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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลทัว่ไปของหลกัสูตร 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย :  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ภาษาองักฤษ :  Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 
2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย :  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

ภาษาองักฤษ :  Master of Engineering (Mechanical Engineering) 
M.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีถ่อง
แท ้ลึกซ้ึง และแตกฉาน โดยในระดบัมหาบณัฑิตมุ่งหวงัให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นแขนงวิชาท่ีได้
ศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ยา่งอิสระ ตลอดเวลาท่ีผา่นมาทางภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลไดมี้การพฒันา
คณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ในด้านการเรียนการสอนละงานวิจยั ทั้ งในภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนบริการวชิาการต่อสังคม ท าให้มีความพร้อมในการเปิดสอนในระดบัปริญญาโท ดงัประวติัแนบ
ทา้ย  
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 สาหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีเนน้การท าวจิยัเพียงอยา่งเดียว  36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม  37  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
1. รูปแบบ เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร 2 ปี  
2. ภาษาที่ใช้  การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและต ารา เป็น

ต าราภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3. การรับเข้าศึกษา รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและ

เขา้ใจภาษาไทยเป็นอยา่งดี 
4. ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัฯ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรใหม่ เร่ิมเปิดรับนิสิตเพื่อเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 คณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการ 
            ประชุม  คร้ังท่ี ........8......... วนัท่ี ....26...... เดือน ......สิงหาคม.............. พ.ศ. .....2553...... 
 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม  
 คร้ังท่ี .....9......... วนัท่ี ....21..... เดือน ......ธนัวาคม....... พ.ศ. ....2553........ 
 
 สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม 
 คร้ังท่ี .......4....... วนัท่ี ......8..... เดือน ......เมษายน........ พ.ศ. ...2554.......... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 1. วศิวกรเคร่ืองกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกล ควบคุมการผลิต และ
กระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เก่ียวกบัระบบปรับ
อากาศ ระบบการล าเลียงน ้ าในอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลงังานในโรงงาน อาคาร 
และหน่วยงานต่างๆ ได ้
 2. นกัวิจยัทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พลงังาน ยานยนต์ อากาศ
ยาน และหุ่นยนต ์ 
 3. อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



          9. ช่ือนามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำง

วชิำกำร 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

3410600130046 รองศำสตรำจำรย ์ นำยไพศำล นำผล * วศ.บ. Agricultural Engineering มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2538 
   วศ.ม. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้

ธนบุร ี
2541 

   วศ.ด. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2543 

3101500610937 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยกณัวรชิ พลปูรำชญ ์*   วศ.บ. Industrial  Engineering สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล เทเวศร ์ 2532 
   M.Econ. 

วศ.ม. 
Economics 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2533 
2537 

   Ph.D. Mechanical Engineering Czech Technical University  2549 
3100600828828 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยบญัชำ คง้ตระกลู * วศ.บ.  Mechanical Engineering วทิยำลยัเทคโนโลยแีละอำชวีศกึษำ 2520 

   วศ.ม.  Mechanical Engineering จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2526 
   Ph.D.  Energy Technology The Joint Graduate School of 

Energy and Environment 
2548 

3409900480709 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำงจุฑำรตัน์ คุรุเจรญิ   วศ.บ.  Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2543 
   Ph.D.   Mechanical Engineering University of Hertfordshire (U.K.) 2548 

3179900187109 อำจำรย ์ นำยประชำ บุณยวำนิชกุล   วศ.บ.  Agricultural Engineering มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 2539 
   M. Eng. Agricultural Machinery 

and Management 
Asian Institute of Technology 2541 

   Ph.D. Mechanical Engineering University of Tasmania (Australia) 2548 

          หมายเหตุ *อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 3 คน      



10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาวิศกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยอ์งครักษ ์
จ. นครนายก  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีจ  าเป็นในการน ามาพิจารณาวางแผนหลกัสูตรข้ึนอยู่
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงระบุถึงการก้าวกระโดด
ทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัดุ นาโน
เทคโนโลยี รวมทั้งการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ซ่ึงสร้างความ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในดา้นโอกาสและภยัคุกคาม จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อม
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดงักล่าวในอนาคต โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองค์ความรู้
อยา่งมีระบบ ทั้งการพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสานร่วมกบั
จุดแขง็ของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยด าเนินการตามแผนกล
ยทุธ์ต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม และวฒันธรรม 
  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้
ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวฒันธรรม ท่ีเป็นทั้งโอกาส และผลกระทบในเชิงลบต่อ
ประเทศอนัเน่ืองมาจากการแพร่ขยายทางด้านเทคโนโลยีท าให้การเผยแพร่วฒันธรรมเป็นไปได้อย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็วมากกวา่ท่ีผา่นมา ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการสร้างตลาดสินคา้ต่างๆ
ท่ีเป็นทรัพยากรของประเทศ เช่นดา้นการท่องเท่ียว ดา้นสุขภาพ ดา้นการบริการ บริหารจดัการฯลฯ ท าให้
เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้ต่างๆ และเป็นผลดีกบัผูป้ระกอบการ และการจา้งงานในด้านต่างๆรวมถึงงาน
ทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกลระดบัสูงท่ีตอ้งการในการวิเคราะห์วิจยั  ศึกษาหาแนวทางการยกระดบัสินคา้
ทางดา้นเทคโนโลยใีหมี้มูลค่าเพิ่มมากยิง่ข้ึน   
 อย่างไรก็ดีผลกระทบในเชิงลบอนัอาจเกิดจากการหลัง่ไหลของวฒันธรรมอาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในค่านิยม และรูปแบบการด าเนินชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงจ าเป็นต้องปลูกฝัง และ
สอดแทรกจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามของไทย เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก มีจิตส านึกในการ
เลือกรับหรือไม่รับค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย การ
พฒันาดา้นเคร่ืองกลซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีจ าเป็นในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้ง
มีการเสริมสร้างศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อใหว้ศิวกรเคร่ืองกลมีการปฎิบติัหนา้ท่ี และด าเนินชีวิตอยา่งมี
รอบคอบ และมีสติ  
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12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 จากสภาวการณ์ภายนอกท่ีกล่าวมาในขอ้ 11 ท าใหก้ารพฒันาหลกัสูตรตอ้งท าในเชิงรุก ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียน และยืดหยุ่นได้ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามสภาพสังคม วฒันธรรม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 
10 ท่ีมีการมุ่งเนน้การผลิตและสร้างตราสินคา้ของตนเอง จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือพฒันาศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพื่อให้เติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ดงันั้นการผลิตวิศวกรเคร่ืองกลในระดบับณัฑิตศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งผลิตบณัฑิตมีความ
รอบรู้อยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง มีศกัยภาพในการท าการคน้ควา้ พฒันา และวิจยั เพื่อสามารถเสริมสร้างการ
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม    
 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่นรายวชิาทีเ่ปิดสอนเพือ่ 
ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 
 ไม่มี 
 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลยั เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการพฒันาก าลงัคนให้มีการพฒันาความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางดา้น
วศิวกรรมศาสตร์ ใหเ้พียงพอต่อการพฒันาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ นอกจากน้ียงัไดมี้การด าเนินการ
ค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ของประเทศด้วย การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลจึงเป็นหน่ึงในกลไกการเพิ่มศกัยภาพ และผลิตงานวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งยวดในการส่งเสริมการพฒันาประเทศ ดังนั้นจึงได้ก าหนดปรัชญา และวตัถุประสงค์ข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการของหลกัสูตร 
 
1.1 ปรัชญา 
 มุ่งสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวศิวกรรมเคร่ืองกลอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.2 ความส าคัญ 
 วิศวกรรมเคร่ืองกล เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงทางดา้นวิศวกรรมหลกัท่ีจ าเป็นในการพฒันาประเทศ 
ซ่ึงจากสรุปสภาวะการณ์รวมภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร
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ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในหวัขอ้ 11 หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร พบวา่การเรียนการสอนใน
ระดบับณัฑิตศึกษาทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกลมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างการ
พฒันาประเทศตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 10 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและ
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื และพอเพียง อีกทั้งสามารถเผยแพร่ในระดบัชาติได ้
 
1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถคิดริเร่ิมด าเนินการวิจยัทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกลได้
อย่างอิสระและสร้างงานวิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการพฒันา
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทอ้งถ่ินของประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่องคค์วามรู้ใหมจ่ากงานวจิยั  
3. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีคุณภาพทางวิชาการเป็นการรองรับ

การพฒันาประเทศ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้มหาบณัฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองและมีจิต

อาสาต่อสังคม             
                   
2. แผนการพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 
พฒันาหลักสูตรให้ทนัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนิสิต สามารถกา้วทนั
หรือเป็นผู ้น าในการสร้างองค์
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ   ท า ง ด้ า น
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัย
โดยมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เช่ียวชาญ และความก้าวหน้าใน
สาขา ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ด้วยการหา
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนรายช่ือ อาจารย์ พร้อม
ประวัติ   และประสบการ ณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
และการฝึกอบรม 

กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างองค์
ความรู้ทักษะทางวิชาชีพและ
วชิาการท่ีทนัสมยั 

-จัดหาเอกสารทางวิชาการให้
เพียงพอกับผู ้เรียน เพื่อให้เป็น
พื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ และ
แกปั้ญหา 
- จัด ให้ เ ป็นผู ้สนับส นุนการ
เรียนรู้และ/หรือผูช่้วยสอน เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดการใฝ่รู้ตลอดเวลา  
- จัดให้ มี ก า รร าย ง าน

-จ านวนรายช่ือต าราเอกสารทาง
วิ ช า ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น
ส านกัหอสมุด 
- รายช่ือนิสิตท่ีเป็นผูส้นับสนุน 
และ/หรือผู ้ช่วยสอนในระดับ
ปริญญาตรี 
- รายงานความกา้วหน้าปริญญา
นิพนธ์ของนิสิต 
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คว ามก้ า วหน้ า ขอ ง นิ สิ ต ใน
รูปแบบการสัมมนาย่อย เ ป็น
ประจ า 
- จัดให้มีห้องพักผ่อนรวม
ส าหรับนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา
และอาจารย์ เพื่ อแลกเป ล่ียน
ความ รู้  และความ คิดกัน ใน
บรรยากาศอยา่งไม่เป็นทางการ 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และสภา
วศิวกร 

- จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท 
ของ สกอ.  
- มี ก า ร ด า เ นิ น ก า รป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาทุกๆ ปี 

รายงานการรับรองหลกัสูตรของ 
สกอ. 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 
1.1 ระบบ 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จดัระบบการศึกษาเป็นแบบ
การศึกษาภาคปกติ ระบบทวภิาค โดยปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตน้และ
ภาคปลาย ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนก าหนดให้มี
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ โดยหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ก าหนดการคิดหน่วยกิตดงัน้ี(ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ภาคผนวก ค) 
 รายวชิาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากบับรรยายไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับศึกษาค้นควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
 
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน 
            มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ขอ้ท่ี 38 (ภาคผนวก ค) 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
                ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
                ภาคการศึกษาท่ี 2     เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 
                ภาคการศึกษาท่ี 3     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  
 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จดัการเรียนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒเร่ืองการรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาโดยมีระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียน
เรียน การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 (ภาคผนวก ค) 
 
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 4 ขอ้ท่ี 20 (ภาคผนวก ค) 
 
2.1.3 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 

2.1.3.1 การวดัผล 
            ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 5 ขอ้ท่ี 27 (ภาคผนวก ค) 

2.1.3.2 การส าเร็จการศึกษา 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 9 ขอ้ท่ี 48 (ภาคผนวก ค) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
หมวดท่ี 3 ขอ้ท่ี 17 (ภาคผนวก ค) ซ่ึงคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์และบณัฑิต
วทิยาลยั พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาและมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 

- ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาอ่ืนท่ี
เทียบเท่าหรือข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร สามารถเลือกเขา้ศึกษาใน
แผน ก แบบ ก 2 

- ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาอ่ืนท่ี
เทียบเท่าดว้ยคะแนนเกียรตินิยม หรือคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 ในระบบคะแนนเฉล่ียเต็ม 4.00 
สามารถเลือกเขา้ศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 หรือแผน ก แบบ ก 2 

 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 การเรียนในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลนั้นเป็นการเรียนท่ีมี
รูปแบบท่ีเน้นการคน้ควา้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระความรู้ ให้มีความเขา้ใจในระดบัท่ีถ่องแทแ้ละ
ลึกซ้ึงมากข้ึน เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท าปริญญานิพนธ์  

ดงันั้นนิสิตจึงอาจมีปัญหาในเร่ืองการปรับตวัในการฝึกฝนทกัษะในดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นเช่นการ
สืบคน้ การวเิคราะห์สรุป และการน าเสนอขอ้มูล  

นอกจากน้ีนิสิตบางส่วนอาจมีการท างานประจ าควบคู่กบัการเรียนจึงอาจมีปัญหาและอุปสรรค
ในการจดัสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรม ท าใหไ้ม่สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในหัวข้อ 2.3 
 1. จดัการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน ากฏระเบียบและเทคนิคแบ่งเวลาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา 
เพื่อใชใ้นการวางเป้าหมายการศึกษาใหส้ าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด 
 2. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลใหแ้ก่นิสิตใหม่ 
 3. มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า และดูแลนิสิตอยา่งสม ่าเสมอ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี(รวมทั้งแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก 
แบบ ก 2) 

ระดับช้ันปี จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
 2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีท่ี 1 15 15 20 20 20 
ชั้นปีท่ี 2  15 15 20 20 
รวม 15 30 35 40 40 

จ านวนทีค่าดว่าจะจบ   15 15 20 
  
2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 ประมาณการรายรับ (หน่วย บาท) 

 

 2.6.2 ประมาณการรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 
2.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    - - -   

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

ร้อย
ละ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1.  เงินเดือนและค่าจา้งประจ า   35 210,000 420,000 490,000 560,000 560,000 
2.  ค่าจา้งชัว่คราว 35 210,000 420,000 490,000 560,000 560,000 
3. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 10 60,000 120,000 140,000 160,000 160,000 
4.  ค่าสาธารณูปโภค 5 30,000 60,000 70,000 80,000 80,000 
5.  ค่าครุภณัฑ ์ 15 90,000 180,000 210,000 240,000 240,000 
6.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - - 
7.  ค่าเงินอุดหนุน - - - - - - 
8.  รายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - - 

รวมรายจ่าย 100 600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 (ภาคผนวก ค) 
 
2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาระหว่างหลักสูตรในสถาบนัฯ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ขอ้ท่ี 38 
(ภาคผนวก ค) 
  
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ และ 37 หน่วยกติ 
             หลกัสูตรแบ่งออกเป็นสองลกัษณะคือ 
          -หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีเนน้การท าวจิยัเพียงอยา่งเดียว    36   หน่วยกิต 
          -หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 37  หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 

รายวชิา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
1.รายวชิา(Coursework) 
    หมวดวชิาบงัคบั 
    หมวดวชิาเลือก 

 
7* 
- 

 
13 
12 

หมวดวชิาปริญญานิพนธ์ 36 12 
จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36  37 
หมายเหตุ *นิสิตในแผนการศึกษาน้ีลงทะเบียนเรียนหมวดวชิาบงัคบัจ านวน 7 หน่วยกิต เพื่อปรับพื้นฐาน
เตรียมความพร้อมส าหรับท าปริญญานิพนธ์ แต่ไม่นบัหน่วยกิต 
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3.1.3 รายวชิา 
3.1.3.1 รายวชิาหมวดวชิาบังคับ                                                                                            13 หน่วยกติ 
 วศก 500 ระเบียบวธีิการวจิยัทางวศิวกรรมเคร่ืองกล     3(3-0-6) 
 MME 500 Mechanical Engineering Research Methodology  
 

 วศก 501 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1      1(0-3-6) 
 MME 501 Mechanical Engineering Seminars I 
  

วศก 502 ระเบียบวธีิการทดลองและการออกแบบทางวศิวกรรมเคร่ืองกล  3(3-0-6) 
 MME 502 Mechanical Engineering Experimental Methods and Design 
 
 วศก 503 คณิตศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูง      3(3-0-6) 
 MME 503 Advanced Engineering Mathematics 
 

วศก 504 วธีิการไฟไนตอิ์ลิเมนตข์ั้นสูง      3(3-0-6) 
 MME 504 Advanced Finite Element Method 
 
3.1.3.2 รายวิชาหมวดวิชาเลือก                                                                                                 12 หน่วยกิต
 รายวิชาหมวดวิชาเลือกในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
วชิาดงัน้ี(โดยเลือกในแต่ละกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 1. กลศาสตร์ประยกุตแ์ละวศิวกรรมควบคุม (Applied Mechanics and Control Engineering) 
 2. พลงังาน(Energy) 
 3. ความร้อนและของไหล (Thermal and Fluids) 
  
1.  กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมควบคุม 
 วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวสัดุขั้นสูง      3(3-0-6) 
 MME 530 Advanved Mechanical Behaviour of Materials 
 

วศก 531 กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง       3(3-0-6) 
MME 531 Advanced Mechanics of Solids 
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วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี       3(3-0-6) 
MME 532 Theory of Elasticity 
 
วศก 533 ทฤษฎีแผน่และเปลือก       3(3-0-6) 
MME 533 Theory of Plates and Shells 
 

 วศก 534 การวเิคราะห์ความเคน้เชิงทดลอง      3(3-0-6) 
 MME 534 Experimental Stress Analysis 
 

วศก 540 ทฤษฎีเคร่ืองจกัรกลขั้นสูง      3(3-0-6) 
MME 540 Advanced Theory of Machines 
 
วศก 541 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง      3(3-0-6) 
MME 541 Advanced Mechanical Vibration 
 
วศก 542 การวเิคราะห์โมดลั       3(3-0-6) 
MME 542 Modal Analysis 
 
วศก 543 หุ่นยนต ์        3(3-0-6) 
MME 543 Robotics 
 
วศก 544 แมคคาทรอนิค        3(3-0-6) 
MME 544 Mechatronics 
 
วศก 545 พลศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
MME 545 Advanced Dynamics 

  
2.  กลุ่มวชิาพลงังาน 
 วศก 550 การแปลงรูปพลงังานชีวภาพ                  3(3-0-6) 

 MME 550 Bio-Energy Conversion 
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 วศก 551 การน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้                                      3 (3-0-6) 

 MME 551 Waste Heat Recovery 

 

 วศก 552 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร                                                                         3(3-0-6) 

   MME 552 Energy Conservation for Buildings  

   

วศก 553 การอนุรักษพ์ลงังานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม                                          3(3-0-6)  

    MME 553 Energy Conservation for Industries  

               

              วศก 554 การจดัการพลงังานไฟฟ้า                                                                           3(3-0-6)  

              MME 554 Electrical Energy Management  

  

 วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน                              3(3-0-6) 

 MME 555 Energy Planning and Auditing 

  

 วศก 556 พลงังานแสงอาทิตย ์                             3(3-0-6) 

 MME 556 Solar Energy 

  

3.  กลุ่มวชิาความร้อน-ของไหล 
 วศก 560 การวเิคราะห์เชิงตวัเลขขั้นสูง      3(3-0-6) 
 MME 560 Advanced Numerical Analysis 

 
วศก 561 เทอร์โมไดนามิกขั้นสูง       3(3-0-6) 

 MME 561 Advanced Thermodynamics 
 

 วศก 562 การพาความร้อน       3(3-0-6) 
 MME 562 Convection Heat Transfer 
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 วศก 563 พลศาสตร์ของก๊าซ       3(3-0-6) 
 MME 563 Gas Dynamics 
  

วศก 564 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง      3(3-0-6) 
 MME 564 Advanced Fluid Mechanics 
  

วศก 565 การค านวณพลสาสตร์ของไหล      3(3-0-6) 
 MME 565 Computational Fluids Dynamics 
 
 วศก 566 การขบัเคล่ือนดว้ยเจท็และกงัหนัก๊าซ     3(3-0-6) 
 MME 566 Gas Turbine and Jet Proplusion 
 
3.1.3.3 รายวชิาหมวดวชิาปริญญานิพนธ์  
แผน ก แบบ ก 1                                                                                                                       36 หน่วยกติ 
 วศก 590 ปริญญานิพนธ์                              36 (0-0-216) 
 MME 590 Thesis 
แผน ก แบบ ก 2                                                                                                                       12 หน่วยกติ 
 วศก 591 ปริญญานิพนธ์                              12 (0-0-108) 
 MME 591 Thesis 
 
ความหมายของรหัสวชิา 
 วศก หรือ MME หมายถึง สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 เลขหลกัร้อยหมายถึง วชิาระดบัปริญญาโท 
                 - เลข 5 หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโท 
 เลขหลกัสิบ หมายถึง หมวดวชิา กลุ่มวชิา ประกอบดว้ย 
        - เลข 0,1,2 หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
        - เลข 3,4 หมายถึง หมวดวชิาเลือก กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยกุตแ์ละวศิวกรรมควบคุม 
        - เลข 5 หมายถึง หมวดวชิาเลือก กลุ่มวชิาพลงังาน 
        - เลข 6,7,8 หมายถึง หมวดวชิาเลือก กลุ่มวชิาความร้อน-ของไหล 
        - เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์  
 เลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาในหมวดวชิา กลุ่มวชิา 
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3.1.4 แผนการศึกษาส าหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีทีท่ าวจัิยเพยีงอย่างเดียว 
 
ปีที่ 1     

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME500 Mech. Eng. Research Methodology* 3 3 0 6 
MME501 Mechanical Engineering Seminars I* 1 0 3 6 
MME590 Thesis 6 0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 10 3 3 48 
 หน่วยกติสะสม 6 - - - 
    

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME502 Mech. Eng. Exp. Method and 

Design* 
3 3 0 6 

MME590 Thesis 9 0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 12  3 0 60 

 หน่วยกติสะสม 15  - - - 
* เป็นรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 
ปีที่ 2  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME590 Thesis 9 0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 0 0 54 
 หน่วยกติสะสม 24  - - - 
 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 4 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME590 Thesis 12 0 0 72 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 12 0 0 72 
 หน่วยกติสะสม 36 - - - 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีทีท่ าวจัิยและเรียนรายวชิาเพิม่เติม 
 
ปีที่ 1     

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME500 Mech. Eng. Research Methodology 3 3 0 6 
MME501 Mechanical Engineering Seminars I 1 0 3 6 
MME503 Advance Engineering Mathematics 3 3 0 6 
MMExxx Elective 3 3 0 6 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 10 9 3 24 
 หน่วยกติสะสม 10 - - - 
 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME502 Mech. Eng. Exp. Method and Design 3 3 0 6 
MME504 Advance Finite Element Method 3 3 0 6 
MMExxx Elective 3 3 0 6 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 9 0 18 
 หน่วยกติสะสม 9 - - - 
 
ปีที่ 2 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MMExxx Elective 3 3 0 6 
MMExxx Elective 3 3 0 6 
MME591 Thesis 3  0 18 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 6 0 30 
 หน่วยกติสะสม 28 - - - 
 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 4 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
MME591 Thesis 9 0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 0 0 54 
 หน่วยกติสะสม 37 - - - 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 3.1.5.1 หมวดวชิาบังคับ  
วศก 500 ระเบียบวธีิการวจัิยทางวศิวกรรมเคร่ืองกล     3 (3-0-6) 

บทน าสู่ความหมายของการวจิยั คุณลกัษณะและเป้าหมายของการวจิยั ชนิดและกระบวนการวิจยั 
ระเบียบวิธีการคน้หาหวัขอ้ส าหรับการท าวิจยั การตั้งสมมติฐานและตวัแปร การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล สถิติส าหรับงานวิจยั การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัและรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั 
การประยกุตง์านวจิยั จริยธรรมของนกัวจิยั เทคนิคการวจิยัทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 
MME 500 Mechanical Engineering Research Methodology     3 (3-0-6) 

Introduction to research definition, characteristic and goal, type and research process, 
methodology to define research problem hypothesis and variables, data collection, data analysis, 
statistics for research, proposal and research report writing, research evaluation, research application, 
ethics of researchers, and research techniques in mechanical engineering. 
 
วศก 501 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1       1 (0-3-6) 

การจบัใจความส าคญัจากการสืบคน้บทความและรายงานทางวชิาการ พร้อมไปกบัการเสริมสร้าง
ทกัษะในการเขียนรายงานและการน าเสนอปากเปล่า นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายในการสนบัสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนิสิต นักวิจยั และคณาจารยใ์นการแลกเปล่ียนแนวความคิดและสารสนเทศ นิสิต
จะตอ้งน าเสนอรายงานสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีนิสิตสนใจศึกษาแก่คณาจารยแ์ละนิสิตร่วมชั้นเรียน
ดว้ยปากเปล่า ในรูปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม   
MME 501 Mechanical Engineering Seminars I       1 (0-3-6)  

Extracting main points from technical papers and reports, as well as report writing skill and 
oral presentation. The course is also aims to promote interactions among students, researchers and 
academic staff in exchange of ideas and information. Students are required to present seminars on their 
interested topics, in review paper, to their classmates and members of teaching staff.  
 
วศก 502 ระเบียบวธีิการทดลองและออกแบบการทดลองทางวศิวกรรมเคร่ืองกล  3 (3-0-6) 

บทน าสู่วิธีการทดลองและการออกแบบการทดลอง และการน าไปปฏิบติัจริง นิสิตวางแผน
ปฏิบติัดว้ยตนเองในปัญหาท่ีมอบให้ในหลายดา้น เช่น ทางดา้นกลศาสตร์ประยุกต์ ความร้อนและของ
ไหล วศิวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค และพลงังาน 
MME 502 Mechanical Engineering Experimental Method and Design   3 (3-0-6) 

Introduction to experimental and experince in designing and executing laboratory experiments. 
Students plan and execute their own experiments to acquire answers to assigned problem. Variety of 
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areas covered including applied mechanics, thermal and fluids, control engineering and mechchatronics 
and energy. 

 
วศก 503 คณติศาสตร์วศิวกรรมข้ันสูง       3 (3-0-6) 

ทบทวนสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง สมการอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น ผลเฉลยของ
สมการอนุพนัธ์ในรูปอนุกรมก าลงั การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ แคลคูลสั
อนุพนัธ์ของเวกเตอร์ การอินทิเกรตเชิงเส้นและพื้นผิว ทฤษฎีการอินทิเกรต อนุกรมฟูริเยร์และการ
อินทิเกรต สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย ล าดบัและอนุกรม อนุกรมเทยเ์ลอร์และลอเรนจ ์การอินทิเกรตโดยวิธี
เศษเหลือ การวเิคราะห์ฟังชัน่ของจ านวนเชิงซอ้นและอนุกรมก าลงั ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข 
MME 503 Advanced Engineering Mathematics       3 (3-0-6) 

Review of  first-order ordinary differential equation, ordinary linear differential equation, 
solution to the differential equation in power series, laplace transformation, vector matrix and 
determinant, differential calculus of vector, linear and surface integration, integration techniques, furier 
series and integration, partial differential equation, order and series, Taylor and Laurent series, 
integration by part, functional analysis of complex number and power series, numerical method.  
 
วศก 504 วธีิการไฟไนต์อลิเิมนต์ข้ันสูง       3(3-0-6) 
 ศึกษาการสร้างแบบจ าลองทางด้านการค านวณ กลศาสตร์ส าหรับของแข็งและโครงสร้าง 
หลกัการพื้นฐานส าหรับไฟไนตเ์อลิเมนต ์วิธีไฟไนตเ์อลิเมนต์ ไฟไนตเ์อลิเมนต์ส าหรับโครงถกั ไฟไนต์
เอลิเมนต์ส าหรับโครง ไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับของแข็งใน 2 มิติ ไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับแผ่นและ
เปลือก ไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับของแข็งใน 3 มิติ ช้ินส่วนเพื่อจุดประสงค์พิเศษ เทคนิคในการสร้าง
แบบจ าลอง ไฟไนตเ์อลิเมนตส์ าหรับปัญหาทางดา้นการถ่ายเทความร้อน การควบคุม และวสัดุศาสตร์ 
MME 504  Advanced  Finite Element Method      3(3-0-6) 

A study of computational modeling method, mechanics for solids and structures, fundamentals 
for finite element method, FEM for trusses, FEM for beams, FEM for frames, FEM for two-
dimensional solids, FEM for plates and shells, FEM for 3D solids, special purpose elements, modelling 
techniques, FEM for heat transfer, control, and materials science problems. 

 
3.1.5.2 หมวดวชิาเลอืก 
1. กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมควบคุม 
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วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวสัดุข้ันสูง       3(3-0-6) 
 ศึกษาความเคน้และความเครียด ความยดืหยุน่ การทดสอบดว้ยการดึง การทดสอบพฤติกรรม
เชิงพลาสติดแบบอ่ืน การเพิ่มความแขง็ดว้ยความเครียดของโลหะ ทฤษฎีพลาสติกซิตี การข้ึนอยูก่บัอตัรา
ของความเครียดและอุณหภูมิของความเคน้ท่ีไหล การเล่ือน เรขาคณิตและพลงังานในการเคล่ือน 
กลศาสตร์ของการเคล่ือน การเกิดผลึกแฝดทางกลและการเฉือนแบบมาร์เทนไซต ์กลไกของการเพิ่มความ
แขง็ในโลหะ สภาพดึงยดืไดแ้ละการแตกหกั วสิโคอีลาสติกซิตี การคืบและการแตกดว้ยความเคน้ ความ
ลา้ ความเคน้ตกคา้ง งานแปรรูปทางกล 
MME 530 Advanced Mechanical Behavior of Materials                     3(3-0-6) 

A study of stress and strain, elasticity, tensile testing, other tests of plastic behavior, strain-
hardening of metals, plasticity theory, strain-rate and temperature dependence of flow stress, slip, 
dislocation geometry and energy, dislocation mechanics, mechanical twinning and martensitic shear, 
hardening mechanisms in metals,  ductillity and fracture, viscoelasticity, creep and stress rupture, 
fatigue, residual stresses, mechanical working. 
 
วศก 531 กลศาสตร์ของแข็งข้ันสูง        3(3-0-6) 

การวเิคราะห์ความเคน้ การวิเคราะห์ความเครียด ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียด
ส าหรับของแข็งท่ีมีความยืดหยุ่นเชิงเส้น ทฤษฎีความเสียหายหรือเกณฑ์ของการคราก และบทน าสู่
ของแข็งแบบพลาสติกอุดมคติ วิธีพลงังาน การดดัของคาน การบิด ปัญหาแบบแกนสมมาตร ความเคน้
จากความร้อน เสถียรภาพแบบยดืหยุน่ บทน าสู่วสัดุประกอบ 
MME 531 Advanced Mechanics of Solids      3(3-0-6) 

Analysis of stress, analysis of strain, stress-strain relations for linearly elastic solids, theories of 
failure or yield criteria and introduction to ideally plastic solid, energy methods, bending of beams, 
torsion, axisymmetric problems, thermal stresses, elastic stability, introduction to composite materials. 
 
วศก 532 ทฤษฎอีลิาสติกซิตี        3(3-0-6) 
 หลกัการของกลศาสตร์สารต่อเน่ือง เทนเซอร์ของความเคน้ การเสียรูปของสารต่อเน่ือง สมการ
ควบคุมของทฤษฎีความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น กฎด้านโครงสร้างในทฤษฎีความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น 
ความสัมพนัธ์ควบคุมในทฤษฎีความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น ปัญหาพิเศษของทฤษฎีความยืดหยุ่นแบบเชิง
เส้น ปัญหาแบบ 3 มิติในทฤษฎีความยืดหยุ่น ปัญหาของเซนต์เวอนองต์ ปัญหาแบบระนาบของทฤษฎี
ความยืดหยุ่น ความสัมพนัธ์ในทฤษฎีความยืดหยุ่นแบบไม่เป็นเชิงเส้น กฎด้านโครงสร้างส าหรับวตัถุ
ยดืหยุน่แบบไม่เป็นเชิงเส้น ปัญหาและวธีิการของทฤษฎีความยดืหยุน่แบบไม่เป็นเชิงเส้น 
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MME 532 Theory of Elasticity        3(3-0-6) 
The concepts of continuum mechanics, stress tensor, deformation of a continuum, governing 

equations of the linear theory of elasticity, the constitutive law in the linear theory of elasticity, 
governing relationships in the linear theory of elasticity, special problems of the linear theory of 
elasticity, three-dimensional problems in the theory of elasticity, Saint-venant's problem, the plane 
problem of the theory of elasticity,  relationships in the nonlinear theory of elasticity, constitutive laws 
for nonlinear elastic bodies, problems and methods of the nonlinear theory of elasticity. 

 
วศก 533 ทฤษฎแีผ่นและเปลอืก        3(3-0-6) 
 การดดัของแผน่ส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีรองรับแบบง่าย การดดัของแผน่ส่ีเหล่ียมผนืผา้แบบต่างๆ การดดั
ของแผน่กลม แผน่แบนท่ีมีรูปร่างและคุณสมบติัต่างๆ การวิเคราะห์แบบประมาณของแผน่แบน การโก่ง
เดาะของแผน่แบน การสั่นสะเทือนของแผ่นแบน ทฤษฎีเยื่อของเปลือกท่ีเกิดจากการหมุน การประยุกต์
ต่างๆของทฤษฎีเยื่อ การดดัของทรงกระบอกเปลือกบางเน่ืองจากภาระท่ีสมมาตรกบัแกน การดดัของ
เปลือกท่ีเกิดจากการหมุนเน่ืองจากภาระท่ีสมมาตรกบัแกน โครงสร้างอ่ืนๆ การโก่งเดาะของเปลือก
ทรงกระบอก การโก่งเดาะของเปลือกท่ีเกิดจากการหมุน การสั่นสะเทือนของเปลือก สมการไฟไนตเ์อลี
เมนตเ์บ้ืองตน้ 
MME 533 Theory of Plates and Shells       3(3-0-6) 

Bending of simply supported rectangular plates, bending of various rectangular plates, bending 
of circular plates, plates of various shapes and properties, approximate analysis of plates, buckling of 
plates, vibration of plates, membrane theory of shells of revolution, various applications of the 
membrane theory, bending of thin cylindrical shells due to axisymmetric load, bending of shells of 
revolution due to axisymmetric loads, various structures, buckling of cylindrical shells, buckling of 
shells of revolution, vibration of shells, basic finite element equations. 
 
วศก 534 การวเิคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง      3(3-0-6) 
 ศึกษาความเคน้ ความเครียด และความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้กบัความเครียด สมการและ
ทฤษฎีความยดืหยุน่แบบระนาบ กลศาสตร์การแตกหกัเบ้ืองตน้ การวดัความเครียด มาตรความเครียดแบบ
ความตา้นทานไฟฟ้า วงจรมาตรความเครียด เคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูล วิธีวิเคราะห์ความเครียด ทฤษฎีแสง
เบ้ืองตน้ วิธีแถบแสง ทฤษฎีโฟโตอืลาสติกซิตี การประยุกต์โฟโตอีลาสติกซิตี การวิเคราะห์ความเคน้
แบบ 2 และ 3 มิติ วธีิทางดา้นแสงส าหรับการหาพารามิเตอร์การแตกหกั การฉาบแบบโฟโตอีลาสติกและ
การฉาบเปราะ การวเิคราะห์เชิงสถิติของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง 
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MME 534 Experimental Stress Analysis      3(3-0-6) 
A study of stress, strain and the stress-strain relationships, equations and plane-elasticity 

theory, elementary fracture mechanics, strain measurements, electrical - resistance strain gages, strain-
gage circuits, recording instruments, strain-analysis methods, basic optics, moire methods, theory of 
photoelasticity, applied photoelasticity : two- and three-dimensional stress analysis, optical mthods for 
determining fracture parameters, photoelastic coatings and brittle coatings, statistical analysis of 
experimental data. 
 
วศก 540 ทฤษฎเีคร่ืองจักรกลข้ันสูง       3(3-0-6) 
 โครงสร้างของเคร่ืองจกัรกลและกลไก การวิเคราะห์เชิงเรขาคณิตของกลไก การวิเคราะห์เชิง
จลนศาสตแ์ละพารามิเตอร์ การหาแรงท่ีกระท าในกลไก ความฝืดในกลไก สมการการเคล่ือนท่ีส าหรับ
กลไกท่ีมีช้ินต่อโยงแข็งแกร่ง คุณลักษณะพลวตัของกลไกท่ีมีช้ินต่อโยงแข็งแกร่ง พลศาสตร์ของ
เคร่ืองจกัรกลท่ีมีช้ินต่อโยงแข็งแกร่ง พลศาสตร์ของกลไกท่ีมีช้ินต่อโยงยืดหยุ่น การสั่นสะเทือนของ
เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้กลไกส่งก าลงัแบบยืดหยุ่น การสั่นสะเทือนของเคร่ืองจกัรกลท่ีอยู่บนแท่นเคร่ืองท่ี
ยืดหยุ่น การแยกการสั่นสะเทือนให้เป็นเอกเทศของเคร่ืองจักรกล พื้นฐานของพลศาสตร์ของ
เคร่ืองจกัรกลท่ีควบคุมดว้ยโปรแกรม 
MME 540 Advanced Theory of Machines      3(3-0-6)  

Structure of machines and mechanisms, geometric analysis of mechanisms, kinematic and 
parametric analysis of mechanisms, determination of force acting in mechanisms, friction in 
mechanisms, equations of motion for a mechanism with rigid links, dynamic characteristics of 
mechanism with rigid links, dynamics of cycle machines with rigid links, dynamics of mechanisms 
with elastic links, vibration of machines with elastic transmission mechanisms, vibration of a machine 
on an elastic base, vibration isolation of machines, elements of dynamics of machines with programme 
control. 
 
วศก 541 การส่ันสะเทอืนเชิงกลข้ันสูง       3(3-0-6)  
 การวเิคราะห์การสั่นสะเทือนแบบอิสระ และลกัษณะการตอบสนองของระบบท่ีมีระดบัขั้นความ
เสรีหน่ึงขั้น สองขั้น และหลายขั้น การหาผลเฉลยแบบวธีิตรง และการประมาณค่าผลเฉลยโดยวธีิ
กราฟฟิก ระเบียบวธีิเชิงปริมาตรยอ่ย 
MME 541 Advanced Mechanical Vibration      3(3-0-6)  
 Analysis of free vibration and responses of systems of single-, two-, and multi-degree of 
freedom, direct solutions and graphical approximation, finite-element method.  



 - 27 - 

วศก 542 การวเิคราะห์โมดัล        3(3-0-6)  
 การหาคุณสมบติัโมดลัของระบบในรูปแบบฟังกช์ัน่การวดัค่าความถ่ีท่ีอยูใ่นรูปทฤษฎีของโมดลั 
การวเิคราะห์สัญญานแบบดิจิตอล การประมาณค่าตวัแปร การปรับตั้งค่าความเร็วในการวดัและการ
พิสูจน์โมดลั 
MME 542 Modal Analysis        3(3-0-6)
 Determination of modal characteristics of various systems by function of frequency 
measurement, including: modal theory, digital signal analysis, variable approximation, velocity 
measurement setting, and modal proving. 
 
วศก 543 หุ่นยนต์         3(3-0-6)  
 ศึกษาเคล่ือนไหวของระบบ การเล่ือนระยะ รวมทั้งฟอร์เวิรดไ์คเนเมติค เดเนวดิ-อาร์เทนเบิร์ก 
เน่ืองหาครอบคลุมถึงส่วนกลบัและความเร็วไคเนเมติค-จาโคเบียนของช้ินส่วน การควบคุมจุดต่อ แรง
และระบบท่ีมีการป้อนค่ายอ้นกลบัท่ีสามารถแปลงเป็นระบบเชิงเส้นได ้
MME 543 Robotics         3(3-0-6)  
 A study of system motions, displacements including forward kinematics, Denevid-Hartenberg, 
the content is covered the inverse and velocity of kinematic Jacobean of elements, joint control, force, 
and feedback system that changeable to the linear system. 
 
วศก 544 แมคคาทรอนิคส์        3(3-0-6)  
 ศึกษาระบบของหุ่นยนต ์ การศึกษาเพิ่มเติมดา้นอีเล็กทรอนิคส์ และการค านวณ เคร่ืองมือวดั
ประเภทต่างๆ เช่นเคร่ืองมือวดัการเล่ือนระยะ และความเร็ว การวางแผนการเคล่ือนท่ี และการควบคุม
แบบอติัโนมติั 
MME 544 Mechatronics        3(3-0-6)  
 A study of robot systems, further study in electronics and computations, measuring devices, 
e.g. displacement, velocity, motion planning and automatic control. 
 
วศก 545 พลศาสตร์ข้ันสูง        3(3-0-6)  
 อนุพนัธ์ของเวกเตอร์ ไคเนเมติคส์ ระบบของมวล แรง พลงังาน และการสร้างสมการการ
เคล่ือนท่ี รวมทั้งการศึกษาและการวเิคราะห์ถึงตวัแปรท่ีมีผลอยา่งมากต่อสมการการเคล่ือนท่ี 
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MME 545 Advanced Dynamics        3(3-0-6)  
 Vector differentiation, kinematics, system of masses, force, energy, and equation of motion 
formulation, including the study and analysis of principal factors in equation of motion. 
 
2.  กลุ่มวชิาพลงังาน 
วศก 550 การแปลงรูปพลงังานชีวภาพ                                 3(3-0-6) 

 แนวคิดเก่ียวกบัชีวมวลและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแปลงรูปและการใชป้ระโยชน์ของ ชีว
มวลเป็นอาหาร เส้นใย เคมีและเช้ือเพลิง กระบวนการสังเคราะห์แสงและเคมีแสงในพืช การเกิด
ไฮโดรเจนโดยแสง กระบวนการหมกัและเปล่ียนของเหลือจากการเกษตรเป็นเช้ือเพลิงทางเลือก เช่น 
แอลกอฮอลจ์ากการหมกั มีเทน การพิจารณาในแง่ของวิศวกรรม การด าเนินการและเศรษฐศาสตร์ของ
การยอ่ยทางชีวภาพ กระบวนการเปล่ียนชีวมวลทางอุณหภาพเป็นพลงังานความร้อน / ไฟฟ้า 

MME 550 Bio-Energy Conversion                                                                                           3(3-0-6) 

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

วศก 551 การน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้                                                    3 (3-0-6) 

 การวเิคราะห์ความร้อนทิ้งจากอุปกรณ์ต่างๆ เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน การแลกเปล่ียนความ
ร้อนระหวา่งก๊าซกบัก๊าซ, ก๊าซกบัของเหลว และของเหลวกบัของเหลว ระบบผลิตความร้อนร่วม การน า
ความร้อนทิ้งกลบัคืนโดยใชป๊ั้มความร้อน การหุม้ฉนวนความร้อน 

MME 551 Waste Heat Recovery                                                                                              3(3-0-6) 

 Assessment of equipment waste heat, Heat exchangers, Heat exchanger process for gas-to-gas 
gas-to-liquid and liquid-to-liquid, Co-generation heat production, Heat pump for waste heat recovery, 
Heat insulator. 
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วศก 552 การอนุรักษ์พลงังานในอาคาร                                                                                       3(3-0-6) 

เทคโนโลยกีารระบายอากาศและปรับอากาศ สมบติัของอากาศ วสัดุท่ีใชท้  าฉนวน ความตอ้งการ
ใช้พลงังานในอาคาร พลงังานความร้อนท่ีอาคารได้รับ ภาระของระบบปรับอากาศ การตรวจวดัและ
ควบคุมการใช้พลงังานในอาคาร ความร้อนของผนงัอาคาร ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ตวัแปรท่ีมีผลต่อ
การใชพ้ลงังานในอาคาร  การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร แนวคิดของอาคารประหยดัพลงังาน กรณีศึกษา
ส าหรับการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 

 MME 552 Energy Conservation in Buildings                                                                      3(3-0-6) 

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

  

วศก 553 การอนุรักษ์พลงังานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม                                                         3(3-0-6)  

 พื้นฐานการใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองมือตรวจวดั การวเิคราะห์และตรวจสอบ
การใชพ้ลงังาน ศกัยภาพของการอนุรักษพ์ลงังาน การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์ การอนุรักษพ์ลงังานใน
อุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่ออนุรักษพ์ลงังานใน โรงงานอุตสาหกรรม การน าความร้อนทิ้ง
กลบัมาใช ้  การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง เตาหลอม เตาเผา  ระบบท าความเยน็ ระบบอดัอากาศ เคร่ืองสูบ พดัลม 
พลงังานความร้อนร่วม การก าหนด มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน กรณีศึกษาในการอนุรักษพ์ลงังานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

 MME 553 Energy Conservation for Industries                                                                     3(3-0-6) 

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

  

วศก 554 การจัดการพลงังานไฟฟ้า                                                                                         3(3-0-6)  

            การศึกษาและเก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า หลกัและวธีิการวดัทางไฟฟ้า การวเิคราะห์การใช ้
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พลงังานไฟฟ้า การควบคุมบริหารก าลงัไฟฟ้า     การจดัการพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและใน 

อาคาร การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบอดัอากาศ มอเตอร์ แสงสวา่ง ระบบอบแหง้ 

 กรณีศึกษาการจดัการพลงังานไฟฟ้า 

 MME 554 Electrical Energy Management                                                                             3(3-0-6) 

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

 

วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบการใช้พลงังาน                                            3(3-0-6) 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ความหมายของการประหยดัพลงังาน การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานและการหาดชันีการใชพ้ลงังาน 
การตรวจสอบการใชพ้ลงังานและการเตรียมเคร่ืองมือตรวจสอบการใชพ้ลงังานและแบบบนัทึก การ
วเิคราะห์และประเมินศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน 

MME 555 Energy Planning and Auditing                                                                              3(3-0-6) 

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

 

วศก 556 พลงังานแสงอาทติย์                                          3(3-0-6) 

ธรรมชาติของการแผรั่งสีอาทิตย ์ การวดัปริมาณรังสีอาทิตยแ์ละวเิคราะห์ขอ้มูลรังสีอาทิตย ์ การ
ส่งผา่นและดูดกลืนของส่ือต่างๆ การเลือกผวิวสัดุท่ีจะใชใ้นการรับรังสี ทฤษฎีของตวัรับรังสีอาทิตยแ์บบ
แผน่แบนและแบบรวมแสง สมการของฮอตเทล-วลิเลอร์                 
MME 556 Solar Energy                                                                                                            3(3-0-6) 

Nature of solar radiation, Measurement and interpretation of local solar radiation data. 
Transmission through and absorption by partially transparent media. Selective surfaces. Theories of flat 
plate collectors and focusing collectors, Hottel-Whillier’s equation. 
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3. หมวดวชิาเลอืกกลุ่มวชิาความร้อนและของไหล 

วศก 560 การวเิคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง       3 (3-0-6) 
ระเบียบวธีิการวเิคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับการหาค าตอบของสมการอนุพนัธ์และเชิงอนุพนัธ์ การ

พิจารณาเสถียรภาพและขอ้ผิดพลาดจากสมการ การน าไปประยุกต์ใช้กบัปัญหาต่างๆในทางวิศวกรรม 
การวเิคราะห์เชิงตวัเลขของระบบเส้น และระเบียบขั้นตอนการอินทิเกรตส าหรับสมการอนุพนัธ์ท่ีสตริพ 
การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบสถิตศาสตร์ 
MME 560 Advanced Numerical Analysis      3 (3-0-6) 

Numerical analysis method for the solution of differential equation, consideration of stability 
and errors from equation, application to the engineering problems, numerical analysis of linear system, 
integration method for stripped differential equation, statically optimization. 
 
วศก 561 เทอร์โมไดนามิกข้ันสูง        3(3-0-6) 

หลกัพื้นฐานเทอร์โมไดนามิก รวมถึงกฎขอ้ท่ีหน่ึงและกฎขอ้ท่ีสอง สมการสถานะส าหรับ
ของเหลว ก๊าซ และของผสม ความสัมพนัธ์ของคุณสมบติัต่างๆในเทอร์โมไดนามิก การวิเคราะห์อวาละบิ
ลิตี 
MME 561 Advanced Thermodynamics                    3(3-0-6) 

Basic concepts of Thermodynamics, the first and second laws of Thermodynamics. Equation of 
states of liquids, gases and mixtures. Thermodynamics property relations. Availability analysis. 
 
วศก 562 การพาความร้อน        3(3-0-6) 

การพาความร้อนแบบบงัคบัในการไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วนท่ีมีผลกระทบจากการกระจาย
ของความหนืด การพาความร้อนแบบบงัคบัในการไหลภายในท่อ การพาความร้อนแบบอิสระในการไหล
ภายในท่อและในเอนโครสเซอส์ 
MME 562 Convection Heat Transfer       3(3-0-6) 

Forced convection for laminar and turbulence viscous flow, forced convection for flow inside 
ducts, Free convection for flow inside ducts and enclosed space. 
 
วศก 563 พลศาสตร์ของก๊าซ        3(3-0-6) 

หลกัพื้นฐานของการไหลแบบอดัตวัได ้ พลศาสตร์ของก๊าซแบบไอเซนทรอปิกในหน่ึงมิติ และ
สองมิติ คล่ืนกระแทกแนวฉาก และแนวเอียง และแบบกรวย คล่ืนขยาย สมการทัว่ไปของการไหลอยา่ง
ง่ายในหน่ึงมิติ 
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MME 563 Gas Dynamics        3(3-0-6) 

Basic concepts of compressible flow, one and two dimensional Isentropic gas dynamics, 
normal and oblique shock wave, expansion wave, one-dimensional equation of Isentropic flow. 
 
วศก 564 กลศาสตร์ของไหลข้ันสูง       3(3-0-6) 

หลกัพื้นฐานของสมการควบคุม สมการการไหลต่อเน่ือง สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน 
ความสัมพนัธ์ของความเครียดและความเคน้ การไหลแบบอดัตวัไม่ไดท่ี้มีความหนืด ผลเฉลยแม่นตรง
ของสมการ นาเวยีร์-สโตกส์  ทฤษฎีการไหลชั้นชิดผวิ การไหลแบบโปเทนเชียล  เสถียรภาพและความ
ป่ันป่วน  
MME 564 Advanced Fluid Mechanics       3(3-0-6) 

Basic concepts of flow through control volume, The continuity equation, The momentum 
conservation equation, The energy conservation equation, stress and strain relation, viscous 
incompressible flow, exact solution of Nervier-Stoke equation,  The boundary layer theory, potential 
flow, stability and turbulence. 
 
วศก 565  การค านวณพลศาสตร์ของไหล       3(3-0-6) 

วธีิการท านายและการวเิคราะห์ผลจากอดีตแบบต่าง วธีิการกระจายแบบไฟไนทดิ์เฟอร์เรนซ์และ
ไฟไนทว์อลลูม  แบบส าหรับปัญหาการน าความร้อนในหลายมิติของสภาวะคงตวัและไม่คงตวั 
หลกัเกณฑข์องปริมาตรควบคุมส าหรับการไหลของของไหล  แบบส าหรับการไหลท่ีมีการพาเป็นส่วน
หลกั  
MME 565 Computational Fluids Dynamics      3(3-0-6) 

Finite-difference prediction and analysis, differential equation of control volume, finite-
element and finite-volume discretization, one and multiple dimension of steady- state and unsteady heat 
transfer, control volume method of fluid flow, convective transport of fluid flow. 
 
วศก 566 กงัหันก๊าซและการขับเคลือ่นด้วยเจ็ท      3(3-0-6) 

วฎัจกัรกงัหนัก๊าซ วฏัจกัรเปิดและวฏัจกัรปิดท่ีมีการจดัเรียงแบบต่างๆ วฏัจกัรเพลาหมุนก าลงัวฏั
จกัรในอุดมคติและวฏัจกัรท่ีมีการสูญเสีย วฏัจกัรกงัหนัก๊าซส าหรับการขบัเคล่ือนของอากาศยาน 
เคร่ืองยนตเ์ทอร์โบพรอบ เคร่ืองยนตเ์ทอร์โบแฟน และเคร่ืองยนตเ์ทอร์โบเจต็ เคร่ืองยนตก์งัหนัก๊าซใน
งานอุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกงัหนั  เคร่ืองอดัแบบไหลตามแกน และแบบตามแรงเหวี่ยง และเทอร์ไบน์  
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MME 566 Gas Turbine and Jet Propulsion      3(3-0-6) 

Gas turbine cycles, permutation of open and close gas turbine cycles, shaft-power gas turbine 
with and without friction, gas turbine for aircraft propulsion, turboprop, turbojet, turbofan engine, 
Industrial gad turbine, turbomachinery, axial and centrifugal compressor turbine. 
 
3.1.5.3 หมวดวชิาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
วศก 590 ปริญญานิพนธ์               36(0-0-216) 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเองภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หวัขอ้
ในการศึกษาคน้ควา้เป็นการประดิษฐ์คิดคน้ หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความกา้วหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ในรูปแบบท่ี
ก าหนด 
MME 590 Thesis                      36(0-0-216) 
 Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor. 
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical 
engineering. The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The 
thesis in acceptable format must be completed.  
 
วศก 591 ปริญญานิพนธ์               18(0-0-108) 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเองภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หวัขอ้
ในการศึกษาคน้ควา้เป็นการประดิษฐ์คิดคน้ หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความกา้วหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ในรูปแบบท่ี
ก าหนด 
MME 591 Thesis                             12(0-0-108) 
 Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor. 
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical 
engineering. The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The 
thesis in acceptable format must be completed.  
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 รายช่ือ ต าแหน่งทางวิชาการ เลขประจ าตวัประชาชน และคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
และอาจารยพ์ิเศษแสดงในหวัขอ้ย่อย  ส าหรับประวติัส่วนตวัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายละเอียดวฒิุการศึกษาและสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดบัปริญญา และสาขางานวิจยัท่ีสนใจ แสดง
ดงัภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำง

วชิำกำร 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

3410600130046 รองศำสตรำจำรย ์ นำยไพศำล นำผล * วศ.บ. Agricultural Engineering มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2538 
   วศ.ม. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้

ธนบุร ี
2541 

   วศ.ด. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2543 

3101500610937 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยกณัวรชิ พลปูรำชญ ์*   วศ.บ. Industrial  Engineering สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล เทเวศร ์ 2532 
   M.Econ. 

วศ.ม. 
Economics 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2533 
2537 

   Ph.D. Mechanical Engineering Czech Technical University  2549 
3100600828828 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยบญัชำ คง้ตระกลู * วศ.บ.  Mechanical Engineering วทิยำลยัเทคโนโลยแีละอำชวีศกึษำ 2520 

   วศ.ม.  Mechanical Engineering จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2526 
   Ph.D.  Energy Technology The Joint Graduate School of 

Energy and Environment 
2548 

3409900480709 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำงจุฑำรตัน์ คุรุเจรญิ   วศ.บ.  Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2543 
   Ph.D.   Mechanical Engineering University of Hertfordshire (U.K.) 2548 

3179900187109 อำจำรย ์ นำยประชำ บุณยวำนิชกุล   วศ.บ.  Agricultural Engineering มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 2539 
   M. Eng. Agricultural Machinery 

and Management 
Asian Institute of Technology 2541 

   Ph.D. Mechanical Engineering University of Tasmania (Australia) 2548 

          หมายเหต ุ*อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 3 คน       
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

 รองศำสตรำจำรย ์ นำยไพศำล นำผล วศ.บ. Agricultural Engineering มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2538 
   วศ.ม. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้

ธนบุร ี
2541 

   วศ.ด. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2543 

 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยกณัวรชิ พลปูรำชญ ์   วศ.บ. Industrial  Engineering สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล เทเวศร ์ 2532 
   M.Econ. 

วศ.ม. 
Economics 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2533 
2537 

   Ph.D. Mechanical Engineering Czech Technical University  2549 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยพชิยั  อษัฎมงคล คอ.บ  Mechanical Engineering สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 

พระนครเหนือ 
2534 

   วศ.ม.  Mechanical Engineering สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2540 

   Ph.D.  Mechanical Engineering King Collage( UK.) 2548 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำงจุฑำรตัน์ คุรุเจรญิ   วศ.บ.  Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2543 
   Ph.D.   Mechanical Engineering University of Hertfordshire (UK.) 2548 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยบญัชำ คง้ตระกลู วศ.บ.  Mechanical Engineering วทิยำลยัเทคโนโลยแีละอำชวีศกึษำ 2520 
   วศ.ม.  Mechanical Engineering จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2526 
   Ph.D.  Energy Technology The Joint Graduate School of 

Energy and Environment 
2548 
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เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยกติต ิสถำพรประสำธน์ วศ.บ. 
วศ.ม. 
 
ปร.ด. 

Mechanical Engineering 
Energy Management 
 
เทคโนโลยอีุณหภำพ 
 

สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล เทเวศร ์
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี

2524 
2532 

 
2551 

 
 อำจำรย ์ นำงสำวอำจร ีศุภสธุกีุล วศ.บ.  Mechanical Engineering Sirindhorn International Istitue of 

Tech.,Thammasart University 
2536 

   วศ.ม.  Refrigeration and Air 
conditioning 

University of New South Wales 
(Australia) 

2542 

   Ph.D.   Building Technology / 
Sustainable Energy 
Technology 

University of Nottingham(UK.) 2550 

 อำจำรย ์ นำยประชำ บุณยวำนิชกุล   วศ.บ.  Agricultural Engineering มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 2539 
   M. Eng. Agricultural Machinery 

and Management 
Asian Institute of Technology 2541 

   Ph.D. Mechanical Engineering University of Tasmania (Australia) 2548 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยวชิติ บวัแกว้ อส.บ. 

 
คอ.ม. 

เทคโนโลยกีำรผลติ 
 
บรหิำรอำชวีะและเทคนิค
ศกึษำ 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้
คุณทหำรลำดกระบงั 

2524 
 

2534 

   วศ.ม. Mechanical Engineering สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 

2534 
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เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำงชำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยเกยีรตชิยั รกัษำชำต ิ คอ.บ. 
 
วศ.บ. 
 
วศ.ม. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 

2529 
 

2530 
 

2535 
 

       
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยภำคภมู ิศรรีมรื่น วศ.บ. 

วศ.ม. 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2541 
2545 

       

 
 
 
 
 
 



3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล สังกดั คุณวุฒิและสาขา 
1 ศ.ดร.สมชาย  วงศว์เิศษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) 

2 รศ.ดร.พงษเ์จต  พรหมวงศ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

Ph.D (Mechanical Engineering) 

3 ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์ ศิริเวทิน มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

4 ศ.ดร.ผดุงศกัด์ิ  รัตนเดโช มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  Ph.D. (Mechanical Engineering) 
5 ศ.ดร.นกัสิทธ์ิ คูวฒันชยั ส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

6 ศ.ดร.จุลละพงษ ์จุลละโพธ์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

7 รศ.พลูพร แสงบางปลา สถาบนัส่งเสริม
เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

M. Eng. (Mechanical Engineering) 

8 รศ.ดร.สุรเชษฐ ์ชุตมิำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้ธนบุร ี

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในหลกัสูตร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
การท างานวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตอ้งเป็นการศึกษาวเิคราะห์หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อประโยชน์ในการแกปั้ญหาทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบติั 
นิสิตแต่ละคนจะตอ้งท าวิจยั โดยการลงทะเบียนเรียนวชิาปริญญานิพนธ์ ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดย
ใชเ้กณฑก์ารวดัผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวด 8 (ภาคผนวก ค)  
 
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเอง ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หวัขอ้
ในการศึกษาคน้ควา้เป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความกา้วหนา้ของปริญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ ในรูปแบบท่ีก าหนด 
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5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มีความเขา้ใจในปัญหา สามารถคน้ควา้ทฤษฎีรวบรวมขอ้มูล น ามาประมวลผลและวเิคราะห์ใน

เชิงวชิาการ  เพื่อน ามาสังเคราะห์หาขอ้สรุปหรือหาแนวทางแกปั้ญหา แลว้ลงมือปฎิบติัจริงเพื่อทดลอง
แกปั้ญหา  
 
5.3. ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 3และ 4   
 
5.4. จ านวนหน่วยกติ 
       -หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 1 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีเนน้การท าวจิยัเพียงอยา่งเดียว    36   หน่วยกิต 
       -หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 37   หน่วยกิต 
 
5.5. การเตรียมการ 

มีการก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษา จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน มีการจดัท าบนัทึกการให้
ค  าปรึกษา และใหข้อ้มูลข่าวสาร ก าหนดการ และมีตวัอยา่งแม่แบบ(รูปแบบ) ในการท าเอกสารปริญญา
นิพนธ์ 
 
5.6. กระบวนการประเมินผล 

มีการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 5 ขอ้ท่ี 27 (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีท่ีมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และตนเอง ปฎิบติัตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
เสียสละ 

ส่งเสริมแนวคิดดา้นบวกในการใชชี้วติ และกระตุน้
จิตส านึกสาธารณะให้นิสิต โดยการสอดแทรก
แนวคิดต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน และ
การท ากิจกรรม  เพื่อให้นิสิตมี คุณธรรมและ
จริยธรรม  เคารพต่อตนเองและส่วนรวม  และมี
จรรยาบรรณในวชิาชีพ   

มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างดีเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อสร้าง
นวตักรรม และแนวคิดใหม่ 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับท่ี
จ า เป็นเพื่อการพัฒนาพื้นฐานความรู้ของนิสิต 
นอกจากน้ียงัมีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา
เลือกท่ีเป็นรายวิชาท่ีจ  าเป็นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
เป็นพื้นฐานส าหรับการประยุกต์ใช้ในการพฒันา
นวตักรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ  

มีความใฝ่รู้และกา้วทนัการพฒันาและเปล่ียนแปลง
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
พฒันาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ 

มีการเปิดรายวิชาเลือกท่ีมีความทันสมัย ก้าวล ้ า
เทคโนโลยี และตอบสนองต่อพฒันาศกัยภาพของ
ประเทศ และมีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
ด้วยการจัดให้มีห้องพกัผ่อนรวมส าหรับอาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปล่ี ยน
ความคิด และความรู้ 

มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ มีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรร และการแกปั้ญหาด้วยหลกัการแห่งเหตุ
และผล 

ให้นิสิตได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็น
ระบบ จากการให้โจทยแ์บบฝึกหดั และท าการวิจยั 
เพื่อฝึกการแกปั้ญหา แลว้ใหนิ้สิตท าผลงานวิชาการ
ในรูปบทความ หรืองานลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการคิด 

สามารถท างานร่วมกบัหมู่คณะ และบริหารจดัการ
งานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ส่งเสริมให้นิสิตท างานร่วมกบัอาจารยเ์ป็นทีมวิจยั
โดยการเป็นผูช่้วยวิจยั หรือเป็นผูช่้วยสอน เพื่อให้
ได้รับทกัษะในการท างานเป็นหมู่คณะและทกัษะ
ในการบริหารจดัการงาน 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร สั ม น า ย่ อ ย เ พื่ อ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของงานวิจัย  และให้ส่งผลงาน
วิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ เพื่อพฒันาทกัษะการติดต่อส่ือสาร 
และการน าเสนอผลงาน 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

นิสิตตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากน้ีวศิวกรรมเคร่ืองกลเป็นสาขาเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และเคร่ืองจกัร 
ความส าเร็จทางธุรกิจ อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 3 
ขอ้ เพื่อใหนิ้สิตมีพฒันาการทางคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวทิยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา  

1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการหรือวชิาชีพโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผูอ่ื้น และเม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวชิาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั 
เพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวนิิจฉยัอยา่งผูรู้้ดว้ยความยุติธรรมและ
ชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองกบัปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผลและค่านิยมอนัดี
งาม  

2) ใหข้อ้สรุปของปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ริเร่ิมในการยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงั ให้ผูอ่ื้นใช้
ในการวนิิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  

3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 
2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีดังนี้ 

1)      สร้างวฒันธรรมการศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานในวชิาชีพอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
วฒันธรรมการเขา้เรียน การเตรียมการเพื่อการเรียน การร่วมมือกนัท างานกลุ่ม การให้เกียรติ
ผูอ่ื้น การรักษาเวลา โดยเนน้ให้มีการเรียนรู้ผลกระทบของส่ิงท่ีตนท าท่ีมีต่อผูอ่ื้น ทั้งในดา้น
การเรียนและในการปฏิบติังาน ผา่นการเรียนในรายวชิาการท างานกลุ่ม การศึกษาดูงาน หรือ
การจดังานสานสัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต บณัฑิตและคณาจารย ์ 
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2) เรียนรู้จากตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานในรายวชิา
ต่างๆ 

 
2.1.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีดังนี้ 

1)      การสังเกตพฤติกรรมการโตต้อบและการแลกเปล่ียนในหอ้งเรียน หรือเม่ือไปศึกษาดูงาน  
2)      ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน

การท างานกลุ่ม 
 
2.2. ด้านความรู้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแท ้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีนิสิตตอ้งใชเ้พื่อเป็นพื้นฐานในการคน้ควา้วิจยั ประกอบอาชีพ และช่วยพฒันาสังคม ดงันั้น
มาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

1) มีความรู้และความเขา้ใจถ่องแท ้ ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวชิา ตลอดจนหลกัการและ
ทฤษฎีท่ีส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ  

2) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวชิาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวชิาหรือกลุ่มวชิา
เฉพาะในระดบัแนวหนา้ มีความเขา้ใจในวธีิการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และการประยกุต ์
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาและต่อการ
ปฏิบติัในวชิาชีพ 

3) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวชิาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต] 

 
2.2.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ มีดังนี้ 

1)   ใชก้ารเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนและ
ผูส้อน  

2)     ใช้การเรียนการสอนโดยน าเสนอเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในรายวิชาต่างๆ ผ่าน
การศึกษางานวจิยั และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ จากบทความทางวชิาการและวชิาชีพ  

3)      ใชก้ารเยีย่มชมศึกษาดูงานจริง  
4)     ใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษเพื่อเพิ่มความรู้ดา้นภาษาท่ีเก่ียวขอ้งในรายวิชา

ต่างๆ  
5)  ใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัตาม

สถานการณ์และความจ าเป็นในแต่ละรายวชิา 
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2.2.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนิสิต เช่น การทดสอบยอ่ย การสอบ

กลางภาค การสอบปลายภาพ หรือประเมินจากรายงาน และการน าเสนอรายงาน รวมถึงประเมินจากผล
การสอบสอบประมวลผลความรู้ การสอบหวัขอ้ปริญญานิพนธ์ การสอบความกา้วหนา้ การสอบปริญญา
นิพนธ์ และการตีพิมพบ์ทความทางวชิาการและวชิาชีพ 
 
2.3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตตอ้งสามารถท าการสืบคน้ขอ้มูล วางแผนงาน ด าเนินโครงการวจิยั และเผยแพร่ผลงานวจิยัได้
ดว้ยตนเอง ดงันั้นนิสิตจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวชิาท่ีศึกษา ในขณะท่ีสอนนิสิต อาจารยต์อ้งเนน้ใหนิ้สิตคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของ
ปัญหา วธีิการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นิสิตตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ 
จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวชิาการและ
วชิาชีพ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา  

2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใชผ้ลงานวจิยั ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการหรือรายงานทางวชิาชีพ และพฒันาความคิดใหม่ๆ 
โดยการบรูณาการให้เขา้กบัองคค์วามรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย  

3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นได้
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาการหรือ
วชิาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทาง
วชิาการไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจยั และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัใน
วชิาชีพท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

 
2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา มีดังนี้ 
          1)       เนน้การสอนให้นิสิตรู้จกับูรณาการและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความรู้ต่างๆ ผา่นการท า

รายงาน และงานท่ีมอบหมายในวชิาต่างๆ  
          2)     เนน้การสอนใหรู้้จกัสังเกตุ และจบัประเด็นท่ีมาและความส าคญัของปัญหาต่างๆ ในงาน และ

วิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหานั้นๆ อยา่งมีบูรณา
การ ผา่นการท าขอ้เสนอโครงการปริญญานิพนธ์ และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยั  
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           3)    เน้นให้เห็นความส าคญัและรู้จกัเก็บขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์และตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผลและอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง ผา่นการศึกษาและการท ารายงาน การท าปริญญา
นิพนธ์ และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยั 

 
2.3.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

ประเมินจากผลการท ารายงาน งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การสอบปากเปล่าในวชิาปริญญานิพนธ์ 
การสอบหวัขอ้ และการรายงานความกา้วหนา้ 
 
2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นิสิตตอ้งท างานวจิยัเพื่อใหไ้ดรั้บปริญญา โดยงานวจิยัอาจตอ้งมีการติดต่อขอขอ้มูล หรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลากหลายท่ีไม่รู้จกัมาก่อนทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั ดงันั้นความสามารถใน
การปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวธีิการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ต่อไปน้ีให้นิสิตระหวา่งท่ีสอนวชิา 

1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฎิบติังานระดบัสูงได้  

2) มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี ในการจดัการ
ขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  

3) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพนู
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 
2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ มีดังนี้ 
           1)  ก าหนดใหมี้การท ารายงาน หรืองานท่ีมอบหมายในแต่ละวชิา และมีการน าเสนอผลงานหรือ

รายงานนั้นๆ 
           2)  ใชก้ารเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนและ

ผูส้อน 
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2.4.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานหรือรายงานในวชิา
ต่างๆ หรือในการสอบปากเปล่าหรือการสอบปริญญานิพนธ์ 

 
2.5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ้งท างานวิจยัซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข และจ าเป็นตอ้งมีการเผยแพร่งานวิจยัผา่นการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ดงันั้นนิสิตตอ้งมีทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่า ดงัน้ี 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ  

2) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วชิาการและวชิาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
คน้ควา้ท่ีส าคญั 

 
2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งออกเป็นข้อดังนี้ 
           1)      สอดแทรกการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศและการคิด

วเิคราะห์เชิงตวัเลขลงไปในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
          2)       มีการทดลอง คน้ควา้เก่ียวกบัการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศลงในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
          3)    จดัท า e-mail group หรือ blog ของนกัศึกษา เพื่อการส่ือสาร การส่งรายงาน และประสานงาน

ระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษา และระหวา่งนกัศึกษาและนกัศึกษา 
 

2.5.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีดังนี้ 
           1)      ประเมินจากการใชง้าน blog หรือ e-mail เพื่อการประสานงานระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา  

 2)      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทางการปฏิบติัในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 



     
            3.  แผนผงัการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Cirriculum Mapping) 

                   ความรับผดิชอบหลกั                                                                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที่ 2  
ความรู้ 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4  
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
วศก 500 ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำง
วศิวกรรมเครือ่งกล               
วศก 501 สมันำทำงวศิวกรรมเครือ่งกล 1              
วศก 502 ระเบยีบวธิกีำรทดลองและกำร  
ออกแบบทำงวศิวกรรมเครือ่งกล               
วศก 503 คณติศำสตรว์ศิวกรรมขัน้สงู               
วศก 504 วธิกีำรไฟไนตอ์ลิเิมนตข์ัน้สงู                
วศก 530 พฤตกิรรมทำงกลของวสัดุข ัน้สงู               
วศก 531 กลศำสตรข์องแขง็ขัน้สงู               
วศก 532 ทฤษฎอีลิำสตกิซติ ี               
วศก 533 ทฤษฎแีผ่นและเปลอืก               
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รายวชิา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที่ 2  
ความรู้ 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4  
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

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

วศก 534 การวเิคราะห์ความเคน้เชิงทดลอง               
วศก 540 ทฤษฎีเคร่ืองจกัรกลขั้นสูง               
วศก 541 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง               
วศก 542 การวเิคราะห์โมดลั               
วศก 543 หุ่นยนต ์               
วศก 544 แมคคาทรอนิค               
วศก 545 พลศาสตร์ขั้นสูง               
วศก 550 การแปลรูปพลงังานชีวภาพ               
วศก 551 การน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้               
วศก 552 การอนุรักษพ์ลงังานส าหรับอาคาร               
วศก 553 การอนุรักษพ์ลงังานส าหรับ 
             โรงงานอุตสาหกรรม               
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รายวชิา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที่ 2  
ความรู้ 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4  
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

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

วศก 554 การจดัการพลงังานไฟฟ้า               
วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบ 
            การใชพ้ลงังาน               
วศก 556 พลงังานแสงอาทิตย ์               
วศก 560 การวเิคราะห์เชิงตวัเลขขั้นสูง               
วศก 561 เทอร์โมไดนามิกขั้นสูง               
วศก 562 การพาความร้อน               
วศก 563 พลศาสตร์ของก๊าซ               
วศก 564 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง               
วศก 565 การค านวณพลศาสตร์ของไหล               
วศก 566 การขบัเคล่ือนดว้ยเจท็และ 
            กงัหนัก๊าซ               
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รายวชิา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที่ 2  
ความรู้ 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4  
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

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

วศก 590 ปริญญานิพนธ์               

วศก 591 ปริญญานิพนธ์               



รายละเอยีดผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆของนิสิตตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
 

ด้านที ่1 คุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อน

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 
และเม่ือไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มี
ระเบียบขอ้บงัคบั เพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ก็สามารถวนิิจฉยัอยา่งผูรู้้ดว้ยความยุติธรรมและชดัเจน มี
หลกัฐานและตอบสนองกบัปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ 
เหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม  

2. ให้ขอ้สรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบ ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ี
มีอยูเ่พือ่การทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงั ให้
ผูอ่ื้นใชใ้นการวินิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการ
จดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 

3. แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

ด้านที ่2 ความรู้ 
1. มีความรู้และความเขา้ใจถ่องแท ้ ในเน้ือหาสาระ

หลกัของสาขาวิชา ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีท่ี
ส าคญัและน ามาประยุกต์ในการศึกษาคน้ควา้ทาง
วชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ  

2. มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทาง
วิชาชีพนั้นอย่างลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ
ในระดบัแนวหน้า มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันา
ความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพ 

3. ตระหนัก ใ นร ะ เ บี ย บข้อบั ง คับ ท่ี ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและ
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ด้านที ่3 ทกัษะทางปัญญา 
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการจดัการบริบท

ใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพฒันา
แนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา 

2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมี
ขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั 
ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบรูณาการให้เขา้กบัองค์ความรู้
เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

3. สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซ้อนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมถึง

ด้านที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน หรือความ

ยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
ตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองให้ มีประ สิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ระดบัสูงได ้ 

2. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง 
และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างเต็มท่ี ในการจดัการขอ้
โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  

3. แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสม
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พฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ  สามารถวางแผนและด าเนินการ
โครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง  โดยการใช้ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้
ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบติัในวชิาชีพท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

ต าม โอ ก าส แล ะส ถ านก า ร ณ์ เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 

ด้านที ่5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อ

น ามาใช้ในการศึกษาค้นควา้ปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ  

2. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ งใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

 

 
  
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฏระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
หมวด 5 ขอ้ท่ี 27 (ภาคผนวก ค)         

 
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจะใชก้ารทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมาย 
รายงานหรือการสอบประเภทอ่ืนๆ โดยวธีิการทวนสอบท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดัมาตรฐานการเรียนรู้ในดา้น
ต่างๆเป็นส าคญั 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 9 ขอ้ท่ี 48 (ภาคผนวก ค)         
 
หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

ส าหรับอาจารยใ์หม่ มีการสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการหลกัสูตรบณัฑิตสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลให้
ฟัง และมอบเอกสารรายละเอียดหลกัสูตรและรายละเอียดวชิา รวมถึงตวัช้ีวดัมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างๆ 

ใหอ้าจารยใ์หม่ทราบและปฏิบติัตาม รวมถึงขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แนว
ทางการวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา และแนะน าแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และ
แนวทางสอนแบบต่างๆรวมทั้งแนะน าสถานท่ี เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และแนะน าอาจารยใ์หม่ต่อนกัศึกษา 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 

- คณาจารยท์บทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา
ของรายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนกัศึกษา เพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน 

การวดัและการประเมินผลต่อไป 

- ผูจ้ดัการหลกัสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลกัสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา และความคิดเห็นของนกัศึกษา และอุตสาหกรรมเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
สนบัสนุนการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลของคณาจารย ์

 
2.2 การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพด้านอืน่ๆ 

- ส่งเสริมใหค้ณาจารยน์ านกัศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากอุตสาหกรรมและชุมชน 

- ส่งเสริมการท าวิจยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมใหค้ณาจารยตี์พิมพผ์ลงานทางวชิาการ 
 
หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลกัสูตรมีการด าเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงแต่งตั้งจาก
บณัฑิตวทิยาลยั มีวาระการด าเนินการเป็นปีการศึกษา โดยมีหวัหนา้ภาควชิา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูก้  ากบัดูแล โดยการบริหารหลกัสูตรจะเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัและ
นโยบายของมหาวทิยาลยัโดยในการบริหารหลกัสูตร จะปฏิบติัตามท่ีท่ีไดท้  าการก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลกัสูตร เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา และระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยั 

 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

มหาวทิยาลยัมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูล โดยมีส านกัหอสมุดท่ี
มีหนงัสือดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้ นอกเหนือจากน้ี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก็มีอุปกรณ์ ห้องปฎิบติัการ ท่ีสามารถสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ  
 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

- ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน       ทางส านกัหอสมุดกลางมีการสอบถาม 
รายช่ือหนงัสือใหม่ท่ีตอ้งใชใ้นรายวชิาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

- ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ จะเป็นผูจ้ดัส่ือการสอนอ่ืนๆ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน และการวจิยั เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  เป็นตน้ 
 
2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งท าการส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาและท าแผนขอ และจดัสรรงบประมาณ หากพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการเรียนการสอน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารยใ์หม่จะด าเนินการโดยภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยการ
คดัเลือกอาจารยใ์หม่จะเป็นไปตามความตอ้งการ ระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั โดยคณาจารย์
ใหม่จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล หรือในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามทบทวนหลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารยป์ระจ าภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล รวมถึงผูส้อนจะมี
การหารือร่วมกนัในการติดตามและการทบทวนหลกัสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะเป็นผูแ้จง้
ผลการติดตามทบทวนการเรียนการสอนในรายวชิา และผลการทบทวนหลกัสูตรโดยรวมแก่คณาจารย์
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ จะเกิดข้ึนเม่ือมีความตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการสอน
รายวชิาต่างๆหรือเพื่อเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษจะ
เป็นไปตามเง่ือนไขทางวชิาการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ และเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของบณัฑิตวทิยาลยัในการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุ ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ี
รับผดิชอบ โดยจะตอ้งมีประสบการณ์หรือทกัษะท่ีช านาญทางดา้นวชิาชีพ และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งมีทศันคิตท่ีดีต่องาน และกระตือรือร้นในการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฎบิัติงาน 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้จากการปฏิบติังานเพื่อใหเ้ขา้ใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร 
และจะตอ้งสามารถบริการคณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
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การให้ค  าปรึกษาดา้นวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต จะกระท าโดยผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีการจดัระบบการประสานงานนัดหมายและการให้ค  าปรึกษาแก่
นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยการใหค้  าปรึกษาอาจเป็นการให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์ อีเมล์ หรือการเขา้พบ
เพื่อหารือก็ได ้
 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

การอุทธรณ์ของนิสิตสามารถด าเนินการได้โดยอยู่ภายใตก้ารพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ในปัจจุบนัน้ีความตอ้งการศึกษาเพิ่มในระดบับณัฑิตศึกษามีแนวโน้มความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการท่ีมหาวิทยาลยัชั้นน าต่างๆ   ไดเ้ปิดหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานท่ีตอ้งการความรู้เชิงวชิาการและเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน  

มีมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมากท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรีโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีเกิดใหม่
ต่างๆ    ท่ีกระจายกนัไปทัว่ประเทศ ในแต่ละปีจึงมีบณัฑิตจ านวนมากท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี
ยงัมีผูท่ี้ประกอบอาชีพแล้ว    แต่มีความตอ้งการท่ีจะเพิ่มคุณวุฒิเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมากข้ึน
โดยเฉพาะผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ในสถานศึกษา อีกจ านวนหน่ึง  ท่ีมีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษา 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล      เป็นสาขาของวิศวกรรมหลกัท่ีส าคญัสาขาหน่ึงซ่ึงมีผูท่ี้เขา้ศึกษาสาขาวิชาน้ี    
ทัว่ประเทศ จึงมีผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในสาขาวิชาน้ีเป็นจ านวนมาก การเปิดหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลจึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากการเปิดรับนิสิตหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาศวกรรมเคร่ืองกล ท่ี
เป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กบั กอง
วิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย จปร.  ในอดีต ท่ีปิดการรับนิสิตใหม่แลว้ ก็พบวา่ยงัมีความ
ตอ้งการเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล อยู ่

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF โดยเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุบไวใ้นแต่ละปี 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

  

ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80   มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

× × × 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร  ตามแบบ   มคอ.2  ท่ีสอด คลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/

สาขาวชิา(ถา้มี) 

× × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา       และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคกาศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา    และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน  30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก

รายวชิา 

× × × 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร   ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

× × × 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน    กลยทุธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

  × 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี)   ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ

จดัการเรียนการสอน 

× × × 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ 

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

× × × 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยทุธ์การสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ
หว้ขอ้วา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรม การแลกเปล่ียน
อภิปรายโตต้อบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาคจะ
สามารถช้ีไดว้า่นิสิตมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนไปหรือไม่ 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

  

ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  (ถา้มี)  ไดรั้บการพฒันา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/   บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพของหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้นกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  × 

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่    เฉล่ียไม่

นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  × 

13. บณัฑิตท่ีไดง้านท าไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

  × 

14. ระดบัความพึงพอใจของนิสิต   ต่อคุณภาพการสอนและส่ิงอ านวย

ความสะดวก/ทรัพยากกรสนบัสนุนในรายวชิา เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.0 จาก 

5.0 คะแนน 

× × × 

15. แผนการพฒันาปรับปรุงบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   × 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) 10 10 15 
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1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
จดัใหนิ้สิตไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ผา่นแบบประเมินอีเล็กทรอนิคส์ 

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (ปค.03) และจดัท ารายงานผลการประเมินให้อาจารยท์ราบทุกๆ ภาค
การศึกษา 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผา่นการสอบถามจากนิสิต บณัฑิต และผูใ้ชบ้ณัฑิต
หรือภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ีอาจจะมีการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดว้ย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ด าเนินการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหมวดท่ี 10 ขอ้ 50 (ภาคผนวก ค)  ตวับ่งช้ีผลการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน โดยประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิา
เดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

เม่ือไดผ้ลการประเมินตามหมวดท่ี 10 ขอ้ 5 (ภาคผนวก ค)  การประเมินผลการด าเนินงานตาม
รายละเอียดหลกัสูตรแลว้ให้คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรหรือผูบ้ริหารหลกัสูตร น าผลท่ีไดม้าท าการ
วเิคราะห์เพื่อหาจุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และน าผลการวเิคราะห์มาใชใ้น
การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร รวมถึงรายละเอียดของหลกัสูตรต่อไป 
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511-521. 

 S. Wongwises, P. Naphon, 2005, Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spirally Coiled 
Finned Tube Heat Exchanger under Dry-Surface Conditions, Heat Transfer Engineering, Vol. 27, No. 1, 
pp. 25-34. 
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Exchanger under Sensible Cooling Conditions", Japan Society of Mechanical Engineering (JSME) 
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http://65.55.85.39/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Intellect/pdf/43211.pdf
http://65.55.85.39/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Intellect/pdf/43211.pdf
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P. Naphon, 2005, Study on the Heat Transfer Characteristics of an Evaporative Cooling Tower, 
International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 1066-1074. 

P. Naphon, 2006, Study on the Thermal Performance of the Annular Fin under Dry-Surface, Partially 
Wet-Surface, and Fully Wet-Surface Conditions, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 
33, pp. 112-121. 

P. Naphon, P. Sriromruln, 2006, Single-Phase Heat Transfer and Pressure Drop in the Micro-fin Tubes 
with Coiled Wire Insert, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 176-183. 

S. Laohalertdecha, P. Naphon, S. Wongwises, 2007, A Review of Electrohydrodynamic Enhancement of 
Heat Transfer, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 11, pp. 858-876. 

P. Naphon, 2006, Heat Transfer and Pressure Drop in the Horizontal Double Pipes with and without 
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P. Naphon, S. Wongwises, 2006, A Review of Heat Transfer and Flow Characteristics in Curved Tubes, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 10, pp. 463-490. 

S. Wongwises, P. Naphon, 2006, Thermal Performance of a Spirally Coiled Finned-Tube Heat Exchanger 
under Wet-Surface Conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 20, pp. 212-226.  

P. Naphon, 2006, Effect of Coil-Wire Insert on Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop of the 
Horizontal Concentric Tubes, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 753-763. 

P. Naphon, M. Nuchjapo, J. Kurujareon, 2006, Heat Transfer Coefficient and Friction Factor of the 
Horizontal Double Tubes with Helical Ribs, Energy Conversion & Management, Vol. 47, pp. 3031-3044. 

P. Naphon, 2006, Second Law Analysis on the Heat Transfer of the Horizontal Concentric Tube Heat 
Exchanger, International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 33 pp. 1029-1041. 

P. Naphon, J. Suwagri, 2007, Effect of Curvature Ratios on the Developments of Heat Transfer and Flow 
in the Horizontal Spirally Coiled Tube, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 50, pp. 
444-451. 

P. Naphon, 2007, Laminar Convective Heat Transfer and Pressure Drop in the Corrugated Channel, 
International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 34, pp. 62-71.P. Naphon, 2007, Thermal 
Performance and Pressure Drop of the Helical-Coil Heat Exchangers with and without Helically Crimped 
Fins, International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 34, pp. 321-330. 
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P. Naphon, 2008, Heat Transfer Characteristics and Pressure Drop in the Channel with V-Corrugated 
Upper and Lower Plates, Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 1516-1524. 

P. Naphon, A. Sookkasem, 2007, Investigation on the Heat Transfer and Flow Characteristics of the 
Tapered Cylinder Pin Fin Heat Sinks, Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 2671-2679. 

P. Naphon, 2008, Effect of corrugated plates in an in-phase arrangement on the heat transfer and flow 
developments, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 51, pp. 3963-3971. 

P. Naphon, K. Kornkumjayrit, 2008, Numerical Analysis on the Fluid Flow and Heat Transfer in the 
Channel with V-shaped Wavy Lower Plate, International Communication in Heat Mass Transfer, Vol. 35, 
pp. 839-843. 

P. Naphon, P. Assadamongkol, T. Borirak, 2008, Experimental Investigation of Titanium Nanofluids on 
the Heat Pipe Thermal Efficiency, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press) 

P.Naphon, O. Khonseur, 2008, Study on the Convective Heat Transfer and Pressure Drop in the Micro-
channel Heat Sink, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press) 

P.  Naphon, D. Thongkum, P. Assadamongkol, 2008, Heat Pipe Efficiency Enhancement with 
Refrigerant-nanoparticles Mixtures, Energy Conversion and Management, (in press) 
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Thermoelectric for CPU, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press) 

 

National Journals: 

B. Kongtragool, P. Naphon, 2003, A Review of Stirling Engines of Low Differential Temperature, 
Journal of Technology Thonburi, Vol. 2, No. 1, pp. 34-41.   

P. Naphon, B. Kongtragool, 2004, Heat Transfer Characteristics and Performance of the Flat-Plate Solar 
Air Heaters, Journal of Technology Thonburi, Vol. 3, No. 1, pp. 60-68. 

บญัชา คง้ตระกลู และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวเิคราะห์เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบอลัฟาดว้ยวธีิเชิงตวัเลข” 
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีท่ี 3, ฉบบัท่ี 1, หนา้ท่ี 83-90. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3H-4S0R6WY-4&_user=1750333&_coverDate=07%2F15%2F2008&_alid=759271106&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5731&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=5d35ce414baed7fbec1813e1224b20ed
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3H-4S0R6WY-4&_user=1750333&_coverDate=07%2F15%2F2008&_alid=759271106&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5731&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=5d35ce414baed7fbec1813e1224b20ed
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บญัชา คง้ตระกลู และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวเิคราะห์เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบเบตา้ดว้ยวธีิเชิงตวัเลข” 
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีท่ี 3, ฉบบัท่ี 2, หนา้ท่ี 65-74. 

บญัชา คง้ตระกลู และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวเิคราะห์เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแกมม่าดว้ยวธีิเชิง
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีท่ี 4, ฉบบัท่ี 1, หนา้ท่ี 75-83. 

P. Naphon, 2005, Analysis of Heat Transfer Characteristics of the Annular Fin under Partially Wet-
Surface Conditions, Journal of Industrial Technology, Vol. 1, pp. 9-13. 

P. Naphon, 2005, On the Heat Transfer Characteristics of a Helically Coiled Tube, Journal of 
Engineering, Energy and Environment, Vol. 1, pp. 1-11.  

ไพศาล นาผล, ภาคภูมิ ศรีร่มร่ืน, 2005, การพาความร้อนขณะเดือดแบบพลูของ R-134a, วารสารวิชาการ
วิศวกรรม พลังงานและส่ิงแวดล้อม, ปีท่ี 1, ฉบบัท่ี 1, หนา้ท่ี 43-53. 

P. Naphon, M. Nuchjapo, 2006, Study On the Heat Transfer and Pressure Drop of the Horizontal 
Corrugated Tubes, SWU Engineering Journal, Vol. 1, pp. 1-7.  
 

International Conferences: 

S. Wongwises, P. Naphon, 1998, Flow, Heat and Mass Transfer Characteristics of Two-Phase 
Countercurrent Annular Flow in a Vertical Pipe, 3rd International Conference on Multiphase Flow, 
ICMF98, June 8-12, Lyon, France. 
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P. Naphon, S. Wongwises, 2003, Experimental and Theoretical Investigation of the Heat Transfer 
Characteristics and Performance of a Spiral-Coil Heat Exchanger under Dry-Surface Conditions, 2nd 
International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics (HEFAT), June 24-
26, Victoria Falls, Zambia. 

P. Naphon, S. Wongwises, 2004, On the Performance of a Spirally Coiled Finned Tube Heat Exchanger 
under Dry-Surface Conditions, The 15th International Symposium on Transport Phenomena, ISTP-15, 
May 9-13, Bangkok, Thailand. 

P. Naphon, S. Tangnikorn, P. Asadamongkon, P. Sriromruln, 2005, Analysis of Heat Transfer 
Characteristics of the Annular Fin under Partially Wet Surface Conditions, 4th International Conference on 
Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT), 19-22 September 2005, Cairo, Egypt. 
 
National Conferences: 

บญัชา คง้ตระกลู, ไพศาล นาผล, 2544, สมรรถนะของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบความแตกต่างของอุณหภูมิ
ต ่า, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 15, 28-30 พฤศจิกายน 2544 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

บญัชา คง้ตระกลู, ไพศาล นาผล, 2544, สมรรถนะเชิงทดลองเก่ียวกบัเคร่ืองสูบน ้าฟลูอิดไดน์, การประชุม
เครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 15, 28-30 พฤศจิกายน 2544 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บญัชา คง้ตระกลู, ไพศาล นาผล, 2544, การศึกษาเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบลูกสูบท างานสองดา้น, การ
ประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 15, 28-30 พฤศจิกายน 2544 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

ไพศาล นาผล, สมชาย วงศว์เิศษ, 2545, การจ าลองคุณลกัษณะของการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 16, 
14-16 ตุลาคม 2545 จงัหวดัภูเก็ต 

ศุภกิจ ขาวเนตร, วชิิต บวัแกว้, ไพศาล นาผล, 2548, การศึกษาเก่ียวกบัการหดตวัของผลิตภณัฑพ์ลาสติกฉีด, 
การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 19, 19-21 ตุลาคม, จงัหวดัภูเก็ต 

มานะชยั นุชจะโปะ, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, 2549, การศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและความดนัตกคร่อมในท่อท่ีมีร่องเกลียว, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อน คร้ังท่ี 5, 6-7 เมษายน 2549, จงัหวดัเชียงใหม่ 
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จ าเนียร สุวะไกร, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, 2549, การวเิคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลในท่อท่ีขดเป็นวงในแนวนอน, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้านความร้อน คร้ังท่ี 5, 6-7 เมษายน 2549, จงัหวดัเชียงใหม่ 

มานะชยั นุชจะโปะ, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, 2549, คุณลกัษณะการถ่ายเทความร้อนและความดนั
ตกคร่อมในท่อท่ีมีร่องเกลียว, การประชุมวิชาการท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คร้ังท่ี 10, 10-11 
ตุลาคม 2549, จงัหวดันครนายก 

จ าเนียร สุวะไกร, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, 2549, การศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะการถ่ายเทความ
ร้อนในท่อท่ีขดเป็นวง, การประชุมวิชาการท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คร้ังท่ี 10, 10-11 ตุลาคม, 
จงัหวดันครนายก 

อนุสรณ์ สุขเกษม, ไพศาล นาผล,   จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, พิชยั อษัฎมงคล 2549, การถ่ายเทความร้อนโดยการพา
ของกลุ่มครีบแท่งทรงกรวย, การประชุมวิชาการท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คร้ังท่ี 10, 10-11 
ตุลาคม 2549, จงัหวดันครนายก 

อนุสรณ์ สุขเกษม, ไพศาล นาผล,   จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, พิชยั อษัฎมงคล 2549, คุณลกัษณะการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลผา่นกลุ่มครีบทรงกรวยยอดตดั, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 20, 18-20 ตุลาคม 2549,  จงัหวดันครราชสีมา 

ดิฐพงษ ์ทองค า, ไพศาล  นาผล, พิชยั อษัฎมงคล, 2551, การศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
ท่อความร้อนท่ีใชส้ารท าความเยน็ผสมกบัอนุภาคนาโน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทยคร้ังท่ี 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, จงัหวดันครปฐม 

สมกรานต ์วริิยะศาสตร์, ไพศาล นาผล, พิชยั อษัฎมงคล, 2551, การระบายความร้อนโดยใชข้องเหลวในชุด
ระบายความร้อนท่ีมีครีบขนาดเล็กท่ีมีและไม่มีเทอร์โมอิเล็คตริกส าหรับซีพียขูองคอมพิวเตอร์, การประชุม
วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, จงัหวดันครปฐม 

รัฐศกัด์ิ พรหมมาศ, ไพศาล นาผล, อโณทยั สูขแสงพนมรุ้ง, 2551, การเพิ่มสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศดว้ยท่อความร้อน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 4, 14-16 
พฤษภาคม จงัหวดันครปฐม 

ธีรพงษ ์บริรักษ,์ ไพศาล นาผล, พิชยั อษัฎมงคล, 2551, การเพิ่มประสิทธิภาพของท่อความร้อนโดยใชข้อง
ไหลนาโน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 4, 14-16 พฤษภาคม จงัหวดั
นครปฐม 
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สิทธิบัตรที่ยืน่จดกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา 

“อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 070592 

“อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อสปริง” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 071098 

“อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อขดแบบสปริง”  หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 
0601005007 

“หมอ้ประหยดัพลงังาน”  หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601005008 

“ชุดประหยดัพลงังานส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0801000805 

“เคร่ืองผลิตไข่เคม็โดยใชค้ล่ืนอลัตร้าโซนิก” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี xxxxxxxxxxx 

 

เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบค าสอนวชิาเทอร์โมไดนามิกส์ II 

- เอกสารประกอบค าสอนวชิาการถ่ายเทความร้อน 

- เอกสารประกอบการค าวชิาวิศวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่2 

Curriculum Vitae (CV) 

 
ช่ือ-สกุล   ผูช่้วยศาตราจารยก์ณัวริช พลูปราชญ ์  
   Assist. Prof. Ganwarich  Pluphrach 
 

สถานทีต่ิดต่อ: หอ้งปฏิบติัการวจิยัทางดา้นวสัดุศาสตร์และกลศาสตร์ประยกุต ์ 

                                     ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  
                                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ถ. รังสิต-นครนายก อ. องครักษ ์
                                    จ. นครนายก 26120 
                                    โทรศพัท:์ 037-322625-35 ext 2055; Fax.: 037-322609 

                                    E-mail address    pganwarich@yahoo.com 
 
ประวตัิการศึกษา: 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี พ.ศ. 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยกณัวรชิ พลปูรำชญ ์  วศ.บ. Industrial  

Engineering 
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 
เทเวศร ์

2532 

  M.Econ
. 
วศ.ม. 

Economics 
Mechanical 
Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
พระนครเหนือ 

2533 
2537 

  Ph.D. Mechanical 
Engineering 

Czech Technical University  2549 

 
ประวตัิการท างานและการฝึกอบรม: 
 
1983-1995 อาจารยป์ระจ าแผนกวชิาเขียนแบบวศิวกรรม  คณะวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สถาบนั

เทคโนโลยรีาชมงคล 
1995-2000 Srinakarinwirot University, THAILAND—Lecturer at the Department of Mechanical 

Engineering  
2000 Acting Head of  Department of Mechanical Engineering, Srinakarinwirot university 
2000- present  Srinakarinwirot University, THAILAND—Lecturer at the Department of Mechanical 

Engineering  

mailto:pganwarich@yahoo.com
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สาขางานวจัิยทีเ่ช่ียวชาญ: 

Mechanical Behavior of Materials, Finite Element Method Applications to Fracture Mechanics & Metal 
Forming, Methodology of Machine Design, Design Manufacturing & Management 

 

งานวจัิยทีก่ าลงัท า: 

เร่ือง สภาวะ 

 Influence  of  Heat  Conduction  on  Solidification  and      Mechanical  Properties of 
an ASTM   A-48  Gray   Iron Microstructure     

หวัหนา้โครงการ 

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

หวัหนา้โครงการ 

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

หวัหนา้โครงการ 

 
ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่: 

National Journals: 

Pluphrach,  G. , 2005,  Ferrite  Grain  Size  of  Microalloyed   Steels in  As-Cast  State. Journal of 
Technology Thonburi,  Vol. 2, pp. 49. 
 
Pluphrach,  G. , 2005, Austenite Grain Size of Microalloyed Steels in As-Cast State. SWU. Journal   of   
University Administration, Srinakharinwirot  University, Vol. 14, pp. 50. 
 
Pluphrach,   G. , 2005,  Ferrite    Grain   Size   Compared   to Austenite  Grain  Size  of Microalloyed   
Steels   in  As-Cast State.   Journal   of   Technology   Thonburi, Vol. 2, pp. 22. 

 
Pluphrach.  G., 2005,  Effect  of  Vanadium  Additions  on  Yield Stress  of  Low Carbon Microalloyed  
Cast  Steels. Srinakharinwirot  University  Science Journal, Vol. 19, pp. 102. 
Pluphrach,  G. , 2005,  Oxyacetylene  Flame  Hardening.  Industrial Technology  Journal, Journal of the  
Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University.  
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Pluphrach,  G., 2007, On the Austenite Grain Size during Various Heat Treatment of Plain Low-Carbon 
Steels.  SWU Engineering  Journal, Vol. 1, pp. 38. 
 
Pluphrach,  G. and Aomor  T., 2008, Mechanical Properties and Microstructure of Plain Low-Carbon 
Steels after Quenching. Research  and  Development Journal of The Engineering Institute of Thailand, 
Vol. 2, pp. 65. 
 
Pluphrach,  G. , 2007,  Strengthening  Mechanisms in  Metals. SWU Engineering  Journal,  Vol. 2, pp. 1. 
 

International Conferences: 

 Pluphrach.  G. , 2004,  Grain   Size   of   Ferrite   in   Low   Carbon Microalloyed  Cast Steels., In :  CTU  
Reports  Proc. WORKSHOP 2004.  Prague. 
 
Macek,  K.,  Cejp,   J.,  and  Pluphrach,  G., 2004,  Yield  Strength  of  Low  Carbon Cast Steels.   In   :   
CTU  Reports Proc.  WORKSHOP  2004.  Prague. 
 
Cejp,  J.,  Macek, K., and  Pluphrach, G., 2004, Austenite  Grain Size  and   Mechanical Properties   of   
Cast   Steels  9MnTi5 and   20  MnNbV5.  Proceedings  of  Conf. “20   Days   of  Heat  Treatment”   
Cercany,   Association   for   Treatment and Testing  of  Metals, pp. 39-43. ISBN 80-239-3561-5. 
 
Cejp,   J.,   Macek,   K.,   Pluphrach,   G. , 2006,   Influence   of   Heat    Treatment  on Properties   of   
Fine - Grained   eldable Steels   for   Thin - Walled   Castings. Proceedings  of  International  Symposium  
Metal 2006. 
 
Macek, K., Pluphrach, G. , 2005, In: Proceed. Conf. Contribution  of Metallography  for Solution  
Working  Problems.  FME TU Prague-SKODA Research-CSNMT-EA  CR, Libverda 2005, pp. 45-49. 
Maced,  K.,  Cejp,  J.,  Pluphrach,  G. , 2006,  The   Effect  of   Solution   Annealing  on Properties   of   
Microalloyed  Low Carbon  Cast  Steels.  In  : CTU  Reports  Proc.WORKSHOP 2006. Prague. 
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National Conference: 

Lutchanont,  J.,  Pluphrach,  G.,  Sukree, T.,   Arthonwiriyakhel, W., Nantrvijit,   S., and    Mutiman,   A. 
, 2001,    Study   of  the Effects   of   the  Mold  Materials  on   the Mechanical Properties   and   the   
Microstructure  of  the  Gray  Cast Iron                                (FC25). Proceedings  of  Conf. on Mechanical 
Engineering NETT  of Thailand- 15th,  Bangkok.  

 
Pluphrach,  G. , 2007, Study of Silicon Content on Graphite Flakes Microstructure  and Mechanical 
Properties of an ASTM A-48 Grey Cast Iron.  Proceedings  of  Conf. on Lanna Engineering, The 
Engineering Institute of Thailand,  North  Branch. Aug. 9. Chieng Mai. 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่3 

Curriculum Vitae 
 
ช่ือ-สกุล ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ญัชา คง้ตระกลู 
(Name) Assist. Prof. Bancha Kongtragool 
 

สถานทีท่ างาน หอ้งปฏิบติัการวจิยัทางดา้นวิศวกรรมยานยนต ์

                                     ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  
                                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ถ. รังสิต-นครนายก อ. องครักษ ์
                                    จ. นครนายก 26120 
                                    โทรศพัท:์ 037-322625-35 ext 2055; Fax.: 037-322609 
                bancha_kong@yahoo.com 
 
ประวตัิการศึกษา 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี พ.ศ. 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยบญัชำ คง้ตระกลู  วศ.บ . Mechanical 

Engineering 
วทิยำลยัเทคโนโลยแีละ
อำชวีศกึษำ 

2520 

  วศ.ม . Mechanical 
Engineering 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2526 

  Ph.D.  Energy 
Technology 

The Joint Graduate School of 
Energy and Environment 

2548 

 
ประวตัิวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม: 
 พ.ย.2520 - ก.ย.2526 ภาคีวศิวกรเคร่ืองกล ภก. 2415  

ก.ย.2526 - ธ.ค.2534 สามญัวศิวกรเคร่ืองกล สก. 1005 
ธ.ค.2534 - ปัจจุบนั วฒิุวศิวกรเคร่ืองกล วก. 557 

 
ประสบการณ์: 

ธ.ค.2518 - เม.ย.2520:  ครูช่าง, แผนกช่างยนต,์ โรงเรียนช่างกลบางซ่อน, กรุงเทพมหานคร 
พ.ค.2520 - ก.ค.2521:  ครูช่าง, แผนกคณิตศาสตร์ช่าง, โรงเรียนช่างกลสยาม, กรุงเทพมหานคร 
ส.ค.2521 - พ.ย.2522:  วศิวกรเคร่ืองกล 3, ศูนยเ์คร่ืองมือและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์,  

คณะวทิยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร 
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ธ.ค.2522 - ก.ค.2526:  อาจารย ์1 ระดบั 3, ภาควชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล, กรุงเทพมหานคร 

ส.ค.2526 - มี.ค.2535:  วศิวกรระดบั 8, ท าหนา้ท่ีวศิวกรประจ ากะ, กองเดินเคร่ือง เข่ือนสิริกิต์ิ, 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, อุตรดิตถ์ 

เม.ย.2535 - ต.ค.2535:  วศิวกรระดบั 8, ด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนกเดินเคร่ืองกะ 2,  
กองเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 1, 

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฉะเชิงเทรา 
พ.ย.2535 - ธ.ค.2536:  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค, บริษทั พนสั ทรัค แอนด ์ทรานส์ จ ากดั, ชลบุรี 
ม.ค.2537 - ธ.ค.2538:  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม, บริษทั เทคโนโลย ีแอนด ์เอน็จิเนียร่ิง สแควร์ 

จ  ากดั, กรุงเทพมหานคร 
ม.ค.2539 - ก.พ.2540:  ผูจ้ดัการทัว่ไป, บริษทั เอน็จิเนียร่ิง เบซิส จ ากดั, กรุงเทพมหานคร

 มี.ค.2540 - ก.ค.2541:  วศิวกรอาวโุส, แผนกวางแผนผลิตภณัฑ์, ฝ่ายเทคนิครถดมัพ ์– รถ 
                                          พิเศษ , บริษทั สามมิตร มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั, สมุทรสาคร 

ก.ย.2541 - ปัจจุบนั:  ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

 
ความเช่ียวชาญพเิศษ 

1. การออกแบบระบบวศิวกรรมเคร่ืองกลและช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล: HVAC, หมอ้น ้าอุตสาหกรรม, 
ถงัเก็บ และ ถงัความดนั, อุปกรณ์ และ ระบบท่อ 

2. การออกแบบยานยนตพ์าณิชย ์: รถบรรทุก และ รถพว่ง 
3. การฝึกอบรม : การออกแบบโรงไฟฟ้า และ โรงงานอุตสาหกรรม, การบ ารุงรักษา และการ

เดินเคร่ือง, การออกแบบยานยนตพ์าณิชย,์ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และ คอมพิวเตอร์
ช่วยในงานวศิวกรรม 

4. การบริหารโครงการ 
 5. การอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม 
 
สาขาทีท่ างานวจัิย 
 เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง, เคร่ืองยนตเ์ธอร์โมอะคูสติก, เคร่ืองยนตแ์มนสัน, การแปลงรูปพลงังานและ
การผลิตก าลงักล 
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งานวจัิยที่ท าเสร็จแล้ว:  
1. การพฒันาเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงพลงัแสงอาทิตยใ์นระดบัหอ้งปฏิบติัการ (เงินรายไดค้ณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มศว. ประจ าปีงบประมาณ 2550 สัญญาเลขท่ี 171/2550) 
2. การพฒันาเคร่ืองยนตแ์มนสันในระดบัห้องปฏิบติัการ (เงินรายไดค้ณะวศิวกรรมศาสตร์ มศว. 
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2.  บัญชา ค้งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ของแขง็ 2, ภาควชิา

วศิวกรรมเคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ.์ 
3.  บัญชา ค้งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชา ทค 237 วิศวกรรมยานยนต์, ภาควชิา

วศิวกรรม เคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ.์ (เอกสารผลงานวชิาการ) 
4.  บัญชา ค้งตระกูล, 2544, เอกสารประกอบการสอนวิชา วศก 214 กลศาสตร์ของแขง็ 2, ภาควชิา

วศิวกรรม เคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ.์ (เอกสารผลงานวชิาการ)  
5. บญัชา คง้ตระกลู, 2544, เอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน, ภาควชิาวศิวกรรม 

เคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์. 
 
สิทธิบัตรทีย่ืน่จดกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1. เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบสองลูกสูบ หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601003084 
2. เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบลูกสูบก าลงัคู่ หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601003085 
3. เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบลูกสูบก าลงัส่ีลูกสูบ หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601003086 
4. ระบบการผลิตก าลงัด้วยเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงพลงัแสงอาทิตย์ หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 

0601003087 
5. คาลอริมิเตอร์แบบน ้าไหลผา่นส าหรับวดัความเขม้ของรังสีอาทิตยจ์ากตวัรวมรังสีอาทิตยห์มายเลข

ขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601003089 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่4 

Curriculum Vitae (CV) 
 
ช่ือ-สกุล   ผูช่้วยศาตราจารยจุ์ฑารัตน์  คุรุเจริญ  
   Assist. Prof. Jutarat  Kurujareon 
 
สถานทีต่ิดต่อ:  ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
  ถ. รังสิต-นครนายก, อ. องครักษ,์ จ. นครนายก 26120 
  โทรศพัท:์ 037-322625-35 ext 2065; Fax.: 037-322609 

E-mail address  jutaratk@swu.ac.th 
 
ประวตัิการศึกษา: 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

พ.ศ. 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำงจุฑำรตัน์ คุรุเจรญิ  วศ.บ Mechanical 

Engineering 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2543 

  Ph.D.   Mechanical 
Engineering 

University of Hertfordshire (U.K.) 2548 
     

 
ประวตัิการท างานและการฝึกอบรม: 
 
Apr 1994 AMCO Co,Ltd., THAILAND—Trainee at the Division of Production 
1995-1996 Ubonratchathani University, THAILAND—Lecturer at the Department of Mechanical 

Engineering teaching Thermodynamics and Engineering Drawing to undergraduate 
Students 

Jun 1995 Ubonratchathani University, THAILAND—Automotive Technology Training 
Nov 1995 DEGEM System Co,Ltd., ISRAEL—Automotive Technology Training 
Apr 1996 ELWE Co,Ltd., GERMANY—Hydraulic Technology Training 
Dec 1999 SINTEF, NORWAY—Short Course on Parallel CFD code development and application 

on Biofluid Engineering 
2000-2004 Ubonratchathani University, THAILAND—Lecturer in the Department of Mechanical 

Engineering teaching Automatic Control Engineering, Thermodynamics, Fluid 

mailto:jutaratk@swu.ac.th
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Mechanics andMechanical Measurement to undergraduate students 
May 2004 to 
Present 

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

 
สาขางานวจัิยทีเ่ช่ียวชาญ: 
Computational Fluid Dynamics (CFD), Parallel CFD code development, Oscillatory flow, Two-phase 
flow and Bio-fluid flow, Non-Newtonian fluid flow 
 

งานวจัิยทีก่ าลงัท า: 

เร่ือง สภาวะ 

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

หวัหนา้โครงการ 

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

หวัหนา้โครงการ 

 
ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่: 

International Journals: 

Kurujareon, J., Holdø, A.E. and Calay, R.K., 1998, Effects of boundary conditions for the CFD 
Modeling of respiratory flow in an asymmetric bifurcation, ASME Advances in Bioengineering,Vol. 39, 
pp. 103-104. 
 
Kurujareon, J., Calay, R.K., and Holdø, A.E., 2002, Numerical simulation of respiratory flow patterns 
within human lung, Respiratory Physiology & Neurobiology, Vol.130, pp.201-221. 
Paisarn Naphon, Manachai Nuchjapo and Jutarat Kurujareon, 2006, Tube side heat transfer coefficient 
and friction factor characteristics of horizontal tubes with helical rib, Energy Conversion and 
Management, Vol. 47, pp. 3031-3044. 
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National Journal: 

Wiroon So-in, Jutarat Kurujareon and Lt.Col. Anotai Suksangpanomrung., 2549, The study of vortex 
prevention in sump with vortex breaker by computational fluid dynamics, วารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2549 , 
pp.180-187. 
 

International Conferences: 

Kurujareon, J., Holdø, A.E., Jolliffe, A.D. and Calay, R.K.,1997, Effects of boundary conditions for the 
CFD modeling of respiratory flow in the tracheobronchial network, 9th International Conference on 
Biomedical Engineering, December 3-9 1997, Singapore. 
 
Holdø, A.E., Jolliffe, A.D., Sorlti, K., Kurujareon, J. and Jenssen, C.B, 2000, Computational fluid 
dynamics (CFD) modeling of the ventilation in the upper part of the tracheobronchial network, 2000 
Parallel Computing Conference, Norway 
 
Kurujareon. J., and Holdø, A.E., 2003, Numerical simulation of respiratory airflow at high-frequency 
ventilation (HFV) condition within the human upper airway,World Congress on Medical Physics and 
Biomedical Engineering 2003 Congress, 24-19 August 2003, Sydney 
 
Kurujareon. J., Calay, R.K., and Holdø, A.E., 2543, Simulation of the unsteady oscillatory flow in three-
dimensional asymmetric bifurcation model of the conducting airway in the human lungs, The 17th Annual 
Conference of Mechanical Engineering Network, Thailand. 
 
เอกสารประกอบค าสอน 

จุฑารัตน์ คุรุเจริญ “เทอร์โมไดนามิคส์ 1” มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2546 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่5 

Curriculum Vitae 
 
ช่ือ-สกุล   อาจารย ์ประชา บุณยวานิชกุล  
   Pracha Bunyawanichakul 
 
สถานทีต่ิดต่อ:  ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ 

อ.องครักษ ์ จ.นครนายก 
                                         โทรศพัท ์02-6641000 ต่อ 2005 โทรสาร: 037-322609 
       prachabu@swu.ac.th 
 
ประวตัิการศึกษา 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี พ.ศ. 

อำจำรย ์ นำยประชำ บุณยวำนิชกุล   วศ.บ. Agricultural 
Engineering 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 2539 

  M. Eng. Agricultural 
Machinery 
and 
Management 

Asian Institute of 
Technology 

2541 

  Ph.D. Mechanical 
Engineering 

University of Tasmania 
(Australia) 

2548 

 
สาขางานวจัิยทีเ่ช่ียวชาญ  

Design and Test of Agricultural Machinery, Computational Fluid Dynamics (CFD) 
 

ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่ 

International Journal 

Bunyawanichakul P., Kirkpaltrick M.P., Sargison J.E.and Walker G.J., 2006, Numerical and 
experimental studies of the flow field in a cyclone dryer, ASME Journal of Fluid Engineering; Vol.28, pp. 
1240-1250. 

mailto:prachabu@swu.ac.th
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Bunyawanichakul P., Walker G.J., Sargison J.E. and Doe P.E., 2007, Modeling and simulation of paddy 
grain (rice) drying in a simple pneumatic dryer, Biosystems Engineering, Vol. 96(3), pp. 335-344. 

International Conferences 
Bunyawanichakul P., Kirkpaltrick M.P., Sargison J.E.and Walker G.J., 2006, A three-dimensional 
simulation of a cyclone dryer, CFD 2006 the 5th International Conference on Computational Fluid 
Dynamics in Industrial Processes, 13-15 December 2006, CSIRO, Melbourne, Australia; CD ROM.            
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ภาคผนวก ข 
 ค าส่ังแต่ตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
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ภาคผนวก ค  
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


