักรที่มีการสู ญเสี ย
วัฏจักรกังหันก๊าซสาหรับการขับเคลื่อนของอากาศยาน
เครื่ องยนต์เทอร์โบพรอบ เครื่ องยนต์เทอร์ โบแฟน และเครื่ องยนต์เทอร์ โบเจ็ต เครื่ องยนต์กงั หันก๊าซใน
งานอุตสาหกรรม เครื่ องจักรกังหัน เครื่ องอัดแบบไหลตามแกน และแบบตามแรงเหวี่ยง และเทอร์ไบน์

- 33 -

MME 566 Gas Turbine and Jet Propulsion

3(3-0-6)

Gas turbine cycles, permutation of open and close gas turbine cycles, shaft-power gas turbine
with and without friction, gas turbine for aircraft propulsion, turboprop, turbojet, turbofan engine,
Industrial gad turbine, turbomachinery, axial and centrifugal compressor turbine.
3.1.5.3 หมวดวิชาปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
วศก 590 ปริญญานิพนธ์
36(0-0-216)
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพ นธ์ หัวข้อ
ในการศึกษาค้นคว้าเป็ นการประดิษฐ์คิดค้น หรื อพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการทาปริ ญญานิ พนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และทาการเขียนปริ ญญานิ พนธ์ในรู ปแบบที่
กาหนด
MME 590 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. The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The
thesis in acceptable format must be completed.
วศก 591 ปริญญานิพนธ์
18(0-0-108)
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพนธ์ หัวข้อ
ในการศึกษาค้นคว้าเป็ นการประดิษฐ์คิดค้น หรื อพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการทาปริ ญญานิ พนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และทาการเขียนปริ ญญานิ พนธ์ในรู ปแบบที่
กาหนด
MME 591 Thesis
12(0-0-108)
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.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
รายชื่ อ ตาแหน่ งทางวิชาการ เลขประจาตัวประชาชน และคุ ณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และอาจารย์พิเศษแสดงในหัวข้อย่อย สาหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับ
รายละเอียดวุฒิการศึกษาและสถาบันที่สาเร็ จการศึกษาทุกระดับปริ ญญา และสาขางานวิจยั ที่สนใจ แสดง
ดังภาคผนวก 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
พระนครเหนือ
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 โดย
ใช้เกณฑ์การวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวด 8 (ภาคผนวก ค)
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง ภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ ุมปริ ญญานิพนธ์ หัวข้อ
ในการศึกษาค้นคว้าเป็ นการประดิษฐ์คิดค้น หรื อพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของปริ ญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และทาการเขียนปริ ญญานิพนธ์ ในรู ปแบบที่กาหนด
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5.2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
มีความเข้าใจในปั ญหา สามารถค้นคว้าทฤษฎีรวบรวมข้อมูล นามาประมวลผลและวิเคราะห์ใน
เชิงวิชาการ เพื่อนามาสังเคราะห์หาข้อสรุ ปหรื อหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วลงมือปฎิบตั ิจริ งเพื่อทดลอง
แก้ปัญหา
5.3. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3และ 4
5.4. จานวนหน่ วยกิต
-หลักสู ตร แผน ก แบบ ก 1 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่เน้นการทาวิจยั เพียงอย่างเดียว 36 หน่วยกิต
-หลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม 37 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 นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 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
รับผิดชอบต่อสังคม 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
ขององค์ค 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 งเสริ มแนวคิดด้านบวกในการใช้ชีวติ และกระตุน้
จิ ต ส านึ ก สาธารณะให้ นิ สิ ต โดยการสอดแทรก
แนวคิ ดต่ า งๆ ในระหว่า งการเรี ย นการสอน และ
การท ากิ จ กรรม เพื่ อ ให้ นิ สิ ตมี คุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรม เคารพต่ อตนเองและส่ วนรวม และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนในรายวิ ช าบัง คับ ที่
จ าเป็ นเพื่ อ การพัฒ นาพื้ น ฐานความรู้ ข องนิ สิ ต
นอกจากนี้ ยงั มีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
เลื อกที่เป็ นรายวิชาที่จาเป็ นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
เป็ นพื้ นฐานสาหรั บการประยุกต์ใช้ใ นการพัฒนา
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 ห้อ งพัก ผ่อนรวมส าหรั บ อาจารย์
และนิ สิ ตระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ แลกเปลี่ ยน
ความคิด และความรู้
ให้ นิ สิ ต ได้ พ ัฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาที่ เ ป็ น
ระบบ จากการให้โจทย์แบบฝึ กหัด และทาการวิจยั
เพื่อฝึ กการแก้ปัญหา แล้วให้นิสิตทาผลงานวิชาการ
ในรู ปบทความ หรื องานลัก ษณะอื่ นๆ เพื่ อพัฒนา
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 ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนิ นชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนี้วศิ วกรรมเครื่ องกลเป็ นสาขาเกี่ยวข้องกับการผลิต และเครื่ องจักร
ความสาเร็ จทางธุ รกิจ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ท้ งั 3
ข้อ เพื่อให้นิสิตมีพฒั นาการทางคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพโดยคานึงถึง
ความรู้สึกของผูอ้ ื่น และเมื่อไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองกับปั ญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี
งาม
2) ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึกของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
ริ เริ่ มในการยก
ปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริ งจัง ให้ผอู้ ื่นใช้
ในการวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีดังนี้
1) สร้างวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น
วัฒนธรรมการเข้าเรี ยน การเตรี ยมการเพื่อการเรี ยน การร่ วมมือกันทางานกลุ่ม การให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น การรักษาเวลา โดยเน้นให้มีการเรี ยนรู ้ผลกระทบของสิ่ งที่ตนทาที่มีต่อผูอ้ ื่น ทั้งในด้าน
การเรี ยนและในการปฏิบตั ิงาน ผ่านการเรี ยนในรายวิชาการทางานกลุ่ม การศึกษาดูงาน หรื อ
การจัดงานสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิต บัณฑิตและคณาจารย์
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2) เรี ยนรู ้จากตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานในรายวิชา
ต่างๆ
2.1.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีดังนี้
1) การสังเกตพฤติกรรมการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน หรื อเมื่อไปศึกษาดูงาน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาใน
การทางานกลุ่ม
2.2. ด้ านความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นิสิตต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้อง
เป็ นสิ่ งที่นิสิตต้องใช้เพื่อเป็ นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจยั ประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1) มีความรู ้และความเข้าใจถ่องแท้ ในเนื้ อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ งในวิชาหรื อกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ และการประยุกต์
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบตั ิในวิชาชีพ
3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต]
2.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ มีดังนี้
1) ใช้การเรี ยนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน
2) ใช้การเรี ยนการสอนโดยนาเสนอเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในรายวิชาต่างๆ ผ่าน
การศึกษางานวิจยั และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ
3) ใช้การเยีย่ มชมศึกษาดูงานจริ ง
4) ใช้เอกสารประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู ้ดา้ นภาษาที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
ต่างๆ
5) ใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรี ยนการสอนแบบต่างๆ เข้าด้วยกันตาม
สถานการณ์และความจาเป็ นในแต่ละรายวิชา
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2.2.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนิ สิต เช่น การทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาพ หรื อประเมินจากรายงาน และการนาเสนอรายงาน รวมถึงประเมินจากผล
การสอบสอบประมวลผลความรู้ การสอบหัวข้อปริ ญญานิพนธ์ การสอบความก้าวหน้า การสอบปริ ญญา
นิพนธ์ และการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและวิชาชีพ
2.3. ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้องสามารถทาการสื บค้นข้อมูล วางแผนงาน ดาเนินโครงการวิจยั และเผยแพร่ ผลงานวิจยั ได้
ด้วยตนเอง ดังนั้นนิสิตจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
1) ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา
2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ
โดยการบรู ณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
3) สามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรื อ
วิชาชีพ
สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรื อโครงการวิจยั ค้นคว้าทาง
วิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิใน
วิชาชีพที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา มีดังนี้
1) เน้นการสอนให้นิสิตรู ้จกั บูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู ้ต่างๆ ผ่านการทา
รายงาน และงานที่มอบหมายในวิชาต่างๆ
2) เน้นการสอนให้รู้จกั สังเกตุ และจับประเด็นที่มาและความสาคัญของปั ญหาต่างๆ ในงาน และ
วิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างมีบูรณา
การ ผ่านการทาข้อเสนอโครงการปริ ญญานิพนธ์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั

- 45 -

3) เน้นให้เห็ นความสาคัญและรู ้ จกั เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผลและอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง ผ่านการศึกษาและการทารายงาน การทาปริ ญญา
นิพนธ์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั
2.3.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลการทารายงาน งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบปากเปล่าในวิชาปริ ญญานิพนธ์
การสอบหัวข้อ และการรายงานความก้าวหน้า
2.4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องทางานวิจยั เพื่อให้ได้รับปริ ญญา โดยงานวิจยั อาจต้องมีการติดต่อขอข้อมูล หรื อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลากหลายที่ไม่รู้จกั มาก่อนทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ดังนั้นความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา
1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
สามารถตัดสิ นใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิงานระดับสู งได้
2) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ
3) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีดังนี้
1) กาหนดให้มีการทารายงาน หรื องานที่มอบหมายในแต่ละวิชา และมีการนาเสนอผลงานหรื อ
รายงานนั้นๆ
2) ใช้การเรี ยนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน
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2.4.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานหรื อรายงานในวิชา
ต่างๆ หรื อในการสอบปากเปล่าหรื อการสอบปริ ญญานิพนธ์
2.5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตต้องมีการสื บค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทางานวิจยั ซึ่ งต้องมีการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และจาเป็ นต้องมีการเผยแพร่ งานวิจยั ผ่านการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ดังนั้นนิ สิตต้องมีทกั ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่า ดังนี้
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ
2) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชี พ รวมทั้งวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2. กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่ งออกเป็ นข้ อดังนี้
1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีการทดลอง ค้นคว้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศลงในวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทา e-mail group หรื อ blog ของนักศึกษา เพื่อการสื่ อสาร การส่ งรายงาน และประสานงาน
ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาและนักศึกษา
2.5.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
1) ประเมินจากการใช้งาน blog หรื อ e-mail เพื่อการประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทางการปฏิบตั ิในวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Cirriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิ ชา
วศก 500 ระเบียบวิธกี ำรวิจยั ทำง
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2





























วศก 501 สัมนำทำงวิศวกรรมเครือ่ งกล 1
วศก 502 ระเบียบวิธกี ำรทดลองและกำร
ออกแบบทำงวิศวกรรมเครือ่ งกล

























































วศก 503 คณิตศำสตร์วศิ วกรรมขัน้ สูง





























วศก 504 วิธกี ำรไฟไนต์อลิ เิ มนต์ขนั ้ สูง





























วศก 530 พฤติกรรมทำงกลของวัสดุขนั ้ สูง





























วศก 531 กลศำสตร์ของแข็งขัน้ สูง





























วศก 532 ทฤษฎีอลิ ำสติกซิตี





























วศก 533 ทฤษฎีแผ่นและเปลือก
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รายวิชา
วศก 534 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง
วศก 540 ทฤษฎีเครื่ องจักรกลขั้นสู ง
วศก 541 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสู ง
วศก 542 การวิเคราะห์โมดัล
วศก 543 หุ่นยนต์
วศก 544 แมคคาทรอนิค
วศก 545 พลศาสตร์ ข้ นั สู ง
วศก 550 การแปลรู ปพลังงานชีวภาพ
วศก 551 การนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้
วศก 552 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับอาคาร
วศก 553 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
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รายวิชา
วศก 554 การจัดการพลังงานไฟฟ้ า
วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบ
การใช้พลังงาน
วศก 556 พลังงานแสงอาทิตย์
วศก 560 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสู ง
วศก 561 เทอร์ โมไดนามิกขั้นสู ง
วศก 562 การพาความร้อน
วศก 563 พลศาสตร์ ของก๊าซ
วศก 564 กลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
วศก 565 การคานวณพลศาสตร์ของไหล
วศก 566 การขับเคลื่อนด้วยเจ็ทและ
กังหันก๊าซ

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
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รายวิชา
วศก 590ปริ ญญานิพนธ์
วศก 591 ปริ ญญานิพนธ์

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2











































รายละเอียดผลการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆของนิสิตตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
ด้ านที่ 1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1. สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อน
เชิ งวิชาการหรื อวิชาชี พโดยคานึ งถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น
และเมื่ อ ไม่ มี ข ้อ มู ล ทางจรรยาบรรณวิ ช าชี พ หรื อ ไม่ มี
ระเบียบข้อบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐานและตอบสนองกับปั ญหาเหล่านั้นตามหลักการ
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2. ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้ สึกของผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบ ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่
มีอยูเ่ พือ่ การทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจัง ให้
ผูอ้ ื่นใช้ในการวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
3. แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติ
ปฏิ บตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการจัดการบริ บท
ใหม่ที่ ไ ม่ค าดคิ ดทางวิชาการและวิช าชี พ และพัฒนา
แนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อ
ปัญหา
2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั
สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อรายงานทางวิชาชี พ และพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบรู ณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้
เดิม หรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
3. สามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง

ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจถ่ องแท้ ในเนื้ อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทาง
วิชาชี พนั้นอย่างลึ กซึ้ งในวิชาหรื อกลุ่มวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู ้ ใ หม่ ๆ และการประยุก ต์ ตลอดถึ ง
ผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุ บ นั ที่ มี ต่อองค์
ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
3. ต ร ะ ห นั ก ใ น ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชาชี พ รวมทั้งเหตุผลและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้ านที่ 4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความ
ยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
ตัดสิ นใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ ง
ตนเองให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการปฎิ บ ั ติ ง าน
ระดับสู งได้
2. มี ค วามรั บผิด ชอบในการด าเนิ น งานของตนเอง
และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
3. แสดงออกทัก ษะการเป็ นผูน้ าได้อย่า งเหมาะสม
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พัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ ยวข้องในสาขาวิชา
การหรื อ วิ ช าชี พ สามารถวางแผนและด าเนิ น การ
โครงการสาคัญหรื อโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้ว ยตนเอง โดยการใช้ ค วามรู ้ ท้ ัง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บ ตั ิ ตลอดถึ งการใช้เทคนิ คการวิจยั และให้
ข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ ซึ่ งขยายองค์ความรู้หรื อแนวทางการ
ปฏิบตั ิในวิชาชีพที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
ด้ านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่อ
นามาใช้ใ นการศึ ก ษาค้นคว้า ปั ญหา สรุ ปปั ญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ
2. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่ มบุ คคลต่างๆ ทั้งในวงการวิช าการและวิชาชี พ
รวมถึ ง ชุ ม ชนทัว่ ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ง ใน
รู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ

ต า ม โ อ ก า ส แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของกลุ่ม

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
รายงานหรื อการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ตัวชี้วดั มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในด้าน
ต่างๆเป็ นสาคัญ
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลและการส 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
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
การวัดและการประเมินผลต่อไป
- 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 หารหลักสู ตรมีการดาเนินการในรู ปแบบ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งแต่งตั้งจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการดาเนินการเป็ นปี การศึกษา โดยมีหวั หน้าภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 54 -

และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูก้ ากับดูแล โดยการบริ หารหลักสู ตรจะเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยโดยในการบริ หารหลักสู ตร
จะปฏิบตั ิตามที่ที่ได้ทาการกาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณหลักสู ตร เป็ นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักหอสมุดที่
มีหนังสื อด้านที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกเหนื อจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ก็มีอุปกรณ์ ห้องปฎิบตั ิการ ที่สามารถสนับสนุนการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
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
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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
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
จะเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสอน
รายวิชาต่างๆหรื อเพื่อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทาปริ ญญานิพนธ์
ทั้งนี้การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการ และเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ของบัณฑิตวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิ
ตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ โดยจะต้องมีประสบการณ์หรื อทักษะที่ชานาญทางด้านวิชาชีพ และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 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
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การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต จะกระทาโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาปริ ญญานิ พ นธ์ โดยมี ก ารจัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้ค าปรึ ก ษาแก่
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 นี้ ความต้องการศึกษาเพิ่มในระดับบัณฑิ ตศึกษามีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็ น
ได้จากการที่มหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ ได้เปิ ดหลักสู ตรในระดับบัณฑิ ตศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่ตอ้ งการความรู ้เชิ งวิชาการและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
มีมหาวิทยาลัยเป็ นจานวนมากที่เน้นการผลิตบัณฑิ ตในระดับปริ ญญาตรี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เกิ ดใหม่
ต่างๆ ที่กระจายกันไปทัว่ ประเทศ ในแต่ละปี จึงมีบณ
ั ฑิตจานวนมากที่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ยังมีผูท้ ี่ประกอบอาชี พแล้ว แต่มีความต้องการที่ จะเพิ่มคุ ณวุฒิเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พการงานมากขึ้ น
โดยเฉพาะผู้ที่ ท าหน้าที่ เป็ นอาจารย์ในสถานศึ กษา อี กจ านวนหนึ่ ง ที่ มี ความต้องการจะศึ กษาต่ อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล เป็ นสาขาของวิศวกรรมหลักที่สาคัญสาขาหนึ่ งซึ่ งมี ผูท้ ี่เข้าศึ กษาสาขาวิชานี้
ทัว่ ประเทศ จึ งมี ผทู ้ ี่ ตอ้ งการจะศึกษาต่อระดับบัณฑิ ตศึ กษาในสาขาวิชานี้ เป็ นจานวนมาก การเปิ ดหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลจึงเป็ นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากการเปิ ดรับนิสิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศวกรรมเครื่ องกล ที่
เป็ นหลักสู ตรร่ วมระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กับ กอง
วิชาวิศวกรรมเครื่ องกล ส่ วนการศึกษา โรงเรี ยนนายร้อย จปร. ในอดี ต ที่ปิดการรับนิ สิตใหม่แล้ว ก็พบว่ายังมีความ
ต้องการเข้าศึกษาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล อยู่
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมายตัวบ่ ง ชี้ ท้ งั หมดอยู่ใ นเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึ ก ษา เพื่ อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุบไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี การศึกษา

1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนิ นงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอด คล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา

และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคกาศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการ

ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน

30 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก

รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6.

มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่

กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ประเมินผลการเรี ยนรู้

กลยุทธ์การสอน หรื อ การ

×

จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคาแนะนาด้านการ

×

×

×

×

×

×

จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี การศึกษา

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

2554

2555

×

×

2556
×

วิชาการ 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 ไม่

×

น้อยกว่าร้อยละ 70
14. ระดับความพึงพอใจของนิสิต

ต่อคุณภาพการสอนและสิ่ งอานวย

×

×

×

ความสะดวก/ทรัพยากกรสนับสนุนในรายวิชา เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.0 จาก
5.0 คะแนน
15. แผนการพัฒนาปรับปรุ งบรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
รวมตัวบ่ งชี้ (ตัว)

×
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
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1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
จัดให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ผ่านแบบประเมินอีเล็กทรอนิคส์
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ปค.03) และจัดทารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบทุกๆ ภาค
การศึกษา
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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Heat Mass Transfer, Vol. 29, pp. 387-400.
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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.
444-451.
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 ลิงแบบแกมม่าด้วยวิธีเชิง
ตัวเลข” 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 2426, 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, การประชุมวิชาการที่โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ครั้ งที่ 10, 10-11
ตุลาคม 2549, จังหวัดนครนายก
จาเนียร สุ วะไกร, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ, 2549, การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความ
ร้อนในท่อที่ขดเป็ นวง, การประชุมวิชาการที่ โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ครั้ งที่ 10, 10-11 ตุลาคม,
จังหวัดนครนายก
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, คุณลักษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลผ่านกลุ่มครี บทรงกรวยยอดตัด,
การประชุมวิชาการเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ ง
ประเทศไทยครั้ งที่ 20, 18-20 ตุลาคม 2549, จังหวัดนครราชสี มา
ดิฐพงษ์ ทองคา, ไพศาล นาผล, พิชยั อัษฎมงคล, 2551, การศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของ
ท่อความร้อนที่ใช้สารทาความเย็นผสมกับอนุภาคนาโน, การประชุมวิชาการเครื อข่ ายพลังงานแห่ งประเทศ
ไทยครั้ งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, จังหวัดนครปฐม
สมกรานต์ วิริยะศาสตร์ , ไพศาล นาผล, พิชยั อัษฎมงคล, 2551, การระบายความร้อนโดยใช้ของเหลวในชุด
ระบายความร้อนที่มีครี บขนาดเล็กที่มีและไม่มีเทอร์ โมอิเล็คตริ กสาหรับซีพียขู 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
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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.
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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
ม.ค.2539 - ก.พ.2540: ผูจ้ ดั การทัว่ ไป, บริ ษทั เอ็นจิเนียริ่ ง เบซิ ส จากัด, กรุ งเทพมหานคร
มี.ค.2540 - ก.ค.2541: วิศวกรอาวุโส, แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์, ฝ่ ายเทคนิครถดัมพ์ – รถ
พิเศษ , บริ ษทั สามมิตร มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด, สมุทรสาคร
ก.ย.2541 - ปัจจุบนั :
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. การออกแบบระบบวิศวกรรมเครื่ องกลและชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล: HVAC, หม้อน้ าอุตสาหกรรม,
ถังเก็บ และ ถังความดัน, อุปกรณ์ และ ระบบท่อ
2. การออกแบบยานยนต์พาณิ ชย์ : รถบรรทุก และ รถพ่วง
3. การฝึ กอบรม : การออกแบบโรงไฟฟ้ า และ โรงงานอุตสาหกรรม, การบารุ งรักษา และการ
เดินเครื่ อง, การออกแบบยานยนต์พาณิ ชย์, คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ และ คอมพิวเตอร์
ช่วยในงานวิศวกรรม
4. การบริ หารโครงการ
5. การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
สาขาทีท่ างานวิจัย
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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 , ภาควิชา
วิศวกรรม 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 องยนต์สเตอร์ ลิงแบบลูกสู บกาลังคู่ หมายเลขขอรับสิ ทธิ บตั รเลขที่ 0601003085
3. เครื่ องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสู บกาลังสี่ ลูกสู บ หมายเลขขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0601003086
4. ระบบการผลิ ตก าลัง ด้วยเครื่ องยนต์ส เตอร์ ลิ ง พลัง แสงอาทิ ตย์ หมายเลขขอรั บ สิ ท ธิ บตั รเลขที่
0601003087
5. คาลอริ มิเตอร์ แบบน้ าไหลผ่านสาหรับวัดความเข้มของรังสี อาทิตย์จากตัวรวมรังสี อาทิตย์หมายเลข
ขอรับสิ ทธิบตั รเลขที่ 0601003089
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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
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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.
M. Eng.

Ph.D.

สำขำวิชำ
Agricultural
Engineering
Agricultural
Machinery
and
Management
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.
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ภาคผนวก ข
คาสั่ งแต่ ต้ งั คณะกรรมการร่ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ภาคผนวก ค
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

