
JcJ. 2 

(nJciJ cftcBl 2560) 

QJ I 



 
 

 

 

สารบัญ 
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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

1. ชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสตูร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 3 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 

    ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 6 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 

  

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 8 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 8 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

  

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 10 

1. ระบบการจัดการศึกษา 10 

2. การดําเนินการของหลักสูตร 10 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 14 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 20 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําปริญญานิพนธ 20 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ)  

หมวดที หนา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 23 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 23 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 34 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  29 

  

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 30 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 30 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 30 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 30 

  

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 31 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 31 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 31 

  

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 32 

1. การบริหารหลักสูตร 32 

2. บัณฑิต 32 

3. นิสิต 32 

4. อาจารย 32 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 33 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 34 

7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน 36 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 37 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 37 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 37 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 37 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 38 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                         

                 พ.ศ. 2559 

40 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร  67 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 69 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 75 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 150 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 180 
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   หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ข 

            หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป  แบบ 1       

            หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป  แบบ 2         

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป  แบบ 1   

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป  แบบ 2             

 

    5.2  ภาษาท่ีใช 

          ภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

 

 5.3  การรับเขาศึกษา 

          รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  ไมมี 

 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตรเดิมคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 ) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 

2560 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 

- เม่ือวันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 13 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งท่ี 2/2560 

เม่ือวันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

   

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในปการศึกษา 2562  
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ  

จ. นครนายก 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงมีเจตนารมณท่ีตองการเนนย้ําวาการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักให

เปนการศึกษาตลอดชีวิต ท่ี มีสวนรวมจากสังคมในการจัดการศึกษาเพ่ือใหสามารถพัฒนาสาระและ

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ.2552  กอปรกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ี

ผานมาและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีมีแนวทางใน

การพัฒนาสังคมโดยมุงสูเศรษฐกิจยุคใหมท่ีเปนเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจฐานความรู (Creative and 

Knowledge-Based Economy) ขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู (Knowledge)  การศึกษา 

(Education)  การสรางสรรคงาน (Creativity)  และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ท่ี

เชื่อมโยงเขากับ พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Culture)  การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาว

กระโดดทางเทคโนโลยีในศาสตรตางๆ  ปจจุบันเปนชวงของการเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีประเทศไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความ

ทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ

ดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบ

ปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความ

เหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงตองยึดกรอบ

แนวคิดและหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คน

เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) 

การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข 

  ตลอดระยะเวลา 50 ปท่ีผานมาในระยะแรก (พ.ศ. 2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องอยูท่ี 7-8% ตอป  ในชวงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มชลอการเติบโตท่ีระดับ

เพียง 3-4% ตอป ทําใหประเทศไทย ณ ขณะนี้ยังติดอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง ถึงแมวาในอดีตท่ี

ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดลประเทศไทย 1.0 ท่ีเนนภาคการเกษตร 

ไปสู ประเทศไทย 2.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดลปจจุบันประเทศไทย 3.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรม
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หนักโดยสภาวะท่ีเปนอยูขณะนี้ตองเผชิญกับดักสําคัญคือกับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง และกับดัก

ความไมสมดุลในการพัฒนา ท่ีเปนอุปสรรคในการนําพาประเทศชาติใหเกิดการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน จึงถือ

เปนความทาทายและวาระแหงชาติท่ีรัฐบาลไดนําเสนอโมเดลใหม ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม (Value–based Economy) ในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงหมายถึงการ

ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสู

สินคาเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค

บริการมากข้ึน 

  ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 

Engines of Growth) ดวยการแปลงความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศ 2 ดาน คือ ความ

หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันโดยการเติม

เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ

ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย อันประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 

3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 

  ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีตนน้ําเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับ

อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีอยูกลางน้ํา และ Start-ups ตางๆท่ีอยูปลายน้ํา โดยใชพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน

ผนวกกับผูมีสวนรวมหลักคือภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดย

เนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน ดังนั้นการท่ีประเทศจะเปน 

ประเทศไทย 4.0 ไดจักตองมีการวางแผนเพ่ือเสริมสรางรากฐานและโครงสรางท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

สรางนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึงในดานการศึกษานั้นพบวามหาวิทยาลัยถือเปนขุมพลังทางปญญาท่ี

สําคัญท้ังในดานการวิจัยและการผลิตบัณฑิตท่ีควรมุงเนนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ควบคูกับการฝกปฏิบัติเพ่ือบมเพาะความเขมแข็งทางวิชาการและทักษะเฉพาะทางตามศาสตร

ของสาขาวิชา ดังท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรจะเนน

การทําปริญญานิพนธ (SCI Thesis) ท่ีมีความเขมขนทางวิชาการโดยถือเปนวิชาท่ีตองใชความรูและทักษะ

ท้ังหมดท่ีไดเลาเรียนและสั่งสมมาตลอดระยะเวลาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร เพ่ือพัฒนา/ตอยอดองคความรู

รวมถึงสรางสรรคนวัตกรรมหรือองคความรูใหมท่ีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทําปริญญานิพนธนี้จะสามารถ
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สะทอนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตท่ีเยาวชนควรไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพตาม

บริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลได      

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเปนท้ังโอกาส และผลกระทบในเชิงลบตอประเทศอัน

เนื่องมาจากการแพรขยายทางดานเทคโนโลยีทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมเปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว

มากกวาท่ีผานมา ทําใหประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการสรางตลาดสินคาตางๆท่ีเปนทรัพยากรของประเทศ 

เชนดานการทองเท่ียว ดานสุขภาพ ดานการบริการ บริหารจัดการฯลฯ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกสินคาตางๆ และ

เปนผลดีกับผูประกอบการ และการจางงานในดานตางๆรวมถึงงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูงท่ี

ตองการในการวิเคราะหวิจัย ศึกษาหาแนวทางการยกระดับสินคาทางดานเทคโนโลยีใหมีมูลคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน   

  อยางไรก็ดีผลกระทบในเชิงลบอันอาจเกิดจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมอาจทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในคานิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนรุนใหม จึงจําเปนตองปลูกฝง และสอดแทรก

จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามของไทย เพ่ือใหเยาวชนเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการเลือกรับหรือไมรับ

คานิยมท่ีไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย การพัฒนาดานเครื่องกลซ่ึงเปน

กลไกหนึ่งท่ีจําเปนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางศีลธรรม และ

จริยธรรม เพ่ือใหวิศวกรเครื่องกลมีการปฎิบัติหนาท่ี และดําเนินชีวิตอยางมีรอบคอบ และมีสติ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

  จากสภาวการณภายนอกท่ีกลาวมาในขอ 11 ทําใหการพัฒนาหลักสูตรตองทําในเชิงรุก ท่ีสามารถ

ปรับเปลี่ยน และยืดหยุนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการแขงขันทางธุรกิจท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม วัฒนธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 11    

ท่ีมุงเนนท่ีจะเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  โดยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคน และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของการสรางองคความรู 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคท่ีเปนของตนเอง ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทย โดยยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ดังนั้นการผลิต

วิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนตองผลิตบัณฑิตมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพใน

การทําการคนควา พัฒนา และวิจัย เพ่ือสามารถเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 
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     12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  การผลิตวิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการ

ทําการคนควา พัฒนา และวิจัย มีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีจะผลิตวิศวกรท่ีมี

ความรู มีทักษะ ตามมาตรฐานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ

เหมาะสมกับสังคมไทย เสริมสรางใหนิสิตเปนบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนผูนําสังคม สรางสรรคและ

พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมดานวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนบูรณาการองคความรูเพ่ือประโยชนของสังคมและ

ประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูไปสูภาคการผลิต สังคมและชุมชนของประเทศ ท้ังนี้เพ่ือ

การพัฒนาไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน รวมท้ังสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ เรื่องการพัฒนาสหสาขาวิชาเพ่ือสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 รายวิชาท่ีคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปดสอนให 

             ไมมี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

       ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

       เปนหลักสูตรท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริการหลักสูตรท่ีเปนอาจารยประจําภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โดยไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูรับผิดชอบบริหาร

หลักสูตรเปนรายป 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

  ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถสรางองคความรูใหมทางวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนเลิศสูระดับนานาชาติ 

 

     1.2 ความสําคัญ 

  วิศวกรรมเครื่องกล เปนศาสตรสาขาหนึ่งทางดานวิศวกรรมหลักท่ีจําเปนในการพัฒนาประเทศ ซ่ึง

จากสรุปสภาวะการณรวมภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังท่ีได

กลาวมาในหัวขอ 11 หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร พบวาการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 12 ซ่ึงเปนประโยชนตอการเสริมสรางและพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน และพอเพียง อีกท้ังสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติได 

 

     1.3 วัตถุประสงค 

  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1. ท่ีมีความรูความสามารถในการสรางงานวิจัยท่ีเปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีด

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี 

  2. มีทักษะสื่อสาร สามารถเผยแพรความรูจากงานวิจัย 

  3. สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีความสามารถทางวิชาการเพ่ิมสูงข้ึน นําไปสู

ความเขมแข็งของประเทศ  

  4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองและมีจิตอาสาตอสังคม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

พัฒนาหลักสูตรให ทันสมัยโดย

อาจารยและนิสิต สามารถกาวทัน

หรือเปนผูนํ าในการสรางองค

ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ  ท า ง ด า น

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย

มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป 

- สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ

เชี่ยวชาญ และความกาวหนาใน

สาขาท่ี เก่ียวของ ด วยการหา

ประสบการณท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

จํานวนรายชื่อ อาจารย พรอม

ประวัติ และประสบการณ ผลงาน

ทางวิชาการ การพัฒนาและการ

ฝกอบรม 

กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มี

แนวทางการเรียน ท่ีสรางองค

ความรู ทั กษะทางวิชาชีพและ

วิชาการท่ีทันสมัย 

-จัดหาเอกสารทางวิชาการให

เพียงพอกับผู เรียน เพ่ือให เปน

พ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห และ

แกปญหา 

- จัดใหเปนผูสนับสนุนการเรียนรู

และ/หรือผูชวยสอน เพ่ือกระตุน

ใหเกิดการใฝรูตลอดเวลา  

- จั ด ใ ห มี ก า ร ร า ย ง า น

ความกาวหนาของนิสิตในรูปแบบ

การสัมมนายอยเปนประจาํ 

- จัดใหมีหองพักผอนรวมสําหรับ

นิ สิ ต ระดับบัณ ฑิ ต ศึกษาและ

อาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 

และความคิดกันในบรรยากาศ

อยางไมเปนทางการ 

-จํานวนรายชื่อตําราเอกสารทาง

วิ ช า ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น

สํานักหอสมุด 

- รายชื่อนิสิตท่ีเปนผูสนับสนุน 

และ/หรือผู ช วยสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

- รายงานความกาวหนาปริญญา

นิพนธของนิสิต 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม

เกณฑของ สกอ.  

- จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาเอก

ของ สกอ.  

- มีการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกๆ ป 

รายงานการรับรองหลักสูตรของ 

สกอ. 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

  ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

  อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

   1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

  จัดการเรียนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒวาดวย

การศึกษาระดับบัณฺฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาพรอมท้ัง

จะตองมีเอกสารการยินยอมรับเปนท่ีปรึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

  สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ 

โดยใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธในระดับปริญญาโท และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

 

 



11 
 

     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

  การเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบท่ีเนน

การคนควา วิเคราะห และสังเคราะหสาระความรู ใหมีความเขาใจในระดับท่ีถองแทและลึกซ้ึงมากข้ึน เพ่ือ

นํามาประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ  

 ดังนั้นนิสิตจึงอาจมีปญหาในเรื่องการปรับตัวในการฝกฝนทักษะในดานตางๆท่ีจําเปนเชนการสืบคน การ

วิเคราะหสรุป และการนําเสนอขอมูล  

  นิสิตบางสวนอาจมีการทํางานประจําควบคูกับการเรียนจึงอาจมีปญหาและอุปสรรคในการจัดสรร

เวลาเพ่ือการศึกษาและเขารวมกิจกรรม ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ในกรณีท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนท่ีมิใชวิศวกรรมเครื่องกล หรือในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

แตขาดความเขาใจในรายวิชาท่ีจําเปนสําหรับการทําปริญญานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธอาจเสนอ

กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรโดยลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (มีการประเมินผลการเรียนเปน S และ U) เพ่ือใหมีองคความรู

เพียงพอในการทําปริญญานิพนธ 

 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

  1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนํากฏระเบียบและเทคนิคแบงเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือใชในการวางเปาหมายการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด 

  2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบคนขอมูลใหแกนิสิตใหม 

  3. มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และดูแลนิสิตอยางสมํ่าเสมอ 

  4. การลงทะเบยีนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร แบบไมนับหนวยกิต 

 

     2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

      ระดับช้ันป จํานวนนิสิตในแตละปการศกึษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 10 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป

การศึกษา  (60,000 บาท/คน/ป x 10 คน

ตอป) 

600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

งบประมาณของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน(ระดับหลกัสูตร) ยอดรวม 

 

ตอหัว 

ยอดสะสม  

(ตอหัว) 

 คาตอบแทนผูสอน (3 หนวยกิต x 1,200 บาทตอช่ัวโมง x 15 ครั้งตอภาค)     54,000    5,400  

 คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป)   100,000   10,000  

 กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชนจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)    50,000    2,000  

 คาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร    20,000    2,000  

 คาใชจายบริหารหลักสูตร    50,000    5,000  

 คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    50,000    5,000  

 คาครุภณัฑท่ีใชสําหรับนิสติ  200,000   20,000  

 คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ    20,000     2,000  

 คาใชจายศึกษาดูงาน  100,000   10,000  

 ทุนการศึกษา  100,000   10,000  

 → คาใชจายรวม    744,00   74,400   74,400 

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก     

 งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%)        4,650  

 งบวิจัยของหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%)        4,650  

  คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10       9,300   

 รวมระดับคณะฯ    18,600   93,000 

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ     

 คาตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ (อัตราตอหัว)       12,000  105,000 

ระดับมหาวิทยาลัย      

 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ข้ันต่าํ 15%)    19,688  

 คาประกันความเสีย่ง (ข้ันต่ํา 5%)     6,563 131,250 

หมวดคาใชจายสวนกลาง     

 คาสวนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 3ป)     13,080  

 คาธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3ป)       9,000  

 คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 3ป)       3,120  

  คาธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลยั (5,904 x 3ป)     17,712   

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร (นิสิตขั้นตํ่า 10 คน)   174,164 174,164 
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 วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1      1(0-2-1) 

 DME 701 Mechanical Engineering Seminars I 

  

 วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2      1(0-2-1) 

 DME 702 Mechanical Engineering Seminars II 

 

 วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3      1(0-2-1) 

 DME 703 Mechanical Engineering Seminars III 

           

  3.1.3.2 รายวิชาหมวดวิชาปริญญานิพนธ  

แบบ 1.1 (สําหรับผูจบปริญญาโทท่ีทําวิจัยเพียงอยางเดียว) 

 ปพอ 892 ปริญญานิพนธ                                    48 หนวยกิต 

 GRD 892 Dissertation 

 

ความหมายของรหัสวิชา  

 วศก หรือ DME หมายถึง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ปพอ หรือ GRD หมายถึง ปริญญานิพนธในระดับปริญญาเอก 

 เลขหลักรอยหมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก 

             - เลข 7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก  

 เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา กลุมวิชา ประกอบดวย 

        - เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 

        - เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ  

 เลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาในหมวดวิชา กลุมวิชา 
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

  3.1.4.1 แบบ 1.1 สําหรับผูจบปริญญาโทท่ีทําวิจัยเพียงอยางเดียว 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1* 1 (0-2-1)* 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  6  

 รวม 6  

* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2* 1 (0-2-1)* 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  6  

 รวม 6  

* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3* 1 (0-2-1)* 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  6  

 รวม 6  

* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  9  

 รวม 9  
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  9  

 รวม 9  

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  12  

 รวม 12  

 

  

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

  3.1.5.1 หมวดวิชาบังคับ 

วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 (0-2-1) 

 การจับใจความสําคัญจากการสืบคนบทความและรายงานทางวิชาการข้ันสูง การเสริมสรางทักษะใน

การเขียนรายงานและการนําเสนอปากเปลา สนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนิสิต นักวิจัย และคณาจารย

ในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและสารสนเทศ นิสิตจะตองนําเสนอรายงานสัมมนาท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีนิสิต

สนใจศึกษาแกคณาจารยและนิสิตรวมชั้นเรียนดวยปากเปลา ในรูปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม   

 

วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 (0-2-1) 

บุรพวิชา: วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

 การเขียนขอเสนอปริญญานิพนธ การเสริมสรางทักษะในการเขียนรายงานและการนําเสนอปาก

เปลา นิสิตจะตองนําเสนอขอเสนอปริญญานิพนธข้ันตนในหัวขอท่ีนิสิตสนใจศึกษาวิจัยแกคณาจารยและนิสิต

รวมชั้นเรียนดวยปากเปลา  

 

วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 (0-2-1) 

บุรพวิชา: วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

 การเขียนรายงานบทความวิชาการ พรอมไปกับการเสริมสรางทักษะในการเขียนรายงานสวน

บทความตีพิมพในวารสารวิชาการ และการนําเสนอปากเปลา นิสิตจะตองนําเสนองานวิชาการข้ันตนในหัวขอ

ท่ีนิสิตสนใจศึกษาวิจัยเปนปริญญานิพนธแกคณาจารยและนิสิตรวมชั้นเรียนดวยปากเปลา  
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ

คณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 

6 ผศ.ดร.อาจรี 

ศุภสุธีกุล 

B.Eng. (Mechanical 

Engineering), 2544 

M.Eng. (Refrigeration and Air 

conditioning), 2546 

Ph.D. (Building Technology / 

Sustainable Energy 

Technology), 2551 

สถ า บั น เท ค โน โล ยี น าน าช าติ สิ ริ น ธ ร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

University of New South Wales 

,Australia 

University of Nottingham(UK.) 

xxxxxxxxxxxxxxx 

7 ผศ.ดร.ภาคภูมิ 

ศรีรมรื่น 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2547 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxxxx 

8 อ.ดร.สมมาส 

แกวลวน 

อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540 

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 2545 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถามี) 

 ไมมีการฝกงานหรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

      การทํางานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตองเปนการศึกษาวิเคราะหหัวขอท่ีเก่ียวของกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือประโยชนในการแกปญหาท้ังในเชิงทฤษฎี และปฎิบัติ นิสิต

แตละคนจะตองทําวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยใชเกณฑ

การวัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
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    5.1  คําอธิบายโดยยอ 

นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตัวเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูคุมปริญญานิพนธ หัวขอใน

การศึกษาคนควาเปนการประดิษฐคิดคน หรือพัฒนาท่ีตรงสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีการรายงาน

ความกาวหนาของ ปริญญานิพนธ ทุกๆภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธ ในรูปแบบท่ีกําหนด 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

  1. สามารถบูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลสูการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือทําให

เกิดองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง 

 2. สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยท่ีนําไปสูการเผยแพรแกสาธารณชนได         

3. สามารถนําเสนอผลการวิจัยดวยปากเปลาได  

      

 5.3  ชวงเวลา  

  ตั้งแต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

       

 5.4  จํานวนหนวยกิต   

  48 หนวยกิต 

 

      5.5  การเตรียมการ  

  มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการแจกคูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีการชี้แจง

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา แบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษา และทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแจกเอกสารแนะนําความเชี่ยวชาญของ

คณาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซ่ึงหากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธท่ีสอดคลองกับ

ความถนัดของอาจารยทานใดก็จะไดสามารถติดตอกับอาจารยทานนั้นไดทันที เพ่ือจะไดเปนการเตรียมความ

พรอมและวางแผนในการทําการวิจัยเพ่ือใหไดปริญญานิพนธท่ีมีคุณภาพ รวมถึงมีการกําหนดชั่วโมงการให

คําปรึกษา จากอาจารยท่ีปรึกษาแตละทาน มีการจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา และใหขอมูลขาวสาร 

กําหนดการ และมีตัวอยางแมแบบ (รูปแบบ) ในการทําเอกสารปริญญานิพนธ  

  ในสวนของรายวิชาบังคับท่ีใหนิสิตลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิตคือวิชา สัมนาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1,2 และ 3 จะเปนการมุงเนนใหนิสิตไดเขาใจถึงแนวทางในการทําวิจัย และใหลงมือทําไป

ดวยระหวางการเรียนในรายวิชาดังกลาว 

   

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

  1. การประเมินผลเคาโครงปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึงความมีคุณคากับสาขาท่ี
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ศึกษาอยู ความรูพ้ืนฐานและท่ีมาของปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม  ระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการ

ศึกษามีความเหมาะสม และเปนไปได  คุณภาพของการเขียนเคาโครงฯ และ การนําเสนอเคาโครงฯ โดยเกณฑ

การผานคือเปนตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 

       2. ประเมินผลปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธท่ีมี

คุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึง ความรูพ้ืนฐานและท่ีมาของ

ปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและความเหมาะสม 

การอภิปรายผลมีความเหมาะสม สรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน

อยางนอย 2 บทความ และการนําเสนอปากเปลาตอหนาคณะกรรมการฯ เปนตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  

  3. การทวนสอบมาตรฐานดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

/ 

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีสอดคลอง) 

1. มีทักษะสื่อสาร 

มีความสามารถในการ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน

ไดเปนอยางดี  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอท่ี 5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับกลุม

บุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการ

นําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ

ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ  

 

2. มีสมรรถนะของ

หลักสูตร  

มีความสามารถมี

ความรูพ้ืนฐานใน

ศาสตรท่ีเก่ียวของอยาง

ดีเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การประยุกตใชศาสตร

เพ่ือสรางนวัตกรรม 

และแนวคิดใหม 

ดานทักษะทางปญญา 

ขอท่ี 3.3 สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็น

หรือปญหาท่ี ซับซอนไดอยางสรางสรรค  รวมถึงพัฒนาขอสรุปและ

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ

ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย

ตนเอง โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช

เทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปท่ีสมบูรณ ซ่ึงขยายองคความรูหรือแนว

ทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

  ดานคณุธรรมและจริยธรรม    

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มี

ความซื่อสัตยสุจริต 

2.  มีจิตสํานึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิจัย 

- สอดแทรกเน้ือหาในดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

-  จัดกิจกรรมสงเสริมและในรายวิชา

มีการปลูกฝงการมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

- การสังเกตและประเมินพฤติกรรม 

และการเขารวมกิจกรรมการสงเสริม

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ความรับผิ ดชอบในหน า ท่ี ท่ี ได รับ

มอบหมาย 
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    ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรูและความเขาใจถองแท 

ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี

สําคัญและนํามาประยุกตใน

การศึกษาคนควาทางวิชาการ

หรือการปฏบัิติในวิชาชีพ  

2. มีความเขาใจทฤษฎ ีการวิจัยและ

การปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยาง

ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ

ในระดับแนวหนา มีความเขาใจ

ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ  

และการประยุกต ตลอดถึง

ผลกระทบของผลงานวิจัยใน

ปจจุบันท่ีมีตอองคความรูใน

สาขาวิชาและตอการปฏิบัติใน

วิชาชีพ 

 

- ใชการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูเรยีน และผูเรียน และ

ระหวางผูเรียนและผูสอน  

- ใชการเรียนการสอนโดยนําเสนอ

เทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ใน

รายวิชาตางๆ ผานการศึกษางานวิจัย 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ 

จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ  

- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง  

- ใชเอกสารประกอบการสอนเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมความรูดาน

ภาษาท่ีเก่ียวของในรายวิชาตางๆ  

- ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเทคนิคการเรยีนการสอน

แบบตางๆ เขาดวยกันตาม

สถานการณและความจําเปนในแตละ

รายวิชา 

- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และการปฏิ บัติของนิสิต  เชน  การ

ทดสอบยอย การสอบกลางภาค การ

สอบปลายภาค  หรือประเมินจาก

รายงาน  และการนําเสนอรายงาน 

รวมถึงประเมินจากผลการสอบสอบ

ประมวลผลความรู  การสอบหัวขอ

ปริญญานิพนธ การสอบความกาวหนา 

การสอบปริญญานิพนธ และการตีพิมพ

บทความทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ใชความรูทางภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติในการจดัการบริบทใหมท่ี

ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

และพัฒนาแนวคิดริเริม่และ

สรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็น

หรือปญหา  

2. สามารถใชดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมลู

ไมเพียงพอ สามารถสังเคราะห

และใชผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพทาง

วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 

และพัฒนาความคดิใหมๆ  โดย

การบรณูาการใหเขากับองค

ความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู

ใหมท่ีทาทาย  

3. สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือ

เฉพาะทาง ในการวิเคราะห

ประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนได

อยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา

ขอสรุปและขอเสนอแนะท่ี

เก่ียวของในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ สามารถวางแผนและ

ดําเนินการโครงการสําคญัหรือ

โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ

ไดดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิตลอด

ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให

ขอสรุปท่ีสมบูรณ ซึ่งขยายองค

ความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน

วิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมี

นัยสําคญั 

- เนนการสอนใหนิสิตรูจักบูรณาการ

และการประยุกตใชทฤษฎีความรู

ตางๆ ผานการทํารายงาน และงานท่ี

มอบหมายในวิชาตางๆ  

- เนนการสอนใหรูจักสังเกต ุและจบั

ประเด็นท่ีมาและความสําคญัของ

ปญหาตางๆ ในงาน และวิชาชีพท่ีตน

รับผิดชอบ เพ่ือนํามากําหนด

วัตถุประสงคในการแกปญหาน้ันๆ 

อยางมีบูรณาการ ผานการทําขอเสนอ

โครงการปริญญานิพนธ และวิชาท่ี

เก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจยั  

- เนนใหเห็นความสําคัญและรูจักเก็บ

ขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและตัดสินใจ

แกปญหาอยางมีเหตุผลและอยูบน

พ้ื น ฐาน ของความ เป น จ ริ ง  ผ าน

การศึกษาและการทํารายงาน การทํา

ปริญญานิพนธ และวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

- ประเมินจากผลการทํารายงาน งานท่ี

ไดรับมอบหมาย การสอบปากเปลาใน

วิชาปริญญานิพนธ การสอบหัวขอ และ

การรายงานความกาวหนา 
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถแกไขปญหาท่ีมีความ

ซับซอน หรือความยุงยากระดับสูง

ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถ

ตัดสินใจในการดําเนินงานดวย

ตนเองและสามารถประเมินตนเอง

ได รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานระดับสูงได  

2. มีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือ

กับผูอ่ืนอยางเต็มท่ี ในการจัดการ

ขอโตแยงและปญหาตางๆ  

3. แสดงออกทักษะการเปนผูนําได

อยางเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการทํางานของ

กลุม 

- กําหนดใหมีการทํารายงาน หรืองาน

ท่ีมอบหมายในแตละวิชา และมีการ

นําเสนอผลงานหรือรายงานน้ันๆ 

 - ใชการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางผูเรียน 

และผูเรียน และระหวางผูเรียนและ

ผูสอน 

 

- ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

นําเสนอผลงานหรือรายงานในวิชา

ตางๆ หรือในการสอบปากเปลาหรือ

การสอบปรญิญานิพนธ 
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  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

4. ส าม ารถ คั ด ก รอ งข อ มู ล ท า ง

คณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใช

ในการศึกษาคนควาปญหา สรุป

ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหา

ในดานตางๆ  

5. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสม

กับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ

วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน

ท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ัง

ในรูปแบบท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการผานสิ่งตี พิมพทาง

วิชาก ารและ วิช า ชีพ  รวม ท้ั ง

วิทยานิพนธหรือโครงการคนควา

ท่ีสําคัญ 

-  สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลย ี

การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิง

ตัวเลขลงไปในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

-  มีการทดลอง คนควาเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศลงใน

วิชาท่ีเก่ียวของ  

-  จัดทํา e-mail group หรือ blog ของ

นักศึกษา เพ่ือการสื่อสาร การสง

รายงาน และประสานงานระหวาง

คณาจารยและนักศึกษา และ

ระหวางนักศึกษาและนักศึกษา 

-  ประเมินจากการใชงาน blog หรอื e-

mail เพ่ือการประสานงานระหวาง

อาจารยและนักศึกษา  

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทางการ

ปฏิบัติในวิชาท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

  สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 

1.2 มีจิตสาํนึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิจัย 

 

2. ดานความรู 2.1 มีความรูและความเขาใจถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของ

สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญและนํามา

ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน

วิชาชีพ  

2.2 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยาง

ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจ

ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ  และการประยุกต ตลอดถึง
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจบัุนท่ีมีตอองคความรูใน

สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ี

ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริม่และ

สรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา  

3.2 สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมูลไม

เพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง

วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคดิใหมๆ  โดย

การบรณูาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู

ใหมท่ีทาทาย  

3.3 สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห

ประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา

ขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการสําคัญหรือ

โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใช

ความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการ

วิจัย และใหขอสรุปท่ีสมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนว

ทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดมิไดอยางมีนัยสําคัญ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรือความยุงยากระดบัสูง

ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดาํเนินงาน

ดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานระดับสูง

ได  

4.2 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ

ผูอ่ืนอยางเต็มท่ี ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ  

4.3 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใช

ในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไข

ปญหาในดานตางๆ  

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน

ท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง

วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ดานท่ี 1  

คุณธรร

มและ

จริยธรร

ม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

วศก 701 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

• • • • • • ο • • • • • 

วศก 702 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเคร่ืองกล 2 

• • • • • • • • • • • ο 

วศก 703 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเคร่ืองกล 3 

ο ο • • • • • • ο ο • ο 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์  • • • • • • • • • ο • • 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานท่ีมอบหมาย รายงานหรือ

การสอบประเภทอ่ืนๆ โดยวิธีการทวนสอบท่ีใชจะข้ึนอยูกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรูในดานตางๆเปนสําคัญ 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําปริญญานิพนธ 

เสนอปริญญานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้น

แตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจ

เขารับฟงได 

 สําหรับผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง และตองผานความเห็นชอบของกรรมการ

ประจําหลักสูตรฯ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 สําหรับอาจารยใหม มีการสรุปขอมูลเก่ียวกับโครงการหลักสูตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใหฟง และ

มอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชา รวมถึงตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรูตางๆ ใหอาจารย

ใหมทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ แนวทางการวัดผล

สัมฤทธิ์ของนักศึกษา และแนะนําแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอนแบบตางๆ

รวมท้ังแนะนําสถานท่ี เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และแนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษา 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  1. คณาจารยทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ของรายวิชาตางๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพ่ือใชในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผลตอไป 

  2. ผูจัดการหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอุตสาหกรรมเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุน

การพัฒนาปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

  1. สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน 

  2. สงเสริมการทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม 

  3. สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

     การบริหารจัดการหลักสูตรมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงแตงตั้งจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการดําเนินการเปนปการศึกษา โดยมีหัวหนาภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแล โดยกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

      บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีผลลัพธการเรียนรูท่ีทําให

บัณฑิตมีความสามารถในการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนมีผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ

การศึกษาในรูปของผลงานการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 

3. นิสิต 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายและทบทวนจํานวนรับนิสิตโดยคํานึงถึงความ

ตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีอยูโดยควบคุมอัตราสวน

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้เกณฑการรับนิสิตท่ีประกาศมีการ

ทบทวนเพ่ือใหสะทอนคุณภาพของนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร โดยกระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือ

ขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความเหมาะสมและเชื่อถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับผูท่ีสมัครเขารับ

การคัดเลือก จึงจะทําใหนิสิตท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ี

เพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้

เม่ือนิสิตไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในหลักสูตรแลว คณะฯหรือมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอม

สําหรับนิสิตในการศึกษาตอท้ังทางดานวิชาการและการใชชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพ้ืนฐาน

ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนิสิตสามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด\ 

 

4. อาจารย 

     4.1  การรับอาจารยใหม 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนดานอัตรากําลังอาจารยประจํา

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเปนประจําทุกป และมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
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ท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่องเพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง และเม่ือมีการรับอาจารยประจําเขาใหม  อาจารย

ประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต มี

ประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสอน 

 

 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการ

วางแผนและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 

 4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

   อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญเนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานใหกับ

นิสิต ดังนั้นบางรายวิชาท่ีเห็นวามีความสําคัญสําหรับการนําความรูไปประยุกตใชในสถานประกอบการอาจมี

การเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงสอนในรายวิชา และอาจารยพิเศษนั้นตอง

มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มี

ความรู มีทักษะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีจะ

สอน 

 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิต ท่ีมี

ความรูความสามารถสรางงานวิจัยท่ีเปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีดความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเองทางเทคโนโลยี โดยมีประเด็นหลักคือการเสริมสรางทักษะงานวิจัยข้ันสูง โดยการกําหนดโครงสราง

หลักสูตรใหนิสิตตองผานการเรียนในหมวดวิชาบังคับท่ีมีรายวิชาสัมมนา 3 ภาคการศึกษาไดแก วศก 601 

สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1, วศก 602 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 และ วศก 603 สัมมนา

วิศวกรรมเครื่องกล 3 เพ่ือสรางทักษะท่ีจําเปนตอการวิจัย  

      ในสวนของสาระรายวิชานั้นมีการตรวจสอบและกํากับโดยกรรมการหลักสูตร โดยกอนเปดภาคการศึกษา

อาจารยผูสอนตองจัด มคอ. 3 ท่ีสอดคลองกับสาระของรายวิชาตางๆในหลักสูตรตาม มคอ. 2  

 

 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ทุกๆปการศึกษาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาทบทวนการกําหนดตัว

ผูสอนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนโดยคํานึงถึงประสบการณและผลงานวิชาการของผูสอนเปน
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หลัก โดยมีการกํากับมาตรฐานการทํา มคอ 3 และมคอ 5 ใหทันสมัยในเนื้อหา มีกิจกรรมการเรียนท่ี

หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม 

  ท้ังนี้ตองมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมผูเรียนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  และเม่ือสิ้นสุดการสอนในแตละภาค

การศึกษาตองนําผลการประเมินการสอนอาจารยมาพิจารณาเพ่ือใชในการปรับปรุงทักษะความสามารถดาน

การสอนของอาจารยผูสอน 

 

 5.3 การประเมินผูเรียน 

  อาจารยผูสอนมีการรายงานวิธีการในการประเมินผลการเรียนรู เกณฑในการประเมิน และผลการ

ประเมิน ผานแบบ มคอ.3 ตอกรรมการหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูวาครบถวนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรในแตละภาค

การศึกษา โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของ

รูปแบบการประเมิน กําหนดการประเมินผล และเกณฑการประเมิน รวมท้ังมีการตั้งขอสังเกตผลการประเมิน

ในกรณีท่ีระดับคะแนนมีการกระจายผิดปกติ เพ่ือพิจารณาแนวทางปรับปรุง กอนผูสอนดําเนินการสงผลการ

เรียนในระบบ จากนั้นจึงลงนามโดยหัวหนาภาคฯ และคณบดี  

  มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยมีการจัดทํา มคอ 5 

และ มคอ 7 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณประจําปท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ

ท่ีจําเปนสําหรับใชในการเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เปนประจําทุกภาคการศึกษา 

 

 6.2 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง 

มศว องครักษ ในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควาและใช

ประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมใน

การเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปนคณะมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอน

ของอาจารยอาทิเครื่องสื่อผสมโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลดเปนตน 
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 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  ทุกๆ ปเจาหนาท่ีประจําสํานักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ และทําหนาท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ีดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวก

ในการใชสื่อของอาจารยทําหนาท่ีประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ 

 6.3.1 เปาหมาย 

   จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ และ

ชองทางการเรียนรูท่ีเพียบพรอมทันสมัย 

 6.3.2 การดําเนินการ 

  1. จัดเตรียมหองวิจัยท่ีมีเครื่องมือทันสมัย 

  2. จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน 

  3. จัดใหมีหองสมุดท่ีสามารถใหบริการท้ังหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล 

  4. จัดใหมีหองเรียนท่ีมีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 

 6.3.3 การประเมินผล 

  1. รวบรวมจัดทําเปนสถิติจํานวนเครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนิสิต ชั่วโมงการใชงาน  หองปฏิบัติการ และ

เครื่องมือ 

  2. จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ 

  3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ท่ีมีใหบริการ 

  4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู และการปฏิบัติการ  
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators)    

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 1 

2560 

ปท่ี 2 

2561 

ปท่ี 3 

2562 

ปท่ี 4 

2563 

ปท่ี 5 

2564 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

/ / / / / 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

/ / / / / 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลงัสิ้นสุดปการศึกษา 

/ / / / / 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

/ / / / / 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว 

 / / / / 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

/ / / / / 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

/ / / / / 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคณุภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  / / / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   / / 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ  ในหมวด 1-7  และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน

ประเด็นสําคัญๆ  ท่ีสะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 นําผลการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนจุดแข็งในการสอนของ

อาจารยผูสอน และนําผลการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะมาปรับปรุงกลยุทธการสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา และมีการสังเกตการณของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชาฯ มีการทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ

นิสิตของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีนิสิตตองการ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  ประเมินจากนิสิตและบัณฑิต 

  ใหนิสิตและบัณฑิตทําการประเมินหลักสูตรทุกป โดยติดตามจากการประเมินโดยสอบถามจากนิสิต 

และบัณฑิต โดยใหทําแบบสอบถามเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแตละป และในวันเขารับปริญญาบัตรเปน

รายบุคคลได 

 2.2  ประเมินจากผูใชบัณฑิตและ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

  ใหผูใชบัณฑิต จากสถานประกอบการท่ีมหาบัณฑิตไปทํางาน ทําการประเมินหลักสูตร 

 2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ  ผูประเมินภายนอก 

  ดําเนินการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมเครื่องมาใหความเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ ทักษะ

ความรูท่ีตองการไดรับจากบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยมี

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการ

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 1 ป และมีการประเมินเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดําเนินการ

รวบรวมขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร และผูใชบัณฑิต มาเปนเกณฑในการพิจารณาเพ่ือ

ทบทวนประสิทธิภาพการเปดหลักสูตรท่ีผานมา และนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและกลยุทธการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง / ปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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การวิพากษหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก 

1. ศาสตราจารย ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ 

2. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

3. ดร.อรรถพล โกละกะ 

 

มีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการแกไขหลักสูตรตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานดังตอไปนี้ 

1. ศาสตราจารย ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ 

 

หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

1  ขอมูลท่ัวไป เห็นชอบ  

2  ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  1. ระบบการจัด

การศึกษา 

เห็นชอบ  

3  2. การดําเนินการ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  3. หลักสูตรและ

อาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จาํนวนหนวยกิต 

3.1.2 โครงสราง

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาบังคับตาม

กลุมวิชา 3* หนวยกิต 

เพ่ิมสิ่งท่ีควรทําและไมควรธรรม 

จริยธรรมการทําวิจัย การรีวิวงานท่ี

ผานมา การอางอิง การนําเสนอ 

แกไขตามความเห็น

ผูทรงคุณวุฒิ 

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาปริญญา

นิพนธ 

เห็นชอบ  

3  3.1.4 แผนการศึกษา เห็นชอบ  
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หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

3  3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา 

ตรวจสอบเนื้อความสอดคลองของ

การใชชื่อ, รายละเอียดภาษาไทย

และภาษาอั งกฤษ  ให ตรงกัน /

สอดคลองกัน 

ดําเนินการ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

3  3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง 

และคุณวุฒิของ

อาจารย 

เห็นชอบ  

3  5. ขอกําหนดเก่ียวกับ

การทําโครงงานหรือ

งานวิจัย 

เห็นชอบ  

4  ผลการเรียนรู กลยุทธ

การสอนและการ

ประเมินผล 

เห็นชอบ  

5  หลักเกณฑในการ

ประเมินผลนิสติ 

เห็นชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย เห็นชอบ  

7  การประกันคุณภาพ เห็นชอบ  

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ดําเนินการของ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

 

 

2. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

 

หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

1  ขอมูลท่ัวไป เห็นชอบ  

2  ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินการ และ

เห็นชอบ  
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หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

โครงสรางของหลักสูตร 

 

3  1. ระบบการจัด

การศึกษา 

เห็นชอบ  

3  2. การดําเนินการ

หลักสูตร 

- เปดโอกาสรับสาขาท่ีเก่ียวของเขา

มาศึกษาตอใหมากข้ึน 

- ปรับเกณฑการณจบการศึกษา 

แกไขตามความเห็น

ผูทรงคุณวุฒิ 

3  3. หลักสูตรและ

อาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จาํนวนหนวยกิต 

3.1.2 โครงสราง

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาบังคับตาม

กลุมวิชา 3* หนวยกิต 

เห็นชอบ  

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาปริญญา

นิพนธ 

เห็นชอบ  

3  3.1.4 แผนการศึกษา เห็นชอบ  

3  3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา 

ตรวจสอบเนื้อความสอดคลองของ

การใชชื่อ, รายละเอียดภาษาไทย

และภาษาอั งกฤษ  ให ตรงกัน /

สอดคลองกัน 

ดําเนินการ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

3  3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง 

และคุณวุฒิของ

อาจารย 

เห็นชอบ  

3  5. ขอกําหนดเก่ียวกับ

การทําโครงงานหรือ

งานวิจัย 

เห็นชอบ  

4  ผลการเรียนรู กลยุทธ เห็นชอบ  
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หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

การสอนและการ

ประเมินผล 

5  หลักเกณฑในการ

ประเมินผลนิสิต 

เห็นชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย เห็นชอบ  

7  การประกันคุณภาพ เห็นชอบ  

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ดําเนินการของ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

 

3. ดร.อรรถพล โกละกะ 

 

หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

1  ขอมูลท่ัวไป เห็นชอบ  

2  ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  1. ระบบการจัด

การศึกษา 

เห็นชอบ  

3  2. การดําเนินการ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  3. หลักสูตรและ

อาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จาํนวนหนวยกิต 

3.1.2 โครงสราง

หลักสูตร 

เห็นชอบ  

3  3.1.3 รายวิชา เห็นชอบ  
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หมวดท่ี เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข 

- หมวดวิชาบังคับตาม

กลุมวิชา 3* หนวยกิต 

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาปริญญา

นิพนธ 

เห็นชอบ  

3  3.1.4 แผนการศึกษา   

3  3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา 

ตรวจสอบเนื้อความสอดคลองของ

การใชชื่อ, รายละเอียดภาษาไทย

และภ าษาอั งกฤษ  ให ต รง กัน /

สอดคลองกัน 

ดําเนินการ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

3  3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง 

และคุณวุฒิของ

อาจารย 

เห็นชอบ  

3  4. องคประกอบ

เก่ียวกับประสบการณ

ภาคสนาม 

เห็นชอบ  

3  5. ขอกําหนดเก่ียวกับ

การทําโครงงานหรือ

งานวิจัย 

เห็นชอบ  

4  ผลการเรียนรู กลยุทธ

การสอนและการ

ประเมินผล 

เห็นชอบ  

5  หลักเกณฑในการ

ประเมินผลนิสิต 

เห็นชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย เห็นชอบ  

7  การประกันคุณภาพ เห็นชอบ  

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ดําเนินการของ

หลักสูตร 

เห็นชอบ  
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. จํ า น ว น อ า จ า ร ย

ประจําหลักสูตร  

 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีอาจารยประจํ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาจํานวน  5  

คน ดังนี ้

1. รศ.ดร.ไพศาล นาผล* 

2. รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ* 

3. ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล* 

4. ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ 

5. อ.ดร.สุรชัย พานิช (แทน ผศ.ดร.บัญชา คง

ตระกูล) 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

D.Eng.Me_57_1.1_1 

D.Eng.Me_57_1.1_2 

 

2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

อาจารยประจํา 

หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรปรัขญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ 

ดังนี ้

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  5 คน 

2. ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 

คน 

อีกท้ังอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงกับ

สาขาหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 3 

คน ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

D.Eng.Me_57_1.1_3 

 

3.  คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนชุดเดียวกับอาจารย

ประจําหลักสูตร 

D.Eng.Me_57_1.1_3 

 

4. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีผูสอนไดแก  

     - รศ.ดร.ไพศาล นาผล 

     - รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ 

     - ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน 

     - ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 

     - ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น  

     - ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล 

D.Eng.Me_57_1.1_4 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

     - อ.ดร.มนัส แปงใส 

     - อ.ดร.สมมาส แกวลวน 

     - อ.ดร.จาริณี จงปลื้มปติ 

โดยอาจารยผูสอนทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ

การกํากับมาตรฐาน 

1. ผูสอนทุกทานมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ตรงตามหลักสูตร 

2. ผูสอนทุกทานมีประสบการณการสอน 

3. ผูสอนทุกทานมีประสบการณในการวิจัยท่ีไมใชสวน

หนึ่งของการรับปริญญา 

5. คุณสมบัติของ

อาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธหลักและ

อาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระ 

ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปน

อาจารยท่ีปรึกษาหลักในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดแก 

     - รศ.ดร.ไพศาล นาผล 

     - รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ 

     - ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล 

     - ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 

โดยอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักทุกทานมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน 

1. มีวุฒิ การศึกษาในระดับปริญญาเอก ตรงตาม

หลักสูตร 

2. มีประสบการณในการวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการ

รับปริญญา 

D.Eng.Me_57_1.1_5 

 

6. คุณสมบัติของ

อาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธรวม (ถา

มี) 

ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปน

อาจารยท่ีปรึกษารวมในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดแก 

     - รศ.ดร.ชัชพล ชั่งชู 

     - รศ.ดร.สุรเชษฐ ชุติมา 

     - ผศ.ดร.บัญชา คงตระกูล 

     - ผศ.ดร.ศิริพร โรจนนันท 

     - ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ 

     - ดร.อิศราฐ เชาวระกํา 

D.Eng.Me_57_1.1_6 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

โดยอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมทุกท าน มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน 

1. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตรงตามหลักสูตร 

2. มีประสบการณในการวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการ

รับปริญญา 

7. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบปริญญา

นิพนธ 

ยังไมมีการประเมินในขอนี้ เนื่องจากยังไมมีนิสิตผูใด

สอบปริญญานิพนธเพ่ือจบการศึกษา 

 

8. การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 

ยังไมมีการประเมินในขอนี้ เนื่องจากยังไมมีนิสิตผูใด

สําเร็จการศึกษา 

 

9. ภาระงานอาจารยท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ

และการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานมีนิสิตในท่ีปรึกษาไมเกิน 5 

คน ดังรายละเอียด 

1. รศ.ดร.ไพศาล นาผล นิสิตในท่ีปรึกษา 2 คน 

ไดแก 

- นายสงกรานต วิริยะศาสตร 

- นายเลอศักดิ์ นาครินทร 

2. รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ นิสิตในท่ีปรึกษา 4 

คน ไดแก 

- นายสมชาย แยมใส 

- นายประเสรฐิ วิโรจนชีวัน 

- นายชานนท มูลวรรณ 

- นายกิตติคมน นนทประสาท 

3. ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นิสิตในท่ีปรึกษา 

5 คน ไดแก 

- นายกฤษฎางค ศุกระมูล 

- นายสมมารถ ศรปีระเทือง 

- นายสมพจน คําแกว 

- นายมณฑล ชูโชนาค 

- นายมุสตาฟา ยะภา 

D.Eng.Me_57_1.1_5 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

4. ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล นิสิตในท่ีปรึกษา 2 

คน ไดแก 

-    นายกิตติโชติ ศุภกํานิด 

-    นายวัชชิระ จันทรลี ้      

10.อาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธทุกทานในหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีงานวิจัย

ในรอบ 5 ปยอนหลังทุกทาน  

D.Eng.Me_57_1.1_5 

 

11.ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรไดรับอนุมัติ พ.ศ. 2554 และครบรอบตอง

ปรับปรุงในป พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีนิสิตกําลังศึกษาใน

ชั้นปท่ี 4 

 

12.การดําเนินงานให

เปนไปตาม ตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานเพ่ือการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

หลักสูตรและการเรียน

ก ารส อ น ต าม ก รอ บ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

แหงชาต ิ

หลักสูตรมีการดําเนินการตามตัวบงชี TQF ขอ 1-5 

ครบทุกตัว ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมจํานวน 6 ครั้งในปการศึกษา 2557 

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยาง

นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

D.Eng.Me_57_1.1_1 

D.Eng.Me_57_1.1_7 

D.Eng.Me_57_1.1_8 

D.Eng.Me_57_1.1_9 

D.Eng.Me_57_1.1_10 
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจําปการศึกษา 2558 

(ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559) 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

วันท่ีรายงาน 14 กรกฎาคม 2559  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไมผาน มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (12 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน ...1.... องคประกอบ อยูในระดับดมีาก (องคประกอบท่ี 2)  

มีจํานวน ....1... องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 4 )  

มีจํานวน ....3....  องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี 3,5,6)  

และมีจํานวน ....-....  องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบท่ี....-..... )  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ไมผาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 5.00 ดีมาก (2 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 4 อาจารยประจําหลักสูตร 3.25 ดี (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน 

3.00 ปานกลาง (4 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

0.00  (13 ตัวบงชี้) 

หมายเหตุ : กรณีองคประกอบท่ี 1 ผานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะไดคะแนน   

องคประกอบท่ี 2 - 6 เฉลี่ยรวมคะแนน 3.06 คะแนน และมีระดับคุณภาพอยูในระดับคุณภาพดี  

 

โดยมีประเด็นเรงดวนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ควรเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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คํานํา 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนการรวบรวม และนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

องคประกอบตางๆ ท่ีบงชี้คุณภาพการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ีไดดําเนินการในรอบปการศึกษา 2558 ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  

 หลักสูตรไดจัดทํารายงานฉบับนี้โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตามองคประกอบตางๆ 

ท้ังหมด 6 ดาน 13 ตัวบงชี้ และไดประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรไดรับทราบผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ประจําป 2558 และไดรวมกันประชาพิจารณ 

พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และแนวทางแกไข รวมท้ังไดรวมกันกําหนดเปาหมายการดําเนินการในป 

2559  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ขอขอบคุณคณาจารย และเจาหนาท่ีทุกทาน ของ

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีรวมมือใหขอมูลเพ่ือประกอบในการจัดทํา

รายงานฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................ 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                                                                                   สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 

                                                                                  วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
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สารบญั 
 

บทสรุปผูบริหาร  

คํานํา  

สารบัญ  

 หนา 

หมวดท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

    ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสูตร 5 

    รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 6 

    ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 6 
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รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 
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รายช่ือและคุณสมบัติอาจารยผูสอน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 4) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี

ประสบการณ

ดานการสอน 

() 

มีประสบการณ

ดานการวิจัย
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(ไมเปนสวนหนึ่งของ

ปริญญานพินธ) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.ไพศาล นาผล     
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คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 5) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ

ดานการสอน 

() 

มีประสบการณดาน

การวิจัย 

() 
(ไมเปนสวนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ) 

ป.โท ป.เอก 

 รศ.ดร.ไพศาล นาผล     
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 ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน     

 ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล     

 อ.ดร.สุรชัย พาณิช     

 อ.ดร.สมมาส แกวลวน     

 อ.ดร.มนัส แปงใส     
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คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 6) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ

ดานการสอน 

() 

มีประสบการณดาน

การวิจัย 

() 
(ไมเปนสวนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ) 

ป.โท ป.เอก 

 รศ.ดร.ไพศาล นาผล     

 รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ     

 ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล     

 ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ     

 ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น     

 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล     

 ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน     

 ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล     

 อ.ดร.สุรชัย พาณิช     

 อ.ดร.สมมาส แกวลวน     

 อ.ดร.มนัส แปงใส     
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คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 7) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ

ดานการสอน 

() 

มีประสบการณดาน

การวิจัย 

() 
(ไมเปนสวนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ) 

ป.โท ป.เอก 

 รศ.ดร.ไพศาล นาผล     

 รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ     

 ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล     

 ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ     

 ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น     

 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล     

 ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน     

 ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล     

 อ.ดร.สุรชัย พาณิช     

 อ.ดร.สมมาส แกวลวน     

 อ.ดร.มนัส แปงใส     
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การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 8) 

 

 ผลงานตีพิมพเผยแพรของนาย กฤษฎางค ศุกระมูล 

1. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015). Performance  

Assessment of a Constructed Double Reflection Parabolic Dish Concentrator Under Thailand 

Climatic Condition. In International Journal of Applied Engineering Research. ISSN 0973-4562 

Volume 10, Number 4 (2015) pp. 10015-10031. 

2. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015).  Performance  

Evaluation of a Paraboloidal Concentrator. In Applied Mechanics and Materials. Volume 799-

8 0 0  ( 2 0 1 5 )  pp. 4 6 3 -4 6 7 .  © (2 0 1 5 )  Trans Tech Publications, Switzerland 

doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.799-800.463. 

3. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015). Experimental  

Study of a 2 -stage Parabolic Dish-Stirling Engine in Thailand. In Walailak Journal of Science 

and Technology. Volume 13 (2015). Accepted. 

4. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015).  PERFORMANCE  

OF A LABORATORY-SCALED STIRLING ENGINE POWERED BY A 2-STAGE PARABOLIC DISH SOLAR 

CONCENTRATOR USING SIMULATED SOLAR POWER. In Journal of Engineering Science and 

Technology. In review process round 2. 

 

 ผลงานตีพิมพเผยแพรของนาย สงกรานต วิริยะศาสตร 

1. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2016). Effects of Heat Source Area on the 

Thermal Resistance of the Wick Columns Vapor Chamber. In Journal of Mechanical Science 

and Technology. V.30. pp. 933-942. 

2. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2016). Experimental Investigation on Heat 

Transfer Impinging Liquid Jet Characteristics of the Vapor Chambers. In International Journal 

of Applied Engineering Research. V.11. pp. 2907-2912. 

3. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2009). Liquid cooling in the mini-rectangular fin 

heat sink with and without thermoelectric for CPU. In International Communications in Heat 

and Mass Transfer. V.36. pp. 166-171. 

4. Paisarn Naphon; Somchai Wongwises; & Songkran Wiriyasart. (2012). On the thermal 

cooling of central processing unit of the PCs with vapor chamber. In International 

Communications in Heat and Mass Transfer. V.39. pp. 1165–1168. 
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5. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2012). Study on the vapor chamber with 

refrigerant R-141b as working fluid for HDD cooling. In International Communications in Heat 

and Mass Transfer. V.39. pp. 1449–1452. 

6. P. Naphon; S. Wongwises; & S. Wiriyasart. (2013). Application of two-phase vapor 

chamber technique for hard disk drive cooling of PCs. In International Communications in 

Heat and Mass Transfer. V.40. pp. 32–35. 

7. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2013). Study on the Heat Transfer 

Characteristic of the Vapor Chamber without Micro-channel for Cooling Electronic 

Component. In ISEEE 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments. 

8. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2013). Study on the Heat Transfer 

Characteristics of a Vapor Chamber without Micro-channel for Cooling an Electronic 

Component. In Thammasat International Journal of Science and Technology, V. 18. pp. 16-

22. 

9. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2015). On the Thermal Performance of the 

Vapor chamber with Micro-channel for Unmixed flow cooling. In Engineering Journal (EJ), 

V.19. pp. 125-137. 

10. P. Naphon; & S. Wiriyasart; S. Wongwises. (2015). Thermal cooling Enhancement 

Techniques for electronics Components. In International Communications in Heat and Mass 

Transfer. V.61. pp. 140-145. 

11. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2015). Effects of Sintering Columns on the 

Heat Transfer and Flow Characteristics of the Liquid Cooling Vapor Chamber. In Heat and 

Mass Transfer. pp. 1-14. 
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ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 9) 

 อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานมีนิสิตในท่ีปรึกษาไมเกิน 10 คน (รวมนิสิตปริญญาโท และเอก) รายละเอียด

ดังนี้ 

 

1. รศ.ดร.ไพศาล นาผล นิสิตในท่ีปรึกษา 2 คน ไดแก 

 ระดับปริญญาเอก 

- นายสงกรานต วิริยะศาสตร (จบแลว 2/2558) 

- นายเลอศักดิ์ นาครินทร 

2. รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ นิสิตในท่ีปรึกษา 8 คน ไดแก 

 ระดับปริญญาเอก 

- นายสมชาย แยมใส 

- นายไตร คะระนันท 

- นายกรวิชญ บุญมี 

- นายตอศักดิ์ อุทัยไขฟา 

- นายสุเมธ หนูฉิม 

- นายกิตติคมน นนทประสาท 

- นายชานนท มูลวรรณ 

- นายประเสรฐิ วิโรจนชีวัน 

3. ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นิสิตในท่ีปรึกษา 2 คน ไดแก 

 ระดับปริญญาเอก 

- นายมณฑล ชูโชนาค 

- นายมุสตาฟา ยะภา 

4. ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล นิสิตในท่ีปรึกษา 2 คน ไดแก 

 ระดับปริญญาเอก 

-  นายกิตติโชติ ศุภกํานิด 

-  นายวัชชิระ จันทรลี้ 

 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 10) 
 อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธทุกทานในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมี

งานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลังทุกทาน 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 11) 
 หลักสูตรไดรับอนุมัติเริ่มใช ภาคเรียนท่ี 1 พ.ศ. 2554 ประเมินและครบรอบตองปรับปรุงทุก 5 ป 

ปรับปรุงในป พ.ศ. 2559 ซ่ึงในขณะนี้หลักสูตรอยูในชวงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงไดทําการวิพากษ

หลักสูตรไปแลวเม่ือวันท่ี วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 รวมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      

“ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

D.me_58_1.1_1 เลมหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ  

D.me_58_1.1_2 แบบ สมอ.08 การขอปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 

D.me_58_1.1_3 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ) 

D.me_58_1.1_4 ขอมูลอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณสอน และผลงานทางวิชาการ) 

D.me_58_1.1_5 ขอมูลการควบคุมปริญญานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาหลัก/อาจารยท่ีปรึกษา

รวม ประจําปการศึกษา 2558 

D.me_58_1.1_6 ขอมูลรายบุคคลของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ) 

D.me_58_1.1_7 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร ประจาํปการศึกษา 2558 

D.me_58_1.1_8 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล ครั้งท่ี 1/58 ถึง ครั้งท่ี 6/58 

D.me_58_1.1_9 มคอ. 3  ป 2558 

D.me_58_1.1_10 มคอ. 5 ป 2558 

D.me_58_1.1_11 มคอ. 7 ป 2558 
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หมวดท่ี 2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษา  ในปการศึกษา 2558 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังนี้ 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีสําเร็จการศึกษา

รวม .2. คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน …-...  ฉบับ คิดเปนรอยละ …-... จากจํานวน

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เฉลี่ยเทากับ ..-.. 

หมายเหตุ : หากเปนหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเปน 6 ดาน คือ (6) ดานวิชาชีพ 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล   

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร/ีโท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

เฉลี่ย  

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 2 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน  

  (1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม  คะแนน  

  (2) ดานความรู  คะแนน  

  (3) ดานทักษะทางปญญา  คะแนน  

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน  

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช คะแนน  

 (6) ตามท่ีองคกรวิชาชีพกําหนด คะแนน  
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ลําดับ

ี่ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด รวม 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษา  

รอยละ  

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 

การวิเคราะหผลที่ได 

 ยังไมมีการประเมินในขอนี้เนื่องจากนิสิตสําเร็จการศึกษาเปนปแรกทําใหยังไมมีขอมูลจากผูใช

บัณฑิต ซ่ึงทางมหาลัยฯจะดําเนินการใหเม่ือนิสิตไดดําเนินการข้ึนทะเบียนบัณฑิตรับปริญญาไปแลว 

 

ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ท่ี 

2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)   

ในปการศึกษา 2558  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 2 คน และมีผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพรรวม .6. ชิ้น โดยมีผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ.300. คิดเปนผลคะแนนท่ีได ..5... คะแนน 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูสําเร็จป.เอก 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

1 

 

นาย กฤษฎางค ศุกระมูล Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. 

(2015). Performance Assessment of a Constructed Double 

Reflection Parabolic Dish Concentrator Under Thailand 

Climatic Condition. In International Journal of Applied 

Engineering Research. ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 

4 (2015) pp. 10015-10031. 

1.0 

2 

 

นาย กฤษฎางค ศุกระมูล Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. 

(2015).  Performance Evaluation of a Paraboloidal 

Concentrator. In Applied Mechanics and Materials. Volume 

799-800 (2015) pp. 463-467. © (2015) Trans Tech 

Publications, Switzerland 

doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.799-800.463. 

1.0 

3 

 

นาย กฤษฎางค ศุกระมูล 3. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool 

B. (2015). Experimental  

Study of a 2-stage Parabolic Dish-Stirling Engine in  

1.0 
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ลําดับ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูสําเร็จป.เอก 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

Thailand. In Walailak Journal of Science and Technology. 

Volume 13 (2015). Accepted. 

4 

 

นาย สงกรานต วิริยะศาสตร Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2015). On the 

Thermal Performance of the Vapor chamber with Micro-

channel for Unmixed flow cooling. In Engineering Journal 

(EJ), V.19. pp. 125-137. 

1.0 

5 

 

นาย สงกรานต วิริยะศาสตร P. Naphon; & S. Wiriyasart; S. Wongwises. (2015). Thermal 

cooling Enhancement Techniques for electronics 

Components. In International Communications in Heat and 

Mass Transfer. V.61. pp. 140-145. 

1.0 

 

6 

 

นาย สงกรานต วิริยะศาสตร Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2 0 1 5 ). Effects of 

Sintering Columns on the Heat Transfer and Flow 

Characteristics of the Liquid Cooling Vapor Chamber. In 

Heat and Mass Transfer. pp. 1-14. 

1.0 

ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 6.0 

คิดเปนรอยละ 300 
 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

D.me_58_1.1_7 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร ประจาํปการศึกษา 2558 
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การรับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

ระบบและกลไกการรับนิสิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในรอบป

การศึกษา 2558 ดําเนินการโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเกณฑการรับนิสิต 

[D.me_58_3.1-1] และจํานวนท่ีนิสิตท่ีตองการรับตามรายละเอียดดังเอกสารประกาศรับสมัครนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาปการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 [D.me_58_3.1-2] และแจงเกณฑและจํานวนรับนิสิต

ดังกลาวผานคณะฯและบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศใชสําหรับคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีใช

เกณฑท่ีผานมา พบวานิสิตท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรยังขาดความพรอมในการทําปริญญานิพนธ ดังจะเห็นไดจาก

จํานวนนิสิตท่ีเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธจํานวน 16(9) ราย ในจํานวนดังกลาวไดสอบเคา

โครงปริญญานิพนธไปแลวจํานวน 15 ราย จึงยังมีนิสิตตกคางยังมิไดสอบหัวขอปริญญานิพนธจํานวน 23 คน 

จากจํานวนนิสิตท้ังหมดจํานวน 38 คน ปจจุบันมีนิสิตสําเร็จการศึกษาแลว 2 ราย และอยูระหวางการจัดทํา

เอกสารอีก 1 ราย 

 ดังนั้นเพ่ือแกปญหาดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเกณฑการรับ

นิสิตประจําปการศึกษา 2558 จึงมีการดําเนินการปรับเกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 โดย

กําหนดใหมีแนบเอกสารกรอบแนวคิดการวิจัยเปนหนึ่งในเอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร 

[D.me_58_3.1-3] ดังเอกสารประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปการศึกษาประจําภาคตนปการศึกษา 

2558 [D.me_58_3.1-4] ซ่ึงการปรับเกณฑดังกลาวคาดวาจะทําใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิต

ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยการกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆเพ่ือการเตรียมความ

พรอมใหแกนิสิตท่ีกําลังจะเขาศึกษาในหลักสูตร  โดยในปการศึกษา 2558 ไดมีการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยมีการแจกคูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [D.me_58_3.1-5]  ท่ีมีการชี้แจงขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา แบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และ

ทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแจกเอกสารแนะนําความเชี่ยวชาญของคณาจารยประจํา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล [D.me_58_3.1-6]  ซ่ึงหากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธท่ีสอดคลอง

กับความถนัดของอาจารยทานใดก็จะไดสามารถติดตอกับอาจารยทานนั้นไดทันที เพ่ือจะไดเปนการเตรียม

ความพรอมและวางแผนในการทําการวิจัยเพ่ือใหไดปริญญานิพนธท่ีมีคุณภาพ 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_3.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับเกณฑและจํานวนการ

รับนิสิตใหม ภาคเรียนท่ี 1/2558 

D.me_58_3.1-2 ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว ประจําภาคตน ปการศึกษา 2558 

D.me_58_3.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับเกณฑและจํานวนการ

รับนิสิตใหม ภาคเรียนท่ี 1/2558 

D.me_58_3.1-4 ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว ประจําภาคตน ปการศึกษา 2558 

D.me_58_3.1-5 คูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

D.me_58_3.1-6 ขอมูลรายชื่อและความถนัดทางการวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธดังนี้ [D.me_58_3.2-1] 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดทําฐานขอมูลรายชื่อ [D.me_58_3.1-6] และความเชี่ยวชาญทางการ

วิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร และแจงแกนิสิตใหมในชวงปฐมนิเทศก เพ่ือใหนิสิตไดดําเนินการติดตอกับ

อาจารยท่ีตนเองสนใจ ใหรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ  

2. อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ เสนอผานกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือดําเนินการแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวมในกรณีท่ีจําเปน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย โดยประธานฯลงนามเสนอ

ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการ  

3. เม่ือมีการพัฒนารางหัวขอปริญญานิพนธจนเปนท่ีพอใจท้ังจากตัวอาจารยท่ีปรึกษาและนิสิตแลว อาจารยท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธจึงเสนอผานกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือดําเนินการแตงตั้งกรรมการสอบหัวขอ

ปริญญานิพนธ โดยประธานฯลงนามเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการ จากนั้น

จึงดําเนินการสอบหัวขอและแจงผลการสอบเพ่ือขออนุมัติหัวขอปริญญานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย 

4. อาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวม รวมกันใหคําปรึกษา ดูแล และกํากับการทําปริญญานิพนธ

ของนิสิตใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม และเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยรายงาน

ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธทุกภาคการศึกษา ผานกรรมการบริหารหลักสูตร โดยประธานฯ ลงนาม

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  

5. ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดรับจัดเปนเจาภาพประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง

ประเทศไทยครั้งท่ี 31 ในป 2560 ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับจากการเปนเจาภาพตอนิสิตในหลักสูตรฯ คือเปนงานท่ี
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กระตุนใหนิสิตนําผลงานวิจัยไปนําเสนอ เพ่ือใหไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ และผูรวมงาน อีกท้ังยังใช

ประกอบในการยื่นขอจบการศึกษาไดอีกดวย  

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ในรอบป 2558 มีจํานวนนิสิตแตละชั้นปท่ีไดดําเนินการทําปริญญานิพนธ

ผานข้ันตอนตางๆ ตั้งแต   

  1) การเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาหลัก/รวม [D.me_58_3.2-2] 

  2) การสอบหัวขอปริญญานิพนธ [D.me_58_3.2-3] 

  3) การรายงานความกาวหนา [D.me_58_3.2-4] 

  4) การสอบปองกันปริญญานิพนธ 

 

 ดังจํานวนตัวเลขนิสิตท่ีสรุปดังแสดงในตารางแสดงผลการดําเนินงานดานการควบคุมดูแลให

คําปรึกษาปริญญานิพนธของหลักสูตร 

 

 

 

ช้ันป 

 

 

 

ปท่ีเขาศึกษา 

 

 

 

จํานวนนิสิตรวมแตละช้ันป 

การทําปริญญานิพนธ (จํานวนนิสิต) 
 

แต
งต

ั้งท
ีป่ร

ึกษ
าห

ลัก
/ร

วม
 

 

สอ
บห

ัวข
อป

รญิ
ญ

านิ
พ

นธ
 

 

รา
ยง

าน
คว

าม
กา

วห
นา

 

 

สอ
บป

อง
กัน

ปร
ิญ

ญ
านิ

พ
นธ

 

1 2554 11 8 8 4 2 

2 2555 9 4 3 1 1 

3 2556 8 3 3 - - 

4 2557 6 1 1 - - 

5 2558 4 - - - - 

 

 สําหรับนิสิตท่ีเสนอหัวขอไปแลวจํานวน 15 คน นิสิตไดเสนอรายงานความกาวหนาในการทํา

ปริญญานิพนธผานกรรมการบริหารหลักสูตรลงนามโดยประธานฯ เพ่ือเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยไมมีการ

รายงานปญหาใดๆในการดําเนินการหรือการใหคําปรึกษาในการทําปริญญานิพนธ 

 นิสิตท่ีสอบปองกันปริญญานิพนธไปแลว 3 คน โดยนิสิตเขาปการศึกษา 2554 จบการศึกษาเปนท่ี

เรียบรอยแลว สวนนิสิตเขาศึกษาในป 2555 นั้นทําการสอบแลวแตยังอยูในข้ันตอนแกเอกสารอยู 

 สําหรับนิสิตท่ียังไมไดเสนอหัวขอจํานวน 23 คน หากนิสิตคนใดถึงกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใหตอง

ดําเนินการเสนอหัวขอแลว ทางหลักสูตรไดดําเนินการแจงเตือนไปยังนิสิตและอาจารยท่ีปรึกษาใหเรง

ดําเนินการเสนอหัวขอโดยดวน ซ่ึงยังคงมีนิสิตบางคนเสนอหัวขอลาชากวากรอบระยะเวลา เนื่องจากมีการ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของหัวขอปริญญานิพนธหลายครั้ง เนื่องดวยมิไดมีการเตรียมความพรอมในการหา

กรอบแนวทางในการทําปริญญานิพนธท่ีชัดเจนกอนท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือเปนการลดปญหา
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ดังกลาว กรรมการบริหารหลักสูตรจึงพิจารณาเห็นควรใหมีการปรับเกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาท่ีตองมีการ

แนบเอกสารนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย เปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร 

เพ่ือใหทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณาหาอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมและตรงตามความสนใจ

ของนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถเสนอหัวขอปริญญานิพนธและสําเร็จการศึกษาไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรไดมีการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีตั้งไวคือ 

 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีความรูความสามารถสรางงานวิจัยท่ีเปนรากฐานตอการสรางองคความรู

ใหมและขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี 

2. เพ่ือสงเสริมใหมีการเผยแพรองคความรูใหมท่ีไดจากงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีความสามารถทางวิชาการเพ่ิม นําไปสู

ความเขมแข็งของประเทศ  

4. เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง มีจิตอาสาตอสังคมและ

ประเทศชาติ 

 

โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก  

1) กลุมวิชาหลัก: หลักสูตรไดมีการจัดรายวิชาหลักท่ีจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเปนนักวิจัยท่ีมีความรู

ความสามารถสรางงานวิจัยท่ีเปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง

ทางเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 โดยในกลุมรายวิชาสัมมนา (DME601, 602, 603) มุงเนนใหนิสิตได

ทําการคนควาหาองคความรูใหม และหาแนวทางในการทําวิจัยข้ึนมา  

2) ทักษะชีวิตและอาชีพ: หลักสูตรยังไดเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณมาบรรยายถายทอด

ความรู และประสบการณใหกับนิสิต ในหัวขอการเขียนผลงานวิชาการ 

3) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม: หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตเรียนรูเทคโนโลยีข้ันสูง และนวัตกรรมใหมผาน

การวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย โดยนิสิตท่ีสนใจสามารถเขาทําวิจัย

กับอาจารย ซ่ึวการทําวิจัยจะทําใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการคนหาความรูใหม การคิดอยางมีเหตุมีผลมีหลักการ

ทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรม การเรียนรูท่ีจะใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีข้ึนสูงตางๆ ไดเรียนรูการทํางานเปน

ทีม เปนตน  

4) ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี: ในวิชาสัมมนา 1 (DME601) ไดมีการนํานิสิตไปเรียนรูการใช

โปรแกรมสืบคนขอมูลออนไลน และโปรแกรมชวยในการทําสารนุกรม ท่ีหองสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญในการทําการคนควาวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_3.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการควบคุมดูแลการ

กํากับใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ 

D.me_58_3.2-2 แบบเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธในป 2558 

D.me_58_3.2-3 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหัวขอปริญญานิพนธในป 2558 

D.me_58_3.2-4 แบบรายงานความกาวหนาการทําปริญญานิพนธในป 2558 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

อัตราการคงอยูของนิสิต ในป 2556 เทากับรอยละ 100 ในป 2557 เทากับรอยละ 90  และในป 2558 

เทากับรอยละ 100 ดังแสดงในตารางดานลาง 

ปการศึกษาท่ี

รับเขา  

(ตั้งแตป

การศึกษาท่ีเริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวนท่ี

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

รอยละการ

คงอยู 2554 2555 2556 2557 2558 

ป 2554 11 11 11 11 11 11 100.00 

ป 2555 10 - 10 9 9 9 90.00 

ป 2556 8 - - 8 8 8 100.00 

ป 2557 8 - - - 8 6 - 

ป 2558 4     4 - 

อัตราการคงอยู  =              จํานวนนิสิตช้ันปท่ี 3 

                                  จํานวนนิสิตรับเขา (ช้ันปท่ี 1) 

รายการหลักฐานอางอิง … D.me_58_3.3-1… 
(ตองการดูแนวโนมใหคํานวณ ≥ 3 รุนตอกัน) 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

นิสิตรหัส 55 ลาออกไป 1 ราย เนื่องจากความไมพรอมดานการเงิน และความไมสะดวกในการเดินทาง

เนื่องจากท่ีทํางานอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัยมาก  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี

รับเขา 

จํานวนท่ีรับเขา

(คน) 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละป (รอยละ) 

2556 2557 2558 

2554 11 0 0 2 

2555 10 - 0 1 

2556 8 - - 0 

2557 8 - - - 

2558 4 - - - 

รายการหลักฐานอางอิง … D.me_58_3.3-2… 

* 100 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  

ในปการศึกษา 58 มีนิสิตท่ีเขาศึกษาป 54 สําเร็จการศึกษาแลว 2 ทาน และมีนิสิตท่ีเขาศึกษาป 55 ได

ดําเนินการสอบแลวตอนเทอม 2 ปการศึกษา 58 อยูระหวางการดําเนินการขอจบ ซ่ึงจากตารางจะเห็นไดวา

นิสิตสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามแผนเนื่องจากนิสิตเรียนเต็มเวลา แตละคนมีงานประจําอยูทําใหไมสามารถ

ทําการเรียนใหสําเร็จการศึกษาทันตามแผน 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2558  เทากับ .....4.40....... 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2557  เทากับ .... 4.13... 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2556  เทากับ ....N/A*...... 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหนิสิตประเมินความพึง

พอใจเก่ียวกับหลักสูตร โดยมีแนวโนมผลการประเมิน....N/A**.......  

*ปการศึกษา 2556 ยังไมมีผลการประเมิณเนื่องจากยังไมมีนิสิตป 3 และ 4 

**ยังไมสามารถทําการประเมินไดเนื่องจากยังไมมีขอมูลถึง 3 ป 

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีรองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

ไมมี - 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_57_3.3-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร ป 2557 
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หมวดท่ี 3 

อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลกัสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

กรรมการบริหารหลักสตูรมีการทบทวนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรเปนประจํากอนเริ่มปการศึกษา

(รายงานการประชุมทบทวน+หลักฐานการเสนอแตงตั้ง) เพ่ือปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามเกณฑการกํากับ

มาตรฐานหลักสูตร หากจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงประธานฯจะเสนอเรื่องผานภาควิชาและคณะ เพ่ือ

นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดดําเนินการทบทวนรายชื่ออาจารยประจํา และมีการพิจารณา

ปรับเปลี่ยนตัวอาจารยประจําหลักสูตร 3 รายคือเพ่ิมชื่อ ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, อ.ดร.สมมาส แกวลวน และ 

ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล เขามาแทน รศ.ดร. กัณวริช พลูปราชญ, ผศ.ดร. จุฑารัตน คุรุเจริญ และผศ.ดร.สุรชัย 

พานิช เนื่องจากมีการแตงตั้งให ผศ.ดร.ภาคภูมิ และ อ.ดร.สมมาส เปนประทานและเลขานุการของหลักสูตรฯ 

และมีการปรับนํา ผศ.ดร.พิชัย เขามาแทน ผศ.ดร.สุรชัย เนื่องจากมีปญหาสุขภาพ โดยอาจารยท้ังสามทานเปน

ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร [D.me_58_4.1-1] 

 

- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนินงาน โดยการวางแผนกรอบอัตรากําลังในภาพรวมของ

ภาควิชา โดยการวิเคราะหภาระงานสอบประกอบการเสนอขอเปดหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความพอเพียงของ

อาจารยประจําหลักสูตร และเม่ือมีการเปดดําเนินการหลักสูตรแลวภาควิชาฯมีการดําเนินการตรวจสอบและ

วิเคราะหอัตราการกําลัง เพ่ือประกอบการสรรหาและรับอาจารยใหม รวมท้ังจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรใน

เรื่องของท่ีเก่ียวของกับการขอตําแหนงวิชาการของอาจารยประจํา ซ่ึงไดดําเนินการวางแผนและเสนอตอคณะ

เปนประจําทุกป เพ่ือใหกรรมการคณะไดพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณ ตามระเบียบการ

บริหารงานบุคคลและระเบียบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนเพ่ือใหหลักสูตรมีอาจารยประจําเปนไป

ตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรและภาควิชาไดตรวจสอบการวางแผนกรอบอัตรากําลังในภาพรวมเพ่ือ

การบริหารอาจารยประจําใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจากการ

ตรวจสอบในดานคุณวุฒิพบวาในภาพรวมภาควิชามีอาจารยประจําหลักสูตรท้ังสิ้น 5 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกท้ังหมด และจากการตรวจสอบดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการพบวามีอาจารยประจําดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน และอาจารยจํานวน 1 คน จึงถือ

วามีอาจารยประจําอยูเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรแลว  

อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกดําเนินการเสนอขอเลื่อนตําแหนงวิชาการจากอาจารยเปนผูชวย

ศาสตราจารยจํานวน 1 ราย คือ ดร.สมมาส แกวลวน  
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อาจารยประจําหลักสูตรจะเกษียณอายุราชการในป 2559 จํานวน 1 ทานคือ รศ.ดร.กัณวริช พลู

ปราชญ ซ่ึงจะมีปญหาเกิดกับนิสิตท่ีอาจารยรับเปนท่ีปรึกษา รวมท้ังรายวิชาเฉพาะทางดานวัสดุศาสตรท่ีทาง

อาจารยชํานาญก็จะขาดไป ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีแนวทางในการแกปญหาคือ เสนอไปทางคณะฯ 

เพ่ือดําเนินการประเมินอัตรากําลังใหมเพ่ือรับอาจารยใหมท่ีมีความสามารถในสาขาท่ีขาดมาทดแทน และใน

ระหวางท่ียังไมไดอาจารยใหมเขามาทดแทนนั้นจะดําเนินการในสองแนวทางคือ ตออายุราชการ[หลักฐาน

เอกสารขอตออายุราชการ] โดยการเสนอผานทางคณะฯไปยังมหาลัยฯ หรือจางเปนอาจารยพิเศษและ

ดําเนินการประเมินอัตรากําลังใหมเพ่ือรับอาจารยใหมท่ีมีความสามารถในสาขาท่ีขาดมาทดแทน [รายงานการ

ประชุม] 

 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหมีการเสริมสรางทักษะทางการวิจัยในระดับสูงเพ่ือเปนการ

พัฒนาศักยภาพตนเองใหเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรวาดวยคุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา โดยเนนการสราง

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนการสรางองคความรู และบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจดานการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากท้ังแหลงทุน

ภายนอก (เงินงบประมาณแผนดิน) และภายใน (เงินรายไดมหาวิทยาลัยและเงินรายไดคณะ) ตามระบบการขอ

สนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ผาน

ภาคฯ คณะ และมหาวิทยาลัยตามข้ันตอน  

         โดยคณะกําหนดการสนับสนุนทุนวิจัยใน 3 ลักษณะ ไดแก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร ทุนวิจัยพ้ืนฐาน 

และทุนวิจัยสถาบัน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยท่ีตางกัน โดยทุนยุทธศาสตรเนน

การวิจัยท่ีกอใหเกิดผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ทุนวิจัยพ้ืนฐานเนน

การวิจัยเชิงลึกเพ่ือสรางองคความรู สวนทุนวิจัยสถาบันเนนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน  

        ในป 2558 หลักสูตรกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการเสนอขอทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

นอยหนึ่งเรื่อง เพ่ือใหสามารถคงไวซ่ึงคุณสมบัติของการเปนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑการกํากับ

มาตรฐานของหลักสูตร [D.me_58_4.1-2] ผลการดําเนินการพบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีการเสนอ

ขอทุนวิจัยประเภทตางๆ ดังตอไปนี้  

       ซ่ึงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดยื่นขอสนับสนุนไป พบวาไดรับการ

สนับสนุนการดําเนินการจากแหลงทุนภายนอก 7 โครงการ เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 8 โครงการ งบ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 5 โครงการ และจากงบเงินรายไดคณะจํานวน 3 โครงการ [D.me_58_4.1-3] ทาง

หลักสูตรไดรับทราบผลการพิจารณาและไดดําเนินการแจงใหผูไดรับการสนับสนุนดําเนินการวิจัยตามระเบียบ

และกฎเกณฑ โดยเสนอแนะใหการเผยแพรผลงานตองมีการเผยแพรอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป เพ่ือคงไว

ซ่ึงคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑการกํากับมาตรฐานของหลักสูตร [D.me_58_4.1-4] 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

1 รศ.ดร. ไพศาล นาผล โครงการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเขียนบทความและ

วิธีเลือกวารสารวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ (17 พฤศจิกายน 

2558) 

2 ผศ.ดร. ภาคภมูิ ศรีรมร่ืน โครงการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเขียนบทความและ

วิธีเลือกวารสารวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ (17 พฤศจิกายน 

2558) 

3 อ.ดร. สมมาส แก้วล้วน โครงการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเขียนบทความและ

วิธีเลือกวารสารวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ (17 พฤศจิกายน 

2558) 

4 ผศ.ดร.พิชยั  อษัฎมงคล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ การประยกุต์ใช้เตาชีวมวลเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 

5 ผศ.ดร.ประชา บณุยวานิชกลุ โครงการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเขียนบทความและ

วิธีเลือกวารสารวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ (17 พฤศจิกายน 

2558) 

 

การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม่ (หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ปีการศกึษา 2558) 

มีอาจารยใหม จํานวน 3 คน 

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี /      ไมมี            

 [รายงานการประชุม: เร่ืองคาํแนะนําเร่ืองการจดัการเรียนการสอน] 

อาจารยประจําหลักสูตรใหมประกอบไปดวย 

1. ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ประธานหลักสูตรป.เอก และเลขานุการหลักสูตรป.โท วิศวกรรมเครื่องกลตั้งแตป

การศึกษา 2557 และอาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2557 

2. ดร.สมมาส แกวลวน ประธานหลักสูตรป.โท และเลขานุการหลักสูตรป.เอก วิศวกรรมเครื่องกลตั้งแตป

การศึกษา 2557 และอาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2557 

3. ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล อาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2557 

 ซ่ึงจากขอมูลของอาจารยใหมท่ีเขามาในหลักสูตรนี้นั้นจะเห็นไดวาท้ังสามทานอยูในงานรับผิดชอบ

บริหารหลักสูตรมาตลอด การยายเปนอาจารยประจําหลักสูตรนั้นก็เพ่ือความเหมาะสมของการบริหาร
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หลักสูตรใหไดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยในปการศึกษานี้ไดรับการอบรมในการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนหารือการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องใน

กรรมการบริหารหลักสูตร  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_4.1-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตรรายใหม 

D.me_58_4.1-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการกําหนดใหอาจารย

ประจําหลักสูตรดําเนินการขอทุนวิจัย  

D.me_58_4.1-3 สัญญารับทุนของอาจารยประจําหลักสูตร ป 58 

D.me_58_4.1-4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการกําหนดใหอาจารย

ประจําหลักสูตรดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยตามเกณฑ 
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คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 80 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 ข้ึนไป 4 คะแนน 
 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงน้ําหนกัของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร .10.4..  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด .5.. คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ .208.. 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

 

 

ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

1 

 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น Sriromreun, P. and Napon, P., 2015. Numerical and 

experimental study on the heat transfer characteristics of 

the micro-channel heat sinks with longitudinal fins array, 

International Journal of Applied Engineering Research, 10 : 

37421-37427, 2015. 

1.0 

2 

 

รศ.ดร.ไพศาล นาผล P. Naphon, L. Nakharintr, Turbulent Two Phase Model 

Approach for the Nanofluids Heat Transfer Analysis Flowing 

1.0 
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ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

through the Minichannel Heat Sinks, International Journal 

of Heat and Mass Transfer, 82 (2015) 388–395. 

3 

 

รศ.ดร.ไพศาล นาผล P. Naphon, Thermal Cooling Enhancement Techniques of 

Electronic Devices, International Communication in Heat 

and Mass Transfer, 61 (2015) 140-145. 

1.0 

4 

 

รศ.ดร.ไพศาล นาผล P. Naphon, L. Nakharintr, Numerical Investigation on the 

Laminar Heat Transfer of Nanofluids-cooled in the 

Minichannel Heat Sinks, International Journal of Physics 

and Thermophysics, 88 (2015) 642-650. 

1.0 

5 

 

รศ.ดร.ไพศาล นาผล P. Naphon, J, Jongplermpiti, Study on the Thermal 

Efficiency and Temperature Distribution of Dan Kwien Kiln 

in Thailand, JP Journal of Heat and Mass Transfer, 12 

(2015) 181-195. 

1.0 

6 

 

รศ.ดร.ไพศาล นาผล P. Naphon, P. Sriromrern, Numerical and Experimental 

Study on the Air Convective Heat Transfer Characteristics 

of the Micro-channel with Longitudinal Fins, International 

Journal of Applied Engineering Research, 10(2015)  37421-

37427. 

1.0 

7 รศ.ดร.ไพศาล นาผล P. Naphon, S. Wiriyasart, Effect of Sintering Columns on the 

Heat Transfer and Flow Characteristics of Vapor Chambers, 

Heat and Mass Transfer, (2015), DOI 10.1007/s00231-015-

1699-8. 

1.0 

8 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, 

Bancha KONGTRAKOOL.  Performance Assessment of a 

Constructed Double Reflection Parabolic Disc Concentrator 

Under Thailand Climate Condition. International Journal of 

Applied Engineering Research. Volume 10 Number 4, 

pp.10015-10031, 2015 

1.0 

9 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, 

Bancha KONGTRAKOOL. Performance Evaluation of a 

Paraboloidal Concentrator. Applied Mechanics and 

Materials Vols 799-800, pp. 463-467, 2015 

1.0 

10 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล ปยชาติ จันทรานนท ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, 

การศึกษาเชิงทดลองเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติกท่ีใชลูกแกวเปนรีเจน

เน อ ร เ ร เต อ ร , ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร  ค รั้ ง ท่ี  53 ข อ ง

0.2 
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ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ 

11 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Phenomenon 

of Drying Rough Rice by Must Flow Dryer. การประชุมวิชาการเ 

เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน

และกระบวนการ ครั้งท่ี 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาท่ี 

284-287 

0.2 

12 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณ

ยวานิชกุล. การศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของรีเจนเนอรเรเต

อรประเภทโลหะท่ีมีตอสมรรถนะของเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติก. การ

ประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุป

กรณืดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 14, 19-20 มีนาคม 2558, 

เชียงใหม, หนาท่ี 293-298 

0.2 

13 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล วิชชา อุปภัย ประชา บุณยวานิชกุล และมนูศักดิ์ จานทอง, การ

ประยุกตใชระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีอัตโนมัติของรถไถสําหรับ

ควบคุมการติดตามเชิงเสน, วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1, หนา 56-66, กรกฎาคม-ธันวาคม 

2558 

0.8 

ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 10.4 

คิดเปนรอยละ 208 
 

 

ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน 

                    ฐานขอมูล TCI  และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

1. จํานวนบทความวิจัย ท่ีตี พิมพ ในฐานขอมูล TCI และ Scopus (ตั้ งแตป  ค.ศ.2011-2015)  

ท่ีไดรับการอางอิง เทากับ …14..  

2. อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ ..2.8.... 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  อยู ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ไดคะแนนเทากับ..5.. 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_1.1-3 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ) 
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.3)     

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร    4 5 5            3 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร N/A 4.47  

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_4.3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 
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หมวดท่ี 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิต ท่ี

มีความรูความสามารถสรางงานวิจัยท่ีเปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยมีประเด็นหลักคือการเสริมสรางทักษะงานวิจัยข้ันสูง โดยการกําหนดโครงสราง

หลักสูตรใหนิสิตตองผานการเรียนในหมวดวิชาบังคับท่ีมีรายวิชาสัมมนา 3 ภาคการศึกษาไดแก วศก 601 

สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1, วศก 602 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 และ ; วศก 603 สัมมนา

วิศวกรรมเครื่องกล 3 เพ่ือสรางทักษะท่ีจําเปนตอการวิจัย และมีการเรียนในรายวิชาเลือกตางๆท่ีเหมาะสม

สอดคลองและเปนพ้ืนฐานประกอบการทําปริญญานิพนธ โดยการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกนั้นอาจ

ลงทะเบียนแบบนับหรือไมนับหนวยกิตก็ได ข้ึนอยูกับแผนการเรียน (แบบ 1.1 แบบ 1.2 หรือ แบบ 2.2) และ

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ [D.me_58_1.1-1] 

     ในป 2558 ท่ีหลักสูตรไดผานการใชงานมาเปนระยะเวลา 5 ป พบวาการออกแบบหลักสูตรใน

เบื้องตนท่ีใชงานมานั้น สามารถสงเสริมใหนิสิตเกิดทักษะการวิจัยไดดีพอสมควร ดังจะเห็นไดจากวามีนิสิต

จํานวน 3 คน  ไดสํ าเร็จการศึกษาและมีผลงานวิชาการเผยแพรออกมา [D.me_58_2.2.2-1 และ 

D.me_58_2.2.2-2] 

     ในสวนของสาระรายวิชานั้นมีการตรวจสอบและกํากับโดยกรรมการหลักสูตร โดยกอนเปดภาค

การศึกษาอาจารยผูสอนตองจัด มคอ. 3 ท่ีสอดคลองกับสาระของรายวิชาตางๆในหลักสูตรตาม มคอ. 2 

[D.me_58_1.1_8] 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงในป พ.ศ. 2559 ตามระบบซ่ึงเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน

หลักสูตร โดยในขณะนี้ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [D.me_58_5.1-1] โดยมีการ

สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรอาทิ นิสิต และอาจารย [D.me_58_5.1-2] เพ่ือสรุป

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตรทางดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลการ

สํารวจความคิดเห็น พบวาในสวนของของนิสิตมีขอเสนอแนะตางๆ สําหรับการปรับปรุงดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเหมาะสมแลว 

2. รายวิชาเลือกควรเพ่ิมเติมกลุมวิชาท่ีมากกวานี้ 
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ในสวนของอาจารย มีขอเสนอแนะตางๆ สําหรับการปรับปรุงโดยควรมีการกําหนดระยะเวลาท่ีตอง

สอบเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิตใหชัดเจน 

ซ่ึงในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ทางหลักสูตรไดจัดโครงการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ หองพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 1 

อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารย ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ดร.อรรถพล โกละกะ เปนผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา รวมโครงการโดยคณาจารยและเจาหนาท่ีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดพิจารณาขอเสนอแนะท้ังหมดแลว พบวาบางขอเสนอเปน

ประโยชนและเก่ียวของกับการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามศาสตรของวิศวกรรมเครื่องกล และได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะดังกลาวอยูขณะนี้ [D.me_58_5.1-3]  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_5.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 

D.me_58_5.1-2 สรุปแบบประเมินหลักสตูรสําหรับอาจารย และนิสิต 

D.me_58_5.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง

หลักสูตรตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรจากอาจารย และนิสิต  

 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลักสูตร 

มีดังตอไปนี้  

- อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีปญหาสุขภาพทําใหไมสามารถทําการสอนได 

- มีอาจารยในหลักสูตรจะเกษียณอายุราชการในตุลาคม 2559 

- นิสิตไมจบการศึกษาตามหลักสูตร 

- นิสิตท่ีสมัครเรียนนอยกวาแผนการรับท่ีตั้งไว 

 

 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เรียงตามขอดานบนดังตอไปนี้ 

- ทําใหในหลักสูตรขาดอาจารยผูสอน 
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- ทําใหในหลักสูตรขาดอาจารยผูสอน, ผูคุมวิทยานิพนธ 

- ทําใหมีนิสิตคางในหลักสูตรสงผลถึงจํานวนการรับเปนท่ีปรึกษาของอาจารยในหลักสูตร 

- ทําใหงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรลดลง 

 

3. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 

ทางหลักสูตรไดดําเนินการประชุมหารือแกไขปญหาตาง ๆ มีแนวทางในการปองกัน และแกไขปญหาเรียงตาม

ขอดานบนดังตอไปนี้ 

- ไดมีการแตงตั้งอาจารยทานอ่ืนรับผิดชอบวิชาท่ีขาดอาจารยผูสอน 

- ไดมีการขอขยายอายุราชการ, การเตรียมหาอาจารยทานอ่ืนรับเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแทน 

และการดูระเบียบขอบังคับตางๆ ในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนท่ีปรึกษารวม

วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน โดยในประเด็นสองขอหลังเตรียมรองรับไวกรณีท่ีไมสามารถ

ขยายอายุราชการได 

- ไดมีมาตรการในการติดตามการทําวิทยานิพนธของนิสิต ตั้งแตการท่ีติดตามใหนิสิตทุกทานมีท่ี

ปรึกษาทุกทาน ซ่ึงจะทําใหอาจารยท่ีปรึกษาตองเรงใหนิสิตจบเพ่ือใหจํานวนนิสิตท่ีรับเปนท่ี

ปรึกษาผานไปตามเกณฑ รวมถึงมาตราการติดตามเกรดในวิชาท่ียังติด I โดยนิสิตท่ีคางเกรด i 

นานเกิน 1 ภาคการศึกษา แลวไมสามารถติดตอได ก็จะดําเนินการแกเกรดเปน E โดยมาตราการ

ดังกลาวทําใหสามารถคัดชื่อนิสิตท่ีไมเรียนแลวออกได 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงช้ีที่ 5.2) 

- การกําหนดผูสอน 

หลักสูตรมีการพิจารณากําหนดผูสอนโดยยึดตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรเปนสําคัญ 

โดยกอนภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปการศึกษา หลักสูตรจะมีการสํารวจความประสงคการสอนในรายวิชา

ตางๆของอาจารยประจํา [D.me_58_5.2-1] โดยพิจารณา คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ รวมท้ัง

พิจารณาประสบการณและความเชี่ยวชาญ ประกอบ เพ่ือความเหมาะสมในการกําหนดผูสอนดวย  

   ในภาคเรียนท่ี 1/2558 และ 2/2558 หลักสูตรเปดสอนรายวิชาท้ังหมด 8 รายวิชา แบงเปน 

23 กลุมผูเรียน โดยมีการกําหนดผูสอนตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน โดยพิจารณาความเหมาะสม 

และไดกําหนดตัวผูสอนในรายวิชาตางๆดังนี้ 
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ภาคเรียนท่ี 1/2558 

ลําดับ ชื่อวิชา กลุมผูเรียน ผูสอน 

1 DME 601 Mech. Eng. Seminar I D01, D02 ผศ.ภาคภูมิ อ.สมมาส 

2 DME 602 Mech. Eng Seminar II D01, D02 รศ.กัณวริช, รศ.ไพศาล 

3 DME 603 Mech. Eng Seminar III D01, D02 ผศ.กิตติ, อ.มนัส, ผศ.ประชา 

4 DME 604 Optimization Analysis D01, D02 ผศ.ประชา 

5 DME 665 Selec. Top. In Ther/Flu. D02 รศ.ไพศาล 

6 DME 690 Thesis  D01 ผศ.ประชา (ผูประสานงาน) 

7 DME 691 Thesis D02 ผศ.ประชา (ผูประสานงาน) 

 

ภาคเรียนท่ี 2/2558 

ลําดับ ชื่อวิชา กลุมผูเรียน ผูสอน 

1 DME 601 Mech. Eng. Seminar I D01, D02 ผศ.กิตต,ิ อ.มนัส, ผศ.ประชา 

2 DME 602 Mech. Eng Seminar II D01, D02 ผศ.ภาคภูมิ, อ.สมมาส 

3 DME 603 Mech. Eng Seminar III D01, D02 รศ.กัณวริช, รศ.ไพศาล 

4 DME 604 Optimization Analysis D01, D02 ผศ.ประชา 

5 DME 635 Selec. Top. In App. Mech D02 รศ.กัณวริช 

6 DME 665 Selec. Top. In Ther/Flu. D02 รศ.ไพศาล 

7 DME 690 Thesis  D01 ผศ.ประชา (ผูประสานงาน) 

8 DME 691 Thesis D02 ผศ.ประชา (ผูประสานงาน) 

 

โดยการกําหนดผูสอนนี้ไดผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอผาน 

ภาควิชา คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย [D.me_58_5.2-2] และพบวาการดําเนินการกําหนดตัวผูสอนดวย

ระบบดังกลาวตลอดชวงป 2556 ถึง 2557 ยังไมพบปญหาใดๆ เก่ียวกับการวางตัวผูสอน โดยในป

การศึกษา 2558 จะมีประเด็นหารือในท่ีประชุมกรรมการฯดังนี้ 

1.  ผศ.ดร. สุรชัย มีปญหาสุขภาพจึงไดมีการสอบถาม และหารือในเรื่องวิชาท่ีอาจารย

รับผิดชอบ คือวิชา DME 604 Optimization Analysis ซ่ึงจากการพูดคุยและหารือใน

กรรมการไดขอสรุปวา ผศ.ดร. สุรชัย พาณิช ไมสามารถสอนได ซ่ึงไดเปลี่ยนเปน ผศ.ดร.

ประชา รับผิดชอบวิชานี้ทานเดียว จากเดิมวิชานี้รวมสอนกันท้ังสองทาน 

2. ในกลุมรายวิชา Mech. Eng. Seminar  ท่ีประกอบไปดวย 3 วิชา คือ Mech. Eng. 

Seminar I, II และ III (DME601, DME602 และ DME603) มีการดําเนินการใหอาจารย

ผูสอนในแตละกลุมยายไปสอนตามนิสิต กลาวคือ อาจารยผูสอน Mech. Eng. Seminar I 
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ในภาคเรียนท่ี 1/58 ในภาคเรียนท่ี 2/58 จะไปสอนในรายวิชา Mech. Eng. Seminar II 

ซ่ึงจะเปนการตามกลุมนิสิตรุนท่ี 9 เนื่องจากทางกรรมการมองวาตองการความตอเนื่อง

ของการเรียนในกลุมวิชานี้ โดยในกลุมวิชานี้เนนท่ีจะใหนิสิตพรอมในการทําวิจัยตั้งแตหา

ขอมูลทํารีวิว การวิจัย การเขียนบท การนําเสนองานวิจัย ซ่ึงเนื้อหาท้ังหมดประกอบอยูใน

ท้ัง 3 วิชา ท่ีกลาวมา 

3. ในป 2558 มีบางรายวิชาท่ีไมมีนิสิตลงทะเบียนเรียน นั้นเกิดข้ึนเนื่องจากนิสิตในบางรุนท่ี

เขาศึกษามิไดสนใจท่ีจะทําวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับรายวิชาเลือกท่ีเปด คณะกรรมการ

หลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาแนวทางการแกไขในเรื่องดังกลาว โดยการกําหนดใหมี

การสํารวจความตองการในการเปดรายวิชาของนิสิตมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

เปดรายวิชาดวย  [D.me_58_5.2-3] 

4. ปญหาขาดอาจารยท่ีมาสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากอาจารยแตละทานมีภาระ

สอนในระดับ ป.ตรีประมาณ 10 หนวยกิตอยูแลว และสอนเกินจาก 10 หนวยกิตก็ไมได

รับภาระสอนเกิน  ซ่ึงทางกรรมการหลักสูตรหาทางแกไขโดยไดทําการสอบถามหารือไป

ทางคณะฯถึงแนวทางในการเบิกโหลดเกิน ซ่ึงไดรับการตอบรับท่ีดีจากทางคณะฯ ทําใหใน

ปการศึกษา 2557 ทางภาคฯ ไดดําเนินการเบิกโหลดเกินให อ.ท่ีสอนเกินภาระตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด [D.me_58_5.2-3] ซ่ึงจากแนวทางแกไขนี้ไดรับการตอบรับท่ีดีจาก

อาจารยในหลักสูตร ทําใหการกําหนดผูสอนในรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะในวิชาเลือกมี

ความคลองตัวมากยิ่งข้ึน รวมถึงในการเปดวิชาเลือกเพ่ิมไดอีกดวย 

 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

มหาวิทยาลัย/คณะมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 ใหเปนไปตามกําหนดเวลาโดยฝาย

วิชาการ มีการแจงกําหนดการสง มคอ 3 ของแตละภาคเรียนใหภาควิชา และหลักสูตรทราบผานปฎิทิน

การศึกษาประจําป 2558 เพ่ือดําเนินการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดสงตามกําหนดเวลา เพ่ือนําข้ึน

เผยแพรใหนิสิตไดทราบทางระบบอีเล็กทรอนิคส [D.me_58_5.2-4] 

 ในป 2558 ทุกรายวิชามีการจัดทําและสง มคอ 3 ตามระบบและข้ันตอน ไดทันตามกําหนดเวลาของ

ฝายวิชาการ และไดนําข้ึน web site เพ่ือเผยแพรใหนิสิตรับทราบเปนท่ีเรียบรอยแลว [D.me_58_5.2-5] 

 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ

ความกาวหนาของศาสตร 

หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาในศาสตร

ดานวิศวกรรมเครื่องกล ไดแก การสรางสรรคองคความรู หรือการสรางนวัตกรรม เปนสําคัญ โดยเริ่มตนจาก

การกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับหัวขอปริญญานิพนธในรายวิชาสัมมนาท้ัง 3 หนวยกิต 

เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหแนวทางและขอบเขตในการวิจัยของตนเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ี
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ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการกํากับทิศทางของรางหัวขอปริญญานิพนธตองเนนในประเด็นท่ีมีความคิดริเริ่ม 

การตอยอดงานวิจั ย เดิม  หรือประเด็น ท่ี มีความรวมส มัยตามความก าวหน าของวิทยาการด าน

วิศวกรรมเครื่องกล และเม่ือพัฒนารางเคาโครงจนเปนท่ีพอใจแลว จึงขอเสนอสอบเคาโครงปริญญานิพนธตอ

บัณฑิตวิทยาลัย [D.me_58_5.2-6] 

        ในป 2558 หลักสูตรไดเสนอขออนุมัติสอบเคาโครงปริญญานิพนธใหกับนิสิตจํานวน 7 ราย ไดแก 1.

นายสมชาย แยมใส 2.นายสมพจน คําแกว 3.นายสุเมธ หนูฉิม 4.นายชานนท มูลวรรณ 5.นายประเสริฐ 

วิโรจนชีวัน 6.นายสมชาย เครืออยู และ7.นายกิตติคม นนทประสาท [D.me_58_5.2-7] ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปท่ี

แลวซ่ึงมีจํานวน 4 ราย 

 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ 

หลักสูตรมีการจัดทําฐานขอมูลอาจารยประจํา เพ่ือใหนิสิตไดติดตอเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และ

ดําเนินการแตงต้ังเปนอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือไดรวมกันทําการพัฒนารางหัวขอปริญญานิพนธท่ีสอดคลองและ

ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา โดยการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธนั้นจะตองมี

คุณสมบัติไมต่ํากวาเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร [D.me_58_5.2-8] 

และในตุลาคม 59 รศ.ดร.กัณวริช จะเกษียณอายุราชการ ซ่ึงทางอาจารยเปนท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ทาง

กรรมการหลักสูตรไดตะหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับนิสิต จึงไดดําเนินการขอขยายอายุราชการ และได

ดําเนินการรองรับในกรณีขยายอายุราชการไมได คือท้ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาแทนโดยพิจารณาอาจารยใน

หลักสูตรท่ีมีความพรอมสามารถรับเปนท่ีปรึกษาได และดูระเบียบในการแตงตั้ง รศ.ดร.กัณวริช เปน

ผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือเปนท่ีปรึกษารวม และอาจารยผูสอน 

 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรมีการกํากับ และติดตามการทําปริญญานิพนธของนิสิตท่ีไดเสนอหัวขอไปแลวตามระบบการ

กํากับของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมีการกําหนดใหนิสิตในหลักสูตรตองมีการสงรายงานความกาวหนาในการทํา

ปริญญานิพนธ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจัดสงรายงานไดทันอาจถูกระงับการลงทะเบียน

เรียนในภาคเรียนถัดไป [D.me_58_5.2-9] 

 ในป 2558 มีนิสิตท่ีสอบหัวขอปริญญานิพนธไปแลว จํานวน 7 คน นิสิตในหลักสูตรมีการรายงาน

ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธตามเกณฑดังกลาว [D.me_58_5.2-10] รวมท้ังมีนิสิตสอบปริญญา

นิพนธในปการศึกษา 2558 ท้ังหมด 3 ทาน ซ่ึงเปนผลมาจากมาตรการติดตามการทําวิจัย  

 นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธ ทุนสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานท้ังการประชุมวิชาการและการตีพิมพในวารสาร [D.me_58_5.2-11] โดยนิสิตท่ีไดรับการอนุมัติหัวขอ

ปริญญานิพนธแลวสามารถขอรับการสนับสนุนไดโดยยื่นแบบฟอรมผานหลักสูตร ภาควิชา และคณะฯ ไปยัง
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บัณฑิตวิทยาลัยไดตลอดท้ังป โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการขอเสนอขอรับทุนสนับสนุนเขาพิจารณาทุกเดือนใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และประกาศผลใหผู ไดรับการสนับสนุนทราบทาง web site 

[D.me_58_5.2-12] 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดเสนอรับเปนเจาภาพการจัดประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 ท่ีจะจัดในป 2560 ซ่ึงการรับเปนเจาภาพดังกลาวจะเปนการกระตุนในนิสิตและ

อาจารยเรงในการทํางานวิจัยออกมาเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการดังกลาว   

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_5.2-1 สรุปการแจงความประสงคการเปดสอนวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ป 2558 

D.me_58_5.2-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการพิจารณาผูสอน

ใน ป 2558 

D.me_58_5.2-3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการพิจารณา

ปรับปรุงวิธีการกําหนดรายวิชาสอน และตัวผูสอน 

D.me_58_5.2-4 ปฎิทินการศึกษา ประจําป 2558 

D.me_58_5.2-5 หนา web site ฝายวิชาการ มศว ทีแสดง มคอ. 3 

D.me_58_5.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการกําหนด

ทิศทางหัวขอปริญญานิพนธ ท่ีเนนการอนุมัติหัวขอปริญญานิพนธใน

ประเด็นท่ีมีความคิดริเริ่ม การตอยอดงานวิจัยเดิม หรือประเด็นท่ีมีความ

รวมสมัยตามความกาวหนาของวิทยาการดานวิศวกรรมเครื่องกล 

D.me_58_5.2-7 แบบเสนออนุมัติขอสอบเคาโครงปริญญานิพนธในป 2558 

D.me_58_5.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับการควบคุมการ

แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธท่ีตองมีความเชี่ยวชาญสอดคลอง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

D.me_58_5.2-9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเก่ียวกับการรายงานความกาวหนาในการทํา

ปริญญานิพนธ 

D.me_58_5.2-10 แบบรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ ป 2558 

D.me_58_5.2-11 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเก่ียวกับทุนอุดหนุนการทําปริญญานิพนธ การ

นําเสนอผลการ และการตีพิมพเผยแพรผลงาน ของนิสิต รวมท้ังการจัด

กิจกรรมของหลักสูตร 

D.me_58_5.2-12 หนา web site บัณฑิตวิทยาลัยเก่ียวกับการประกาศผลทุนสนับสนุน

ประเภทตางๆ 
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การประเมินผูเรียน (ตัวบงช้ีที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อาจารยผูสอนมีการรายงานวิธีการในการประเมินผลการเรียนรู เกณฑในการประเมิน และผลการ

ประเมิน ผานแบบ มคอ.3 ตอกรรมการหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูวาครบถวนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ [D.me_58_1.1-8] 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต

ในรายวิชาท่ี เปดสอนในหลักสูตรในแตละภาคการศึกษา โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ใน ท่ีประชุม

กรรมการบริหารฯ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน กําหนดการประเมินผล และ

เกณฑการประเมิน รวมท้ังมีการตั้งขอสังเกตผลการประเมินในกรณีท่ีระดับคะแนนมีการกระจายผิดปกติ เพ่ือ

พิจารณาแนวทางปรับปรุง กอนผูสอนดําเนินการสงผลการเรียนในระบบ จากนั้นจึงลงนามโดยหัวหนาภาคฯ 

และคณบดี  

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินหลักสูตร โดยมีการจัดทํา มคอ 5 และ มคอ 7 [D.me_58_1.1-9 และ [D.me_58_1.1-10] 

- การประเมินปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ระบบการประเมินปริญญานิพนธของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนไปตามระบบ

ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการหลักสูตรเสนอแตงตั้งกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธตอบัณฑิต

วิทยาลัย จํานวน 3 ทาน โดยมีประธานเปนบุคคลภายนอก และกรรมการอีกสองทานเปนผูท่ีเคยเปนกรรมการ

สอบเคาโครงปริญญานิพนธ โดยมีเกณฑการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” เทานั้น [D.me_58_5.3-2] 

 ในป 2558 มีการประเมินปริญญานิพนธ เนื่องจากมีนิสิตขอสอบปากเปลาปริญญานิพนธ จํานวน 3 

ราย ซ่ึงมี 2 รายท่ีไดประเมินผานเกณฑเปนท่ีเรียบรอย สวนอีกหนึ่งรายไดดําเนินการสอบแลวอยูระหวางรอ

เรื่องเอกสาร และผลการประเมิน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_5.3-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูใน ป 2558 

D.me_58_5.3-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(ตัวบงช้ีที่ 5.4)    

ผลการดําเนินงานของหลกัสูตร หมายถงึ รอ้ยละของผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้การดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร

ดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสตูร มสีวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

  

อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมจาํนวน …6.. ครั้งในป

การศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน  

D.me_58_1.1-7 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ (ปร.ด.)  ไดรับการ

รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี20 กรฎาคม 2554  

โดยมรีายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 

ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

 

D.me_58_.1-1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด

สอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบ

ทุกรายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ. 3 ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 8 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 5 วชิา ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

จาํนวนการจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 

ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 8 วชิา  

ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 5 วชิา 

D.me_58_1.1-8 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 

และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

หลักสตูร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 8 วชิา  

ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 5 วชิา ภายใน    

30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2558 ครบ

ทุกรายวชิา  

จาํนวนการจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 

ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 8 วชิา      

ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 5 วชิา  

D.me_57_1.1-9 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ หลักสตูร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ D.me_57_1.1-10 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังปการศึกษา 

ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2558 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรูของนิสิต

ในรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

หลักสตูรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา

มากกวารอยละ 25 ท่ีเปดสอนในภาคเรยีนท่ี 

1/2558 และ ภาคเรยีนท่ี 2/2558 

D.me_57_5.3-1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยทุธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ. 7 ปท่ีแลว 

มีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในประเด็น

ท่ีไดรายงานไวใน มคอ.7 ของปการศึกษา 2557  

D.me_57_5.4-1 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

มีสามทานท่ีเปนอาจายประจําหลกัสูตรใหม

ประกอบไปดวย ผศ.ดร.ภาคภมูิ ศรีรมรื่น 

ดร.สมมาส แกวลวน ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล 

ท้ังสามทานยายมาจากหลักสูตรป.ตรี วศ.บ.

เครื่องกล 

- 

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบั

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําทุกทานมีการพัฒนาตนเองทาง

วิชาการ/วิชาชีพ ในป 2558 อยางนอย 1 ครั้ง 

D.me_57_5.4-2 

10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสดุทาย 

ไดผลประเมินเฉลีย่ท่ี  4.4 คะแนนจากเต็ม 5 

คะแนน 

D.me_57_3.3-1 

11 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ี

มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ยังไมไดขอมูลเน่ืองจากนิสิตยังไมไดข้ึนทะเบียน

บัณฑิต 

 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10  

จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 10  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  มีการดําเนินงานรอยละ.100.. ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว 

มีคาคะแนนเทากับ ....5.... 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ีที่ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

ภาควิชามีระบบการดําเนินการเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมโดยผานการจัดทํารางคําขอ

งบประมาณประจําป สําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานท่ี และการจัดโครงการสนับสนุนการ

เรียนรู โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชา โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึง

เขารวมประชุมภาควิชาฯเพ่ือรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณ

สําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ [D.me_58_6.1-1] 

ในป 2558 ภาควิชาไดเสนอขอตั้งงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑจํานวน 8 รายการ สําหรับ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆของหลักสูตรในการกํากับของภาคฯ รายละเอียดดังเอกสาร

คําขอตั้งงบประมาณ โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจรับ 1 รายการ คือ กลองดิจิตอลความละเอียดสูง

พรอมอุปกรณสงสัญญาณภาพความเร็วสูง [D.me_58_6.1-2] 

 

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

ในชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภาควิชา/คณะไดมีการจัดสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูใหแกหลักสูตร โดยมีการจัดเตรียมหองเรียนจํานวน 3 หอง และหองสัมมนากลุม 1 หอง  มีการ

ใหบริการ Wifi สําหรับนิสิตรวมท้ังการใหบริการฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนผานระบบหองสมุดออนไลนซ่ึงทาง

มหาวิทยาลัยโดยเจาหนาท่ีหองสมุดมีการสํารวจและวิเคราะหความตองการของ เอกสาร ตํารา และฐานขอมูล

ท่ีจําเปนจากอาจารยประจําหลักสูตรทุกป [D.me_58_6.1-3] 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จากผลการประเมินพบวามี

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังตอไปนี้ [D.me_58_6.1-4] 

1. ควรจัดหองพัก/หองทํางานใหนิสิตระดับบัณฑิต 

2. ควรเพ่ิมอุปกรณวิจัยเฉพาะทาง 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

D.me_58_6.1-1 แบบคําขอตั้งงบประมาณสําหรับจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ป 2558 

D.me_58_6.1-2 รายงานการตรวจรับครุภัณฑ 

D.me_58_6.1-3 แบบสํารวจความตองการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

ของสํานักหอสมุด 

D.me_58_6.1-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการบริการ ป 

2558 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

การเพ่ิมมาตรการ

กํากับการสําเร็จ

การศึกษาของนิสิต 

สิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2/58 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

มีนิสิตสอบจบท้ังหมด 3 ราย และมี

การเสนอหัวขอ 7 ราย 

การรับนิสิตเปนท่ี

ปรึกษาของ

อาจารยในภาคฯ 

สิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2/58 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

มีนิสิตไดทําการแตงตั้งท่ีปรึกษาแลว

จํานวนท้ังสิ้น 16 ราย 

สิ่งอํานวยความ

สะดวกดาน

กายภาพใหนิสิต 

สิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2/58 หัวหนาภาคฯ 

และประธาน

หลักสูตร 

ไดมีการจัดเพ่ิมโตะเกาอ้ี ปลั๊กไฟ พัด

ลม โดยรอบอาคาร 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จาํนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถามี)      จาก

การวิพากษหลักสูตรในท่ีประชุมกรรมการหลักสูตรไดขอสรุปในสวนของรายวิชาท่ีจะใชในการปรับปรุง

หลักสูตร ใหมีความคลองตัวข้ึนในการทําวิจัยของนิสิตและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะจัดเปนการเรียนการ

สอนโดยไมมีรายวิชาทฤษฎี แตจะคงไวแครายวิชาสัมมนา 3 วิชา 

 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถามี)       

หลักสูตรใหมท่ีจะทําการปรับปรุงจะไมมีวิชาทฤษฎี แตจะคงไวแครายวิชาสัมมนา 3 วิชา 

 
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ...2559.... 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร คาดวาแลวเสร็จทันเปดใชปการศึกษา 2560 ผูรับผิดชอบ อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

 -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตองปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 2. ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 -ทางหลักสูตรไดเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันเปดในเทอม 2/59 

 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 -ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดทําการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรโดยลดแผนการศึกษา

จาก 3 แผนการศึกษา เหลือ 1 การศึกษา คือคงแผนการเรียนแบบเนนวิจัยเพียงอยางเดียว และระบุเกณฑการ

รับสมัครใหมเปนนิสิตท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตรตองดําเนินหาท่ีปรึกษาหาหัวขอพอสังเขปแลว และมีการเซ็นต

ยืนยันเพ่ือใชในการยื่นขอสมัครสอบ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 ไมผาน  

องคประกอบท่ี 2 5.00 ดีมาก 1 ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 3 2.33 ปานกลาง 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 4 3.25 ดี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 5 3.00 ปานกลาง 4 ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบงชี ้

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุก

องคประกอบ 

0.00  12 ตัวบงช้ี 

หมายเหตุ : ถาองคประกอบท่ี 1 ผานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะไดคะแนน  

องคประกอบท่ี 2 - 6 เฉลี่ยรวมคะแนน 3.06 คะแนน และมีระดับคณุภาพอยูในระดับคณุภาพดี  
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 5.00 

(2.1,2.2) 

5.00 ดีมาก 

3 3 2.33 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.33 ปานกลาง 

4 3 3.25 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.25 ดี 

5 4 2.00 

(5.1) 

3.33 

(5.2,5.3,5.4) 

- 3.00 ปานกลาง 

6 1 - 3.00 

(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.68 3.25 5.00 0.00  

หมายเหตุ : ถาองคประกอบท่ี 1 ผานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะไดคะแนน  

องคประกอบท่ี 2 - 6 เฉลี่ยรวมคะแนน 3.06 คะแนน และมีระดับคุณภาพอยูในระดับคุณภาพดี  
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การตีพิมพผลงานของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควรมีการติดตามประเมินผลกระบวนการรับนิสิต

และการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตใหชัดเจนเพ่ือ

นําผลไปปรบัปรุงการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมตอไป 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ................-.................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ................-..................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  .................-.................................................................................................................... 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารยประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพท้ังในดาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตรสูตรท่ียังไมไดตําแหนงทาง

วิชาการควรเรงดําเนินการ โดยทางภาควิชาอาจให

ความช วย เหลือ  โดยการแต งตั้ ง พ่ี เลี้ ย งช วย ให

คําปรึกษาในเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. แผนการพัฒนาอาจารย  

 

 

 

 

 

1. ควรมีการจัดทําแผนการบริหารและแผนพัฒนา

อาจารยใหชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเริ่มจากการ

สํารวจความพรอมการพัฒนาอาจารยของหลักสูตร

เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนการพัฒนาอาจารย ท้ัง

ดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและการเพ่ิมทักษะ

ความรูดานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  .........-............................................................................................................................ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  ........-............................................................................................................................. 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ขอมูลการปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตร 

 

  

 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน  

 

 

 

 

 

1. ควรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมี

ความทันสมัยสอดคลองกับความกาวหน าทาง

เทคโนโลยีท่ีสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีควรปรากฏ

ใน มคอ.3 และ มคอ.5 ใหมีความชัดเจน 

2. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน

เพ่ือนําผลการทวนสอบไปพัฒนาผูเรียน พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  ..........-........................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ..........-........................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ..........-........................................................................................................................... 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 



132 
 

องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควรนําผลการพึงพอใจของผูเรียนมาใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเปน

รูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  ..................................................................................................................................... 

 

 



133 
 

แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู 

ขอรบัรองว่าขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 

  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 

  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล และ 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ ซึง่เป็นหลกัสูตรในสาขาเดยีวกนั 

 

หมายเหตุ:  …………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่1: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาคภูม ิศรรีมรื่น 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่2: รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล นาผล 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่3: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่4: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชิยั อษัฎมงคล             

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่5: อาจารย ์ดร.สมมาส แกว้ลว้น 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

 

เหน็ชอบโดย : อาจารยส์มชาย  แยม้ใส                            (หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : รองศาสตราจารย ์ดร.เวคนิ  ปิยรตัน์             (คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร)์ 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 



134 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

(ระบุรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดพรอมจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตท่ีสอบผานแตละรายวิชาและ

การกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน

นิสิตท่ี

ลงทะเบียน

เรียน 

จาํนวน

นิสิตท่ีสอบ

ผา่น 
A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

DME601 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 5 1 

DME602 1/2558 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 2 1 

DME603 1/2558 3 - - - - - - - 3 - - - - - - 6 6 

DME604 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 5 1 

DME634 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

DME691 1/2558 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 2 

END900 1/2558 - - - - - - - - - - 5 1 - - - 6 1 

QUA900 1/2558 - - - - - - - - - - 7 4 - - - 11 4 

DME602 2/2558 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 

DME603 2/2558 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 

DME691 2/2558 - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 

END900 2/2558 - - - - - - - - 1 - 7 1 - - - 9 2 

QUA900 2/2558 - - - - - - - - - - - - - - - 8 - 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ช่ือ

วิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

      

      

      

      

 

 

นํามาจาก มคอ 5 แตล่ะวิชา 
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รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ี

ดาํเนินการ 

DME600 ระเบยีบวธิกีารวจิยั

ทางวศิวกรรมเครือ่งกล 

1/2558 เป็นวชิาบงัคบัของ

นิสติป.ตรทีีม่าศกึษาใน

หลกัสตูร แต่ไมม่ี

นิสติป.ตรเีขา้ศกึษา 

 

DME630 วธิกีารไฟไนตอ์ลิิ

เมนตข์ัน้สงู 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME631 กลศาสตรข์องสาร

ต่อเน่ือง 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME632 ทฤษฎเีสถยีรภาพ

แบบอลิาสตกิ 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME633 ทฤษฎพีลาสตกิซดี ี 1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME635 หวัขอ้พเิศษทาง

กลศาสตรป์ระยกุต์ 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME636 หวัขอ้พเิศษทาง

กลศาสตรป์ระยกุต์ 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME640 พลศาสตรท์ีไ่มเ่ป็น

เชงิเสน้ และระบบทีม่คีวาม

โกลาหล 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME641 การวเิคราะหแ์ละ

ควบคุมระบบขัน้สงู 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME642 การควบคุมระบบ

พลศาสตรท์ีม่คีวามเหมาะสม

สงูสุด 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME643 การสัน่สะเทอืนทีไ่ม่

เป็นเชงิเสน้ 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME644 หวัขอ้พเิศษทาง

วศิวกรรมควบคุมและแมคคา

ทรอนิค 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME650 การจดัการและการใช้

พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ี

ดาํเนินการ 

DME651 พลงังานและ

เทคโนโลยกีารแปลงรปู 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME652 การออกแบบระบบ

พลงังาน 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME653 การวเิคราะหพ์ลงังาน

ความรอ้น 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME654 การอบแหง้อาหาร

และเมลด็พชื 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME655 เซลลแ์สงอาทติยแ์ละ

การนําไปใช ้

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME656 หวัขอ้พเิศษทาง

พลงังาน 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME660 การออกแบบและ

วเิคราะหอุ์ปกรณ์แลกเปลีย่น

ความรอ้น 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME661 การคํานวณ

พลศาสตรข์องไหลขัน้สงู 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME662 การออกแบบระบบ

ความรอ้น 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME663 เชือ้เพลงิและการเผา

ไหม ้

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME664 ทฤษฎกีารไหล

ป ัน่ปว่น 

1/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME600 ระเบยีบวธิกีารวจิยั

ทางวศิวกรรมเครือ่งกล 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME601 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเครือ่งกล 1 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME604 การวเิคราะหก์ารหา

ค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME630 วธิกีารไฟไนตอ์ลิิ

เมนตข์ัน้สงู 

 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ี

ดาํเนินการ 

DME631 กลศาสตรข์องสาร

ต่อเน่ือง 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME632 ทฤษฎเีสถยีรภาพ

แบบอลิาสตกิ 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME633 ทฤษฎพีลาสตกิซดี ี 2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME634 กลศาสตรก์ารแตกหกั 2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME635 หวัขอ้พเิศษทาง

กลศาสตรป์ระยกุต์ 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME636 หวัขอ้พเิศษทาง

กลศาสตรป์ระยกุต์ 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME640 พลศาสตรท์ีไ่มเ่ป็น

เชงิเสน้ และระบบทีม่คีวาม

โกลาหล 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME641 การวเิคราะหแ์ละ

ควบคุมระบบขัน้สงู 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME642 การควบคุมระบบ

พลศาสตรท์ีม่คีวามเหมาะสม

สงูสุด 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME643 การสัน่สะเทอืนทีไ่ม่

เป็นเชงิเสน้ 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME644 หวัขอ้พเิศษทาง

วศิวกรรมควบคุมและแมคคา

ทรอนิค 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME650 การจดัการและการใช้

พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME651 พลงังานและ

เทคโนโลยกีารแปลงรปู 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME652 การออกแบบระบบ

พลงังาน 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME653 การวเิคราะหพ์ลงังาน

ความรอ้น 

 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ี

ดาํเนินการ 

DME654 การอบแหง้อาหาร

และเมลด็พชื 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME655 เซลลแ์สงอาทติยแ์ละ

การนําไปใช ้

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME656 หวัขอ้พเิศษทาง

พลงังาน 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME660 การออกแบบและ

วเิคราะหอุ์ปกรณ์แลกเปลีย่น

ความรอ้น 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME661 การคํานวณ

พลศาสตรข์องไหลขัน้สงู 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME662 การออกแบบระบบ

ความรอ้น 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME663 เชือ้เพลงิและการเผา

ไหม ้

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME664 ทฤษฎกีารไหล

ป ัน่ปว่น 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

DME665 หวัขอ้พเิศษทางความ

รอ้นและของไหล 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

ORD936 สอบปรญิญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์ 

2/2558 เป็นวชิาเลอืก - 

 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 
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คุณภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นิสิต 

แผนการ

ปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

DME601 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเครือ่งกล 1 

1/2558 /   

DME602 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเครือ่งกล  2 

1/2558 /   

DME603 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเครือ่งกล 3 

1/2558 /   

DME604 การวเิคราะหก์ารหาค่าที่

เหมาะสมทีสุ่ด 

1/2558 /   

DME634 กลศาสตรก์ารแตกหกั 1/2558 /   

DME691 ปรญิญานิพนธ ์ 1/2558 /   

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  1/2558 /   

QUA900 การสอบวดัคุณสมบตั ิ 1/2558 /   

DME602 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเครือ่งกล  2 

2/2558 /   

DME603 สมัมนาทาง

วศิวกรรมเครือ่งกล 3 

2/2558 /   

DME691 ปรญิญานิพนธ ์ 2/2558 /   

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  2/2558 /   

QUA900 การสอบวดัคุณสมบตั ิ 2/2558 /   
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู  สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 

และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม   

 

 

 

ความรู   

 

 

 

ทักษะทางปญญา   

 

 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา  คน   

2 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด  คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑติ  คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน  รอยละ   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑติท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   คน   

6 จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด   คน   

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 2 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมตัิ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

6 ช้ิน   

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ 6.00 นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

27 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 6.00 นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

(0.60) 

     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปน

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 

(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

 

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

45 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 

 

   นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5.0 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5.0 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 80 รอยละ   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

4.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

3 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูล 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ 

ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

9 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 

  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

74 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

75 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ  10.04 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

83 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 10.4  นํ้าหนัก   

 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

14 ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5.0 คน   

86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร 2.80 ช้ิน/คน   

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑติใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.5 คะแนน  
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เลขท่ี 63 หมูท่ี 7 ถนนรังสติ-นครนายก อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 22055 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายไพศาล  นาผล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Paisarn  Naphon 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หองปฏิบัติการวิจัยทางดานเทอรโม-ของไหลและ การเพ่ิมความสามารถการถายเทความรอน (TFHT) เลขท่ี 

63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครกัษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท  037-322625-35 ext 2065; Fax.: 037-322609 

Email paisarnn@g.swu.ac.th, paisarnnp@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2538 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 
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       การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 13, 13- 

       14 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาท่ี 34-39 
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       ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 27, 16-18 ตุลาคม 2556,  

       ชลบุรี, CDROM 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

3.1   มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล ; เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบมัสท 
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              แหงชาติ ครั้งท่ี 32, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ; 3-5 พฤศจิกายน 2557. 

3.2  ประชา บุณยวานิชกุล, การวัดและเครื่องมือวัด, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555  

              [ISBN 978-974-523-281-5] 

 

4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

DME 601 Mechanical Engineering Seminar I 

DME 602 Mechanical Engineering Seminar II 

DME 603 Mechanical Engineering Seminar III 

DME 604 Optimization Analysis 

MME 503 Advanced Engineering Mathematics 

MME 560 Advanced Numerical Analysis 

MME 565 Computational Fluids Dynamics 

CVE 501 Engineering Analysis 

ME 211 Numerical Analysis for Mechanical Engineering 

ME 307 Measurement and Instrumentation 

ME 466 Fluid Machinery 

 

 

 

 



159 
 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1. การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดขาวแบบตอพวง

กับจอบหมุนสวนทางเพ่ือการปลูกขาวแบบลด
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ระยะเวลาการอบแหงในเครื่องอบแหงแบบมัสท

โฟลว  

- 2556 หัวหนา

โครงการ 

6. อิทธิพลของกระแสลมรอนตอการลดความชื้น

ขาวเปลือกสําหรับเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟลว  

- 2556 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายกัณวริช พลูปราชญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Ganwarich Pluphrach 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขท่ี 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครักษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท  037-322625-35 ext 2065; Fax.: 037-322609 

Email pganwarich@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก 2533 

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2537 

ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague 

(Czech Republic) 

2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  Pluphrach, G., Oct 2014-Mar 2015, “Philosophy and Thinking for Engineers and  

           Scientists”,Parichart Journal, Thaksin University, Vol. 27, No. 2, pp.188-208. 

2.  Moonwan, C., and Pluphrach, G., 2015, “Product Development from Palf  

           ReinforcedComposites: Literature Review”, Kasem Bundit Engineering Journal Vol. 5,  

           No.1, pp 65-78. 
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1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.1 Pluphrach, G., 2016, “The Effect of Vanadium and Niobium Alloying Elements on the  

       Microstructure and Mechanical Properties of a Drop Forging Microalloyed HSLA   

       Steel”, Songklanakarin J. Sci. Technol. Vol. 38, No. 4, (July-August). 

1.2 Boonmag, V., and Pluphrach, G., 2015, “Mechanical Properties and Microstructure of  

       Pickup’s Helical Gear Transmission Failure Analysis”, Kasem Bundit Engineering  

       Journal Vol. 5, No.2, pp 146-159. 

1.3 Pluphrach. G., 2012, “Influence of alloying elements on as-casted microstructure and yield  

       strength of Micro-Alloyed Low Carbon Steels”, Songklanakarin J. Sci. Technol. Vol. 34,  

       No. 4, pp. 409-413. 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Pluphrach, G., Rianthaisong Y., 2015, “Weldability on the Microstructure and  

       Mechanical Properties of Micro-Alloyed Low Carbon Steel Using Nickel–Iron Based  

       Filler Metal”, Proceedings of HERP CONGRESS III Symposium,  

       Nakhornsrithammarad, Thailand. 

2.2 Pluphrach, G., 2013, “Nodular Cast Iron: Mechanical and Physical Properties for Valves  

       Design”, 6th International Scientific Conference “Architecture, Civil Engineering- 

       Modernity” May 30 - June 1, Varna, Bulgaria. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

3. 1  กัณวริช พลูปราชญ. พฤติกรรมทางกลของวัสดุ (Mechan i ca l  Behav io r  o f  Ma te r i a l s )  

             พิมพครั้งท่ี 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

             ISBN 978-616-406-929-9 

3.2 กัณวริช พลูปราชญ. สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Seminars) 

             พิมพครั้งท่ี 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

             ISBN 978-616-406-931-2 
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4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

INE222 Engineering Materials 

ME109 ME301  Engineering Drawing 

ME302 ME314 Mechanical Engineering Laboratory I 

ME412 Mechanical Engineering Laboratory II 

ME492 Mechanical Behavior of Materials 

MME 500 Mechanical Engineering Seminars 

MME 502 Mechanical Engineering Research Methodology 

MME530 Mechanical Engineering Seminars I 

MME591 Mechanical Engineering Experimental Methods and Design 

DME601 Advanced Mechanical Behavior of Materials 

DME602 Thesis 

DME603 Mechanical Engineering Seminars I 

DME 633 Mechanical Engineering Seminars II 

DME634 Mechanical Engineering Seminars III 

DME635 Theory of Plastic Deformation and Metal-Forming Processes 

DME691 Theory of Plasticity Fracture Mechanics Thesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=ME412&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=102459
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=MME530&course_no=2&section_no=S01&teacher_id=102459
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=DME634&course_no=1&section_no=D02&teacher_id=102459
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=DME635&course_no=1&section_no=D02&teacher_id=102459
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1. “Yield  Stress  Analysis  on  the  Deep  

Drawing  of AISI  Type 304  Stainless  

Steel  Sheet” 

As the SWU contract 

number 156/2557- 

2557 หัวหนา

โครงการ 

2. The Effect of Vanadium and Niobium 

Alloying Elements on the Microstructure 

and Mechanical Properties of a Drop 

Forging Microalloyed HSLA Steel  

As the SWU contract 

number 156/2557- 

2557 หัวหนา

โครงการ 

3. A Study of V–Nb–Ti Alloying 

Modification on the Microstructure and 

Mechanical Properties of Spring-back 

Microalloyed Steel Sheet in V-die 

Bending Process 

As the SWU contract 

number 156/2557- 

2557 หัวหนา

โครงการ 

4. “Weldability on the Microstructure 

and Mechanical Properties of Micro-

Alloyed Low Carbon Steel Using Nickel–

Iron Based Filler Metal”   

งบประมาณแผนดนิ 

(สกอ) 

2557 หัวหนา

โครงการ 

5. “On the Microstructure and 

Mechanical Properties of Micro-Alloyed 

Low Carbon Welded Steel Using GMAW 

Process”  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2558 หัวหนา

โครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

6.Mechanical Properties and 

Microstructure on the Weldability of 

ASTM A-48 Gray Cast Iron Using Unibraze 

55 Welding Electrode 

งบประมาณแผนดิน 

(สกอ) 

2558 หัวหนา

โครงการ 

7. Mechanical Properties and 

Microstructure of Resistance Spot-

Welded Joints Microalloyed Low Carbon 

Cast Steels 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2558 หัวหนา

โครงการ 

8. Investigations on the Strengths of 

Resistance Spot-Welded Joints Austenitic 

Stainless Steel Sheets  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2558 หัวหนา

โครงการ 

9. The Effect of Spektor and Hall-Petch 

Equation Compared to the Crystal 

Plasticity Finite Element Model of Alpha 

Grain Size in the Weld HAZ on As-Rolled 

State High Strength Microalloyed Low 

Carbon Steels 

งบประมาณแผนดนิ 

 

2560 หัวหนา

โครงการ 

10. Microstructure and Mechanical 

Properties of Dissimilar Austenitic 

Stainless Steel and Low Carbon Steel 

Joints Prepared by a Resistance Spot 

Welding Technique  

เงินรายไดมหาวทิยาลัย 2559 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายพิชัย อัษฎมงคล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pichai Adsadamongkol 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขท่ี 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครักษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท  02-6495000 ตอ 22077,22069   โทรสาร 037-322-609 
Email pichaias@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2535 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2538 

ปริญญาเอก Ph.D. (Mechanical Engineering) King’s College London, University of 

London, UK. 

2544 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง, การจัดการพลังงาน ISO 50001, Micro gas turbine Engine.   

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 อํานาจ อ่ิมเจริญ, พิชัย อัษฎมงคล, สินชัย ชินวรรัตน, 2559, การทบทวนแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ 

       การสกัดชีวมวลโดยการปรับสภาพจากการระเบิดดวยไอน้ํา, วารสารวิศวกรรมศาสตร คณะ 

       วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 หนา -.  

1.2 รุง แกลวกลา จุฑารัตน คุรุเจริญ และ พิชัย อัษฏมงคง, 2555, การศึกษารูปแบบการเผาไหมในหองเผา 

       ไหมแบบ CAN TYPE โดยวิธีเชิงตัวเลข, วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 หนา 14-25. 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 ไพโรจน พิพัฒนสุวรรณ ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภรณี ศรีรมรื่น พิชัย อัษฎมงคล สมมาส แกวลวน, การศึกษา 

       สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง, การ   

       ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30, 5-8 กรกฎาคม 2559,  

       หนา  1-7. 

mailto:pichaias@swu.ac.th
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SwuENGj/issue/view/883
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3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 

4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

MME551 WASTE HEAT RECOVERY  

ME109 ENGINEERING DRAWING  

ME314 GENERAL MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY  

ME250 THERMODYNAMICS  

ME403 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III  

ME250 THERMODYNAMICS  

ME454 POWER PLANT ENGINEERING  

MME566 GAS TURBINE AND JET PROPULSION  

ME302 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II  

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1 . โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี

ตนแบบสําหรับ SMEs & OTOPs ในดาน

สิ่งแวดลอมและพลังงาน พ.ศ. 2557 กระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2557 หัวหนา

โครงการ 

2.  โครงการใหคําปรึกษาแนะนําแก SMEs ใน

อุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2556 กระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2557 หัวหนา

โครงการ 

3. โครงการมหกรรมเครือ่งจักรกล และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุน พ.ศ. 2555 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=MME551&course_no=3&section_no=S01&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=ME109&course_no=1&section_no=B05&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=ME314&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=ME250&course_no=1&section_no=B02&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=ME403&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=ME250&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=ME454&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=MME566&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=100551
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=ME302&course_no=1&section_no=B02&teacher_id=100551
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ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

4. โครงการออกแบบและสรางเตาปฏิกรณฟลูอิด

ไดซเบดแกสซิไฟเออรชนิดบับบลิ่ง (bubbling 

fluidized bed gasifier) พ.ศ. 2555 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

5.  โครงการการตรวจวัดและปรับสภาพความ

แมนยําของเครื่องจักรพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสมรรถนะการ

ทํางานของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิต พ.ศ. 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยาง

ยั่งยืนดวยระบบการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐานสากล (ISO 50001) พ.ศ. 2554 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2554 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายกิตติ สถาพรประสาธน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Kitti Sathapornprasath 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขท่ี 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครักษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท  02 649 5000 ตอ 22055 

Email kittipom@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร 2536 

ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 2541 

ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 ขจร อัจจิมาจิรัฐติกาล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การพัฒนาวัสดุข้ึนรูปเชิงประกอบท่ีเสรมิแรง 

       ดวยเสนใยธรรมชาติ”, วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  

       2558) 

1.2 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย  เจริญคุณ, 2557, “การศึกษาสมรรถนะและการเสื่อมสภาพของ 

       น้ํามันหลอลื่นจากการใชไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, วารสารวิจัย มข. ปท่ี 19 ฉบับท่ี  

       2 ประจําเดือน มีนาคม-เมษายน หนา 305 – 319. 

1.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ฉัตรชัย นิมมล, 2556, “อิทธิพลของการแผรังสีอินฟาเรดไกลท่ีมีตอ 

       ประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบการอบแหงดวยเจตสเปาเต็ดเบดเปนจังหวะ”, วารสารวิจัย  

       มข. ปท่ี 18 ฉบับท่ี2 ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน หนา 325 – 343. 

mailto:kittipom@gmail.com
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1.4 Kittichote Supakumnerd and Kitti Sathapornprasath, 2013, A review of the impinging  

       stream dryer, SWU Engineering Journal, Vol. 8(1). 

1.5 Nimmol, C., Sathapornprasath, K., Devahastin, S., 2012, “Drying of high-moisture paddy  

       using a combined impinging stream and pneumatic drying system”, Drying  

       Technology, Vol. 30, No.16, pp. 1854–1862. 

 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1 กิตติ สถาพรประสาธน และ อภินันท พงศมณี, 2558, “การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในระบบหลอ 

       เย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย 

       ครั้งท่ี 11, 17 - 19 มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี. หนา -. 

1.2 จอมวงศ สุวรรณราช และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความ 

       รอนจากพลังงานแสงอาทิตยมาใชรวมกับระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน : กรณีศึกษาอาคาร 

       เชลลเฮาส”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งท่ี 11, 17 - 19  

       มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี หนา -. 

1.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย  เจริญคุณ, 2556, “การศึกษาสมรรถนะและมลพิษไอเสียจากการ 

       ใชน้ํามันไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงาน 

       แหงประเทศไทยครั้งท่ี 9, 8 - 10 พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา -. 

1.4 มนตรี มีคํานิล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2556, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความรอนเหลือ 

       ท้ิงจากกระบวนการเคลือบผิวกระปองมาใชในการอบฝากระปองดวยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน 

       ความรอน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งท่ี 9, 8 - 10  

       พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา -. 

1.5 กิตติ สถาพรประสาธน และ จิรัฎฐ วิชิตชัยชาคร, 2555, “หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจดาน 

       พลังงานของธนาคารพาณิชยไทย”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้ง 

       ท่ี 8, 2 - 4 พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา -. 

1.6 ภมร บัวทุม และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2555, “การลดความชื้นขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงกระแส 

       ชนแบบวิถีโคง”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งท่ี 8, 2 - 4  

       พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา -. 

   

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 
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4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ME212 Engineering Mechanics I 

ME491 Mechanical Engineering Seminar 

ME492 Mechanical Engineering Project 

ME455 Air Conditioning  

ME477 Energy Conservation 

MME555 Energy Planning and Auditing 

DME601 Mechanical Engineering Seminars I 

DME602 Mechanical Engineering Seminars II 

DME603 Mechanical Engineering Seminars III 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1.การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนแบบวงรอบใน

การลดอุณหภูมิอากาศในหองโดยสารรถยนต

ขณะจอดรถกลางแจง 

งบประมาณแผนดนิ 2558 หัวหนา

โครงการ 

2. การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในการควบคุม

ระบบหลอเย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 

งบประมาณแผนดนิ 2557 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวอาจรี ศุภสุธีกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Ajaree Supasuteekul 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขท่ี 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครักษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท  02-649-5000 ตอ 11019-11020 มือถือ: 08-7-934-3442 

Email ajaree@swu.ac.th, ajaree.supasuteekul@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี B.Eng.  Mechanical Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2544 

ปริญญาโท MEngSc (Distinction) 

Refrigeration and Air 

Conditioning 

University of New South Wales, Sydney, 

Australia 

2546 

ปริญญาเอก PhD (Building 

Technology/Sustainable Energy 

Technology) 

University of Nottingham, Nottingham, UK 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Building services, Renewable energy, Sustainable Energy Technology, Refrigeration 

and Air Conditioning System, Absorption Refrigeration System 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 อาจรี ศุภสุธีกุล. การศึกษาระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษพลังงาน. วารสาร 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 6(12),  2557. หนา 106-113. 
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 อาจรี ศุภสุธีกุล นฤภัทร ตั้งม่ันคงวรกูล และ ธนรัฏฐ ธนาเตชะวงศ.  การศึกษาคารบอนฟุตพริ๊นทท่ีเกิด 

       จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการ  

       “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งท่ี 7, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 1-2 เมษายน 2556 หนา - 

2.2 อาจรี ศุภสุธีกุล และ ปราชญา ตรีสุทธาชีพ. การศึกษาการบําบัดน้ําเสียโดยใชโอโซนสําหรับ 

       โรงพยาบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาดานวิจัยอยางยั่งยืน, มหาวิทยาลัย 

       ศรีนครินทรวิโรฒ, วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2555 หนา -. 

2.3 อาจรี ศุภสุธีกุล และ เจษฎา เรืองแสง. การศึกษาและพัฒนาสมการการใชพลังงานในโรงงาน 

       อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งท่ี  

       6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 29-30 พฤษภาคม 2555 หนา -. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 

4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

EG 241 ENGINEERING MECHANICS 

ME212 ENGINEERING MECHANICS I 

ME353 REFRIGERATION 

ME 250 THERMODYNAMIC 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1 . โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงทดลองของ

การใชเครื่องควบแนนแบบระเหยใน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยใชสารทํา

ความเย็น R-417a  

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

2558 หัวหนา

โครงการ 

2. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องควบแนน

แบบไฮบริดสําหรับเครื่องปรับอากาศเพ่ือการ

อนุรักษพลังงาน  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา

โครงการ 

3. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการอัดข้ึนรูปแทง

เชื้อเพลิงจากกากกาแฟและกากชา  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผูรวมโครงการ 

4. หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการศึกษา

ระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสม

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร  

2554 หัวหนา

โครงการ 

5. หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการ

ออกแบบจําลองในการเลือกฉนวนกันความรอน

สําหรับงานกอสราง  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2552 หัวหนา

โครงการ 

6. โครงการวิจัยเรื่องการจําลองระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลขของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมดวย

พลังงานจากแสงอาทิตยโดยใชสารทําความเย็น

ทดแทน  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร  

2552 หัวหนา

โครงการ 

 7. โครงการวิจัยเรื่องการสรางภาพฉากหลัง จาก

ภาพวีดีโอสําหรับระบบรักษาความปลอดภัย  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2552 ผูรวมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายภาคภูมิ  ศรีรมรื่น 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Parkpoom Sriromreun 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขท่ี 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครักษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท  02-6495000 ตอ 22077,22069   โทรสาร 037-322-609 

Email prakpum@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 2546 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Sriromreun, P. and Napon, P., 2015. Numerical and experimental study on the heat transfer  

       characteristics of the micro-channel heat sinks with longitudinal fins array,  

       International Journal of Applied Engineering Research, 10 : 37421-37427. 

1.2 Sriromreun, P., Thianpong, C. and Promvonge, P. 2012. “Experimental and numerical study  

       on heat transfer enhancement in a channel with Z-shaped baffles.” International  

       Communications in Heat and Mass Transfer.  39 : 945-952. 
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Parkpoom  Sriromreun and Sommas Kaewluan, Increasing Thermal Efficiency for hot air  

       generator using biomass gas stove for drying process with change direction of hot  

       air, Annual Conference on Engineering and Information Technology. 29-31, March,  

       2016 Kyoto, Japan, pp.171-177. 

2.2 Parkpoom  Sriromreun and Sommas Kaewluan, Heat transfer augmentation in  

       rectangular duct with different angle of inclined shaped ribs set, Annual  

       Conference on Engineering and Technology. 16-17, October, 2014 Osaka, Japan,  

       pp.115-121. 

2.3 K. Thirdthai, P. Theewin, S. Phochawan and P. Sriromreun, Heat Transfer Characteristics  

       Impinging Jet on Dimple Surface, 2rd International Conference on Engineering and  

       Applied Science (2013 ICEAS), 15-17 March 2013, Tokyo, Japan. pp.-.  

2.4 Sriromreun, P. and Promvonge, P.  2011. “Heat transfer augmentation in rectangular  

       duct with different arrangements of 45o Z-shaped baffles.” International  

       Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2012), 27–28 January 2012,  

       KMITL, Bangkok, Thailand. pp-. 

2.5 ไพโรจน พิพัฒนสุวรรณ ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภรณี ศรีรมรื่น พิชัย อัษฎมงคล สมมาส แกวลวน, การศึกษา 

       สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง, การ 

       ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30, 5-8 กรกฎาคม 2559,  

       หนา 1-7 

2.6 อิทธิพลของการใสแผนพรุนติดปกคดเค้ียวตอพฤติกรรมการถายเทความรอนและความเสียดทานในทอ 

       เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย  

       ครั้งท่ี 29 2558, หนา-.  

2.7 สมรรถนะเชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยโดยใชแผนดูดซับความรอนแบบปก,  

       การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 5 ประจําป  

       2558, หนา-.  

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

BME312  THERMOFLUIDS 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

MME502  MECHANICAL ENGINEERING EXPERIMENTAL METHOD AND DESIGN 

ME491  MECHANICAL ENGINEERING SEMINAR 

DME661  ADVANCED COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS 

MME501  MECHANICAL ENGLINEERING SEMINARS I 

DME602  MECHANICAL ENGINEERING SEMINARS II 

DME603  MECHANICAL ENGINEERING SEMINARS III 

ME260  FLUID MECHANICS 

ME302  MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II 

ME492  MECHANICAL ENGINEERING PROJECT 

MME500  MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY 

MME565  COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS 

 

6. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1. การออกแบบ และสรางชุดทดลองเพ่ือศึกษา

ลักษณะการไหลของของไหลผานครีบของชุด

แลกเปลี่ยนความรอน 

งบประมาณแผนดนิ 2558 หัวหนาโครงการ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลมรอนดวยเตา

ชีวมวลสําหรับกระบวนการอบแหงผลิตภัณฑ

ชุมชนดวยวิธีการสลับลมรอน  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

2557 หัวหนาโครงการ 

3. การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับ

กระบวนการอบฆาเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง

โดยใชเตาแกสชีวมวลประสิทธิภาพสูง  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2557 ผูรวมโครงการ 

4. การออกแบบเครื่องทําน้ํารอนแบบตอเนื่องใน

อุตสาหกรรมอาหาร  

งบประมาณแผนดนิ 2557 หัวหนาโครงการ 

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง

ผลิตภัณฑชุมชนแบบใชครีบวางเอียง  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

2556 หวัหนาโครงการ 

6. การพัฒนาเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลชุมชน  เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2555 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายสมมาส แกวลวน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Sommas Kaewluan 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขท่ี 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก  ต. องครักษ  อ. องครักษ  จ. นครนายก 26120 

เบอรโทรศัพท 02-6495000 ตอ 22077,22069 มือถือ: 089-765-9091 
Email sommas@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี อส.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 

ปริญญาโท วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545 

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากชีวมวล และเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 บุปผา เจียวพวง, สุทธดา จงโปรงกลาง, สมมาส แกวลวน, สิทธินันท ทอแกว. 2557, ผลของความเขมขนของ 

       สารละลายเหล็ก (III) อีดีทีเอตอการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพ. วารสารวิศวกรรมศาสตร  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 หนา 62-69 

1.2 จุฑามาศ ไชยวงศ, สุธาสินี แดงประดิษฐ, สมมาส แกวลวน, สิทธินันท ทอแกว. 2556, การไพโรไลซิสของ 

       พลาสติกรีไซเคิลระหวางพอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีน. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

       ศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 หนา 21-31 

1.3 สมมาส แกวลวน, ดํารงศักดิ์ จันโทสี, สุรชัย จันทรศรี, เวคิน ปยรัตน. 2556, การทดสอบสมรรถนะเตาชีวมวล 

       ขนาด 20 kW. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 หนา 24-33 
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 ไพโรจน พิพัฒนสุวรรณ ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภรณี ศรีรมรื่น พิชัย อัษฎมงคล สมมาส แกวลวน, การศึกษา 

       สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง,  

       การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30, 5-8 กรกฎาคม  

       2559, หนา 1-7 

2.2 Parkpoom  Sriromreun and Sommas Kaewluan, Increasing Thermal Efficiency for hot air  

       generator using biomass gas stove for drying process with change direction of hot  

       air, Annual Conference on Engineering and Information Technology. 29-31, March,  

       2016 Kyoto, Japan, pp.171-177. 

2.3 Parkpoom  Sriromreun and Sommas Kaewluan, Heat transfer augmentation in  

       rectangular duct with different angle of inclined shaped ribs set, Annual  

       Conference on Engineering and Technology. 16-17, October, 2014 Osaka, Japan,  

       pp.115-121. 

2.4 ภาสพงศภัสส บุญรัตน ภาคภูมิ ศรีรมรื่น และ สมมาส แกวลวน,  เครื่องอบแหงผลิตภัณฑชุมชนดวยลม 

       รอนแบบสลับทิศทางท่ีผลิตจากเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง, การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐระดับ 

       บัณฑิตศึกษา; งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษา 

       แหงชาติ ครั้งท่ี 32, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพ, 3-5 พฤศจิกายน 2557, หนา – 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

       - 

4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ME250 Thermodynamics 

ME454 Power Plant Engineering 

ME475 Renewable Energy Resources 

ME491 Mechanical Engineering Seminar 

ME493 Mechanical Engineering Project I 

ME494 Mechanical Engineering Project II 

MME501 Mechanical Engineering Seminars I 

MME502 Mechanical Engineering Experimental Method and design 

MME550 Bio-energy Conversion 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

MME551 Waste Heat Recovery 

DME601 Mechanical Engineering Seminars I 

DME602 Mechanical Engineering Seminars II 

DME603 Mechanical Engineering Seminars III 

DME651 Energy Resources and Conversion Technology 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1 . การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ํา

สําหรับกระบวนการอบฆาเชื้อในโรงเรือนเพาะ

เห็ดฟางโดยใชเตาแกสชีวมวลประสิทธิภาพสูง  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2557 หัวหนาโครงการ 

2. การออกแบบเครื่องทําน้ํารอนแบบตอเนื่องใน

อุตสาหกรรมอาหาร  

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

2557 ผูรวมโครงการ 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง

ผลิตภัณฑชุมชนแบบใชครีบวางเอียง ระหวาง

เดือนกรกฎาคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2557 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

2556 ผูรวมโครงการ 

4. การพัฒนาเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลชุมชน 

ระหวางเดือนมีนาคม 2555 – เดือนมกราคม 

2556 

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2555 หัวหนาโครงการ 

5.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน

อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาดและคารบอน

ฟุตพรินท ระหวางเดือนมกราคม 2555 – เดือน

มกราคม 2556 

สถาบันอาหาร 2555 หัวหนาโครงการ 

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของ

อุตสาหกรรมอาหารไทยอยางยั่งยืนสูหลักการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ 

Green Productivity เพ่ือการผลิตประจําป 

2555  

สถาบันอาหาร 2555 ผูรวมโครงการ 

 



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

            เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา 2560 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารประจําหลักสูตร  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก สถานการณ

ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ปรัชญา คุณสมบัติผูเขาศึกษา  

 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 

1.หมวดวิชาบังคับ 6* 6 9 3* 

2.หมวดวิชาเลือก - 6 15 - 

3.หมวดวิชาปริญญานิพนธ 48 36 48 48 

หนวยกิตรวม 48 48 72 48 

 

รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2559 หมายเหตุ 

นิสิตสอบขอเขียนตามประกาศการรับนิสิต

ระดับบัณฑิตของทางมหาลัยฯ แลวมาทําการ

สอบสมัภาษณกับอาจารยประจําหลักสูตร 

นิสิตท่ีจะสมัครเขาศึกษาตอตองทําการติดตอ

หาอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร โดยมีหนังสือยืนยันการเปนรับเปนท่ี

ปรึกษาพรอมท้ังระบุถึงลักษณะงานวิจัยท่ีจะ

ทํา โดยนิสิตตองสอบขอเขียนตามประกาศ

การรับนิสิตระดับบัณฑิตของทางมหาลัยฯ 

และตองเขียนเสนอหัวขอท่ีจะทํามาแสดงให

กรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ 

ปรับวิธีการ

รับสมัคร 

ในกรณีท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนท่ี

มิ ใช วิ ศ วกรรม เค รื่ อ งกล  ห รือ ใน สาข า

วิศวกรรมเครื่องกลแตขาดความเขาใจใน

รายวิชาท่ีจําเปนสําหรับการทําปริญญานิพนธ 

ในกรณีท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนท่ี

มิ ใช วิ ศ วก รรม เค รื่ อ งกล  ห รื อ ใน ส าข า

วิศวกรรมเครื่องกลแตขาดความเขาใจใน

รายวิชาท่ีจําเปนสําหรับการทําปริญญานิพนธ 

ปรับเง่ือนไข

ในการเขา

การศึกษา

สําหรับนิสิต
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ท่ีตองศึกษาในแขนงวิชาท่ีแตกตางจากแขนง

วิชาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต จะตองเขาศึกษาในแบบ 

2.1 เทานั้น 

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธอาจเสนอ

กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือกําหนดใหนิสิต

ล ง ท ะ เบี ย น เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า อ่ื น ๆ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหลักสูตรโดย

ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (โดยมีการ

ประเมินผลการเรียนเปน S และ U) เพ่ือใหมี

องคความรูเพียงพอในการทําปริญญานิพนธ 

ท่ีทําวิจัยไม

ตรง

สาขาวิชาท่ี

เรียนมา 

หลักสูตรแบงออกเปนสามลักษณะคือ 

1.1 สําหรับผูจบปริญญาโทท่ีทําวิจัยเพียง

อยางเดียว 48 หนวยกิต 

2.1 สําหรับผูจบปริญญาโทท่ีทําวิจัยและเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม 48 หนวยกิต 

2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรีท่ี ทําวิจัยและ

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 72หนวยกิต 

หลักสูตรมีลักษณะเดียวคือ 

1.1 สําหรับผูจบปริญญาโทท่ีทําวิจัยเพียง

อยางเดียว 48 หนวยกิต 

ปรับ

แผนการ

ศึกษาท่ีรับ 

รายวิชาหมวดวิชาบังคับมี 5 วิชา 

ว ศ ก  6 0 0  ร ะ เบี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย ท า ง

วิศวกรรมเครื่องกล 

วศก 601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

วศก 602 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

วศก 603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 

วศก 604 การวิเคราะหความเหมาะสมท่ีสุด 

รายวิชาหมวดวิชาบังคับมี 3 วิชา 

วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 

 

ปรับลด

รายวิชา

บังคับ 

มีหมวดวิชาเลือกแบงออกเปน 3 กลุมวิชา 

1. กลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 

(Applied Mechanics and Control 

Engineering) 

2. พลังงาน (Energy) 

3. ความรอนและของไหล (Thermal and 

Fluids) 

ไมมีหมวดวิชาเลือก จาก

แผนการ

ศึกษาท่ีเปด

ไมมีการ

เรียนวิชา

เลือก 

การสําเร็จการศึกษา 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

การสําเร็จการศึกษา 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ

เปลี่ยน

เง่ือนไขใน

การสําเร็จ

การศึกษา 
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ระดับนานาชาติ ท่ี มีคุณภาพตามประกาศ

ค ณ ะ ก ร รม ก ารก าร อุ ด ม ศึ ก ษ า  เรื่ อ ง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง

นอย ๒ เรื่อง ภายหลังเสนอหัวขอ และเปน

ชื่อแรกของผลงานวิชาการ โดยสามารถ

เทียบเคียง ๑ ใน ๒ บทความนานาชาติเปน

สิทธิบัตร ๑ เรื่อง หรือบทความระดับชาติ 

(อยู ในฐาน TCI กลุม ๑ หรือ ๒)  ๒ เรื่อง 

หรือบทความระดับชาติ (อยูในฐาน TCI กลุม 

๑  ห รื อ  ๒ ) ๑  เรื่ อ ง  กั บ ก าร เผ ย แ พ ร

ผล งาน วิ จั ย ใน ท่ี ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ

นานาชาติ  ๑ เรื่อง และไดรับการตี พิมพ

รายงานจากการประชุม (Proceeding) ท่ี

ไดรับมาตราฐานตามขอกําหนดของสกอ. 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  เรื่ อ ง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง

นอย ๒ เรื่อง 
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