
25 .ft 2581 
• 

2 
0_f 

- 

(n1JJ 2560) 

ç;;y nivf 

_Iwl 



 
 

 

 

สารบัญ 

 

หมวดท่ี หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

1. ชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 3 

8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 3 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 

    ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 5 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 

  

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 7 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 7 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

  

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 9 

1. ระบบการจัดการศึกษา 9 

2. การดําเนินการของหลักสูตร 9 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 13 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 30 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําปริญญานิพนธ 30 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ)  

หมวดที หนา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 32 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 32 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 33 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  39 

  

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 42 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 42 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 42 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 43 

  

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 44 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 44 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 44 

  

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 45 

1. การกํากับมาตรฐาน 45 

2. บัณฑิต 45 

3. นิสิต 45 

4. อาจารย 46 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 46 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 47 

7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน 49 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 50 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 50 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 50 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 50 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 51 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

  

ภาคผนวก หนา 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                         

                 พ.ศ. 2559 

53 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร  79 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 81 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 83 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 107 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
1 )J1W 

U 

2561 ' 'e1bn. 
4 sa*4cça,e,n,a,_,1,.,, 0, 

0 

U 

41 a 41 a 

nni 6ic 
U 

1n n 

vicl. 2560 

19)J 

a 4' - c1-; nW' 

1.  

'nir 25540091100101 
U 

!flflbJ: nn wiu 

fl1fl: Master of Engineering Program in Mechanica Engineering 

2.  

flflJ iEIJ: Yfl 1UflJ nfli) 

¶lE3d3: n&n) 

nnp J: Master of Engineering (Mechanica Engineering) 

ada: M.Eng. (Mechanica Engineering) 

3. flh116tJU6lJ1 (i) 

j a 

4. 14jflj 

iJEJJfl'Y1 36 'Jfl 

5.  

5.1 JLWU 

fl unjii 2 iJ ,wij n (ni ui n2) 

I 



 
 

2 

 

    5.2  ภาษาท่ีใช 

  ภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

 

 5.3  การรับเขาศึกษา 

          รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  ไมมี  

 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลกัสูตรเดิมคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 

2560  

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม   

ครั้งท่ี - เม่ือวันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 13 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 1 

เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในปการศึกษา 2561  
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ  

จ. นครนายก  

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาวางแผนหลักสูตรประกอบดวย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม “ไทย

แลนด 4.0” แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหได 25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012 - 2021) และการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

 การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทย

การยกระดับศักยภาพการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเปนฐานเดิมและการตอยอดขยายฐานใหม

ดวยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมท่ียกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชน

ในสังคมผูสูงอายุ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะสูง การพัฒนาหนวยงานทดสอบและ

รับรองมาตรฐานในระดับสากล การดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมตางๆ กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับ

เทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมท้ังทรัพยสินทางปญญาข้ึนมารองรับ เพ่ือใหประเทศไทยไมอยูในสถานะเปน

เพียงแคผูซ้ือและผูรับถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ แตสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดดวยตนเองในอนาคต

โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสําหรับกลุมการผลิตและบริการเปาหมาย  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงมุงท่ีจะพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ มีความรูความสามารถท่ีสูงข้ึนทางดานวิศวกรรมเครื่องกล มุงพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย  

สูการสรางทรัพยสินทางปญญา เพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในดาน

โอกาสและภัยคุกคามจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพ่ือสนับสนุนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบใหม

“ไทยแลนด 4.0” เปาหมายตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหได 25% ใน 10 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนกลยุทธตางๆท่ีสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเปนท้ังโอกาส และผลกระทบในเชิงลบตอประเทศอัน

เนื่องมาจากการแพรขยายทางดานเทคโนโลยีทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมเปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว

มากกวาท่ีผานมา ทําใหประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการสรางตลาดสินคาตางๆท่ีเปนทรัพยากรของประเทศ 

เชนดานการทองเท่ียว ดานสุขภาพ ดานการบริการ บริหารจัดการฯลฯ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกสินคาตางๆ และ

เปนผลดีกับผูประกอบการ และการจางงานในดานตางๆรวมถึงงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูงท่ี

ตองการในการวิเคราะหวิจัย ศึกษาหาแนวทางการยกระดับสินคาทางดานเทคโนโลยีใหมีมูลคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน   

 อยางไรก็ดีผลกระทบในเชิงลบอันอาจเกิดจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมอาจทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในคานิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนรุนใหม จึงจําเปนตองปลูกฝง และสอดแทรก

จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามของไทย เพ่ือใหเยาวชนเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการเลือกรับหรือไมรับ

คานิยมท่ีไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย การพัฒนาดานเครื่องกลซ่ึงเปน

กลไกหนึ่งท่ีจําเปนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางศีลธรรม และ

จริยธรรม เพ่ือใหวิศวกรเครื่องกลมีการปฎิบัติหนาท่ี และดําเนินชีวิตอยางมีรอบคอบ และมีสติ  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

 จากสภาวการณภายนอกท่ีกลาวมาในขอ 11 ทําใหการพัฒนาหลักสูตรตองทําในเชิงรุก ท่ีสามารถ

ปรับเปลี่ยน และยืดหยุนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการแขงขันทางธุรกิจท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม วัฒนธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 12    

ท่ีมุงเนนท่ีจะเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  โดยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคน และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของการสรางองคความรู 

เทคโนโลย ีนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคท่ีเปนของตนเอง ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทย โดยยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ดังนั้นการผลิต

วิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนตองผลิตบัณฑิตมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพใน

การทําการคนควา พัฒนา และวิจัย เพ่ือสามารถเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 
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     12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 การผลิตวิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการ

ทําการคนควา พัฒนา และวิจัย มีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีจะผลิตวิศวกรท่ีมี

ความรู มีทักษะ ตามมาตรฐานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ

เหมาะสมกับสังคมไทย เสริมสรางใหนิสิตเปนบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนผูนําสังคม สรางสรรคและ

พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมดานวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนบูรณาการองคความรูเพ่ือประโยชนของสังคมและ

ประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูไปสูภาคการผลิต สังคมและชุมชนของประเทศ ท้ังนี้เพ่ือ

การพัฒนาไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน รวมท้ังสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ เรื่องการพัฒนาสหสาขาวิชาเพ่ือสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล  

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 รายวิชาท่ีคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปดสอนให 

       ไมมี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

      เปนหลักสูตรท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริการหลักสูตรท่ีเปนอาจารยประจําภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โดยไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูรับผิดชอบบริหาร

หลักสูตรเปนรายป  
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  

     1.1 ปรัชญา 

 สรรสรางองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง 

     1.2 ความสําคัญ 

  วิศวกรรมเครื่องกล เปนศาสตรสาขาหนึ่งทางดานวิศวกรรมหลักท่ีจําเปนในการพัฒนาประเทศ ซ่ึง

จากสรุปสภาวการณรวมภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังท่ีได

กลาวมาในหัวขอ 11 หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร พบวาการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 12 ซ่ึงเปนประโยชนตอการเสริมสรางและพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน และพอเพียง อีกท้ังสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติได 

 

     1.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความรูท่ีสูงข้ึนทางดานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถตอยอดองคความรูสูงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 

2. มีทักษะสื่อสาร สามารถเผยแพรความรูจากงานวิจัย  

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองและมีจิตอาสาตอสังคม  

    

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนิสิต สามารถกาวทัน

หรือเปนผูนํ าในการสรางองค

ความรูหรือตอยอดองคความรู  

ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย

มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป 

- สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ

เชี่ยวชาญ และความกาวหนาใน

สาขา ท่ี เ ก่ียวของ ด วยการหา

ประสบการณท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

จํานวนรายชื่อ อาจารย พรอม

ปร ะวั ติ   แ ล ะประสบกา รณ 

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา

และการฝกอบรม 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู  มี

แนวทางการเรียนท่ีสรางองค

ความรู ทักษะทางวิชาชีพและ

วิชาการท่ีทันสมัย 

- จัดหาเอกสารทางวิชาการให

เพียงพอกับผู เรียน เพ่ือใหเปน

พ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห และ

แกปญหา 

- จัดใหเปนผูสนับสนุนการเรียนรู

และ/หรือผูชวยสอน เพ่ือกระตุน

ใหเกิดการใฝรูตลอดเวลา  

- จัด ให มีการรายงาน

ความกาวหนาของนิสิตในรูปแบบ

การสัมมนายอยเปนประจํา 

- จัดใหมีหองพักผอนรวมสําหรับ

นิ สิ ต ระดับบัณฑิต ศึกษาและ

อาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 

และความคิดกันในบรรยากาศ

อยางไมเปนทางการ 

- จํานวนรายชื่อตําราเอกสารทาง

วิ ช า ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น

สํานักหอสมุด 

- รายชื่อนิสิตท่ีเปนผูสนับสนุน 

และ/หรือผูช วยสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

- รายงานความกาวหนาปริญญา

นิพนธของนิสิต 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม

เกณฑของ สกอ.  

- จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท 

ของ สกอ.  

- มีการดําเนินการประกันคุณภาพ

หลักสูตรการศึกษาทุกๆ ป 

รายงานการรับรองหลักสูตรของ 

สกอ. 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน        

 ไมมี 

 

    1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

     การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.   การดําเนินการหลักสูตร 

   2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

  จัดการเรียนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ใหไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พิจารณา

แลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาและมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

- สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเทียบเทาหรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถเลือกเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2  

   - สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอ่ืนท่ี

เทียบเทาดวยคะแนนเกียรตินิยม หรือคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ในระบบคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00 สามารถ

เลือกเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 
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     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นเปนการเรียนท่ีมี

รูปแบบท่ีเนนการคนควา วิเคราะห และสังเคราะหสาระความรู ใหมีความเขาใจในระดับท่ีเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ ดังนั้นนิสิตจึงอาจมีปญหาในเรื่องการปรับตัวในการฝกฝนทักษะในดาน

ตางๆท่ีจําเปนเชน การสืบคนขอมูล การวิเคราะหสรุป การจัดการบรรณานุกรม และการนําเสนอขอมูล   

  นอกจากนี้นิสิตบางสวนอาจมีการทํางานประจําควบคูกับการเรียนจึงอาจมีปญหาและอุปสรรคใน

การจัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาและเขารวมกิจกรรม ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนํากฏระเบียบและเทคนิคแบงเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือใชในการวางเปาหมายการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด 

2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบคนขอมูล การวิเคราะหสรุป การจัดการบรรณานุกรม และการ

นําเสนอขอมูลใหแกนิสิตใหม 

  3. มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และดูแลนิสิตอยางสมํ่าเสมอ 

 

     2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 หนวย : คน 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป

การศึกษา  (50,000 บาท/คน/ป x 10 คน

ตอป) 

500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายรับ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

 2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

งบประมาณของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

     คาใชจาย 

ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน   38,000 

  คาตอบแทนผูสอน (25 หนวยกิต x 600 บาทตอช่ัวโมง x 15 ครั้งตอภาค)  225,000  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 15,000  

  คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    

  กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต) 10,000  

  คาครุภณัฑท่ีใชสําหรับนิสติ 130,000  

  

คาเดินทางของผูทรงคณุวุฒิ 

หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

  → คาใชจายรวม 380,000  

   → คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตข้ันต่ํา 10 คน) 38,000  

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  47,500 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%) 2,375  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%) 2,375  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10 4,750  

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  59,500 

  คาตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ (อัตราตอหัว) 12,000  
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   คาตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ (อัตราตอหัว) -  

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)  70,000 

   10,500  

 หมวดคาใชจายสวนกลาง   

  คาสวนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 2 ป) 8,720 78,720 

  คาธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 2 ป) 6,000 84,720 

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 2 ป) 2,080 86,800 

   คาธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลยั (5,904 x 2 ป) 11,808 98,608 

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร (นิสิตขั้นตํ่า 10 คน)  98,608 

      

 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

           การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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 3.1.3.2 รายวิชาหมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

แบงออกเปน 3 กลุมวิชาดังนี้ (โดยเลือกในแตละกลุมวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 

1. กลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม (Applied Mechanics and 

Control Engineering) 

2. นวัตกรรมพลังงาน (Innovation Energy) 

3. ความรอนและของไหล (Thermal and Fluids)  

 

1.  กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 

วศก 530   พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 530 Advanved Mechanical Behaviour of Materials  
   

วศก 531 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 531 Advanced Mechanics of Solids  
   

วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี 3(3-0-6) 

MME 532 Theory of Elasticity  
   

วศก 533 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 533 Advanced Mechanical Vibration  
   

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิงทดลอง 3(3-0-6) 

MME 534 Experimental Stress Analysis  
   

วศก 535 ทฤษฎีเครื่องจักรกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 535 Advanced Theory of Machines  
   

วศก 540 การออกแบบระบบโครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

MME 540 Design of Artificial Neural Networks  
   

วศก 541 เทคโนโลยีอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

MME 541 Automation Technology  
   

วศก 542 ระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

MME 542 Intelligent system  
   

วศก 543 หุนยนต 3(3-0-6) 

MME 543 Robotics  
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วศก 544 แมคคาทรอนิค 3(3-0-6) 

MME 544 Mechatronics  
   

วศก 545 พลศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 545 Advanced Dynamics  
   

วศก 546 หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 1 3(2-2-5) 

MME 546 Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering 1  
   

วศก 547 หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 2 3(2-2-5) 

MME 547 Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering 2  

    

  2.  กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน 

วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ 3(3-0-6) 

MME 550 Bio-Energy Conversion  
   

วศก 551 เทคโนโลยีการนําความรอนท้ิงกลับมาใช 3(3-0-6) 

MME 551 Waste Heat Recovery Technologies  
   

วศก 552 การอนุรักษพลังงานในอาคาร 3(3-0-6) 

MME 552 Energy Conservation for Buildings  
   

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MME 553 Energy Conservation for Industries  
   

วศก 554 เทคโนโลยีโรงไฟฟาข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 554 Advanced Power Plant Technologies  
   

วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบการใชพลังงาน 3(3-0-6) 

MME 555 Energy Planning and Auditing  
   

วศก 556 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน 3(3-0-6) 

MME 556 Gasification Technologies  
   

วศก 557 เทคโนโลยีการอบแหง 3(3-0-6) 

MME 557 Drying Technology  
   

วศก 558 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 1 3(2-2-5) 

MME 558 Special Topics in Innovation Energy 1  
   

วศก 559 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 2 3(2-2-5) 

MME 559 Special Topics in Innovation Energy 2  
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  3.  กลุมวิชาความรอน-ของไหล 

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 560 Advanced Numerical Analysis  
   

วศก 561 เทอรโมไดนามิกสข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 561 Advanced Thermodynamics  
   

วศก 562 เทคโนโลยีการระบายความรอนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

MME 562 Electronic Devices Cooling Technologies  
   

วศก 563 อากาศพลศาสตร 3(3-0-6) 

MME 563 Aerodynamics  
   

วศก 564 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 564 Advanced Fluid Mechanics  
   

วศก 565 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

MME 565 Computational Fluids Dynamics  
   

วศก 566 กังหันกาซและการขับเคลื่อนดวยเจ็ท 3(3-0-6) 

MME 566 Gas Turbine and Jet Proplusion  
   

วศก 567 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1 3(2-2-5) 

MME 567 Special Topics in Thermal Fluids 1  
   

วศก 568 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2 3(2-2-5) 

MME 568 Special Topics in Thermal Fluids 2  
 

 3.1.3.3 รายวิชาหมวดวิชาปริญญานิพนธ  

 แผน ก แบบ ก 1                       

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 36 หนวยกิต 

GRT 692 Master’s Thesis  

                                                                               

 แผน ก แบบ ก 2                                                                                                           

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

GRT 691 Master’s Thesis  
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ความหมายของรหัสวิชา 

 วศก หรือ MME หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 เลขหลักรอยหมายถึง วิชาระดับปริญญาโท 

                 - เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท 

                 - เลข 6 หมายถึง วิชาปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 

 เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา กลุมวิชา ประกอบดวย 

        - เลข 0, 1, 2 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 

        - เลข 3, 4 หมายถึง หมวดวิชาเลือก กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 

        - เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน 

        - เลข 6, 7, 8 หมายถึง หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาความรอน-ของไหล 

        - เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ  

 เลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาในหมวดวิชา กลุมวิชา 

 

       3.1.4  แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 สําหรับผูจบปริญญาตรีท่ีเนนการวิจัย 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล* 3(2-2-5) 

วศก 501 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล* 1(0-2-1) 

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 

* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MME502 ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลองทาง

วิศวกรรมเครื่องกล* 

3(3-0-6) 

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 

 รวม 9 

* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 

 รวม 9 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 

 รวม 12 

 

 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูจบปริญญาตรีท่ีทําการวิจัยและเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 

วศก 501 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-2-1) 

วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง 3(3-0-6) 

วศก xxx รายวิชาหมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) 

 รวม 10 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลองทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 

วศก 504 วิธีไฟไนตอิลิเมนตข้ันสูง 3(3-0-6) 

วศก xxx รายวิชาหมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) 

 รวม 9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศก xxx รายวิชาหมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) 

วศก xxx รายวิชาหมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 

 รวม 9 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9  

 รวม 9  

   

 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 3.1.5.1 หมวดวิชาบังคับ  

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 

MME 500 Mechanical Engineering Research Methodology  

 ความหมายของการวิจัย ลักษณะและเปาหมายของการวิจัย ชนิดและกระบวนการวิจัย 

ระเบียบวิธีการคนหาหัวขอสําหรับการทําวิจัย การตั้งสมมติฐานและตัวแปร การเก็บขอมูล การวัดผลขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล สถิติสําหรับงานวิจัย ฝกการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การประเมิน

ผลการวิจัย การประยุกตงานวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย และเทคนิคการวิจัยทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

วศก 501 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-2-1) 

MME 501 Mechanical Engineering Seminars  

 การจับใจความสําคัญจากการสืบคนบทความและรายงานทางวิชาการ พรอมไปกับการ 

เสริมสรางทักษะในการเขียนรายงาน การเขียนเอกสารอางอิง การเขียนเอกสารประกอบการนําเสนอ การ

นําเสนอรายงานสัมมนาท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีนิสิตสนใจศึกษาแกคณาจารยและนิสิตรวมชั้นเรียนดวยปาก

เปลา 

 

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6) 

MME 502 Mechanical Engineering Experimental Method and Design  

 ทฤษฎีและการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบระบบการวัดและการทดลอง การ 

เลือกและเศรษฐศาสตรของระบบการวัด การนําไปปฏิบัติจริง การวางแผนการปฏิบัติการดวยตนเองในปญหา

ท่ีไดรับมอบหมายทางดาน กลศาสตรประยุกต วิศวกรรมควบคุม ความรอน ของไหล และนวัตกรรมพลังงาน 
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วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง 3 (3-0-6) 

MME 503 Advanced Engineering Mathematics  

 ทบทวนสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับท่ีหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสน ผลเฉลยของ 

สมการเชิงอนุพันธในรูปอนุกรมกําลัง การแปลงลาปลาซ เวกเตอร เมตริกซและดีเทอรมิแนนท แคลคูลัส

อนุพันธของเวกเตอร การอินทิเกรตเชิงเสนและพ้ืนผิว ทฤษฎีการอินทิเกรต อนุกรมฟูริเยรและการอินทิเกรต 

สมการเชิงอนุพันธยอย ลําดับและอนุกรม อนุกรมเทยเลอรและลอเรนจ การอินทิเกรตโดยวิธีเศษเหลือ การ

วิเคราะหฟงกชั่นของจํานวนเชิงซอนและอนุกรมกําลัง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

 

วศก 504 วิธีไฟไนตอิลิเมนตข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 504 Advanced  Finite Element Methods  

 ศึกษาการสรางแบบจําลองทางดานการคํานวณ กลศาสตรสําหรับของแข็งและโครงสราง  

หลักการพ้ืนฐานสําหรับวิธีไฟไนตเอลิเมนต ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับโครงถัก ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับคาน ไฟ

ไนตเอลิเมนตสําหรับโครง ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับของแข็งใน 2 มิติ ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับแผนและเปลือก 

ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับของแข็งใน 3 มิติ ชิ้นสวนเพ่ือจุดประสงคพิเศษ เทคนิคในการสรางแบบจําลอง ไฟไนต

เอลิเมนตสําหรับปญหาทางดานการถายเทความรอน และวัสดุศาสตร 

 

 3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก 

 1. กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 

วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 530 Advanced Mechanical Behavior of Materials  

 ความเคนและความเครียด ความยืดหยุน การทดสอบแรงดึง การทดสอบพฤติกรรมเชิง 

พลาสติกอ่ืนความเครียดแข็งของโลหะ ทฤษฎีลักษณะความเปนพลาสติก ผลกระทบของอัตราความเครียดและ

ความเคนไหลท่ีสัมพันธกับอุณหภูมิ การเลื่อน ดีสโลเคชั่น ผลึกแฝดทางกลและการเฉือนแบบมารเทนซิติก 

กลไกความแข็งในโลหะ ความเหนียวออนและการแตกหัก วิสโคอีลาสติกซิตี การคืบและความเคนแตกหัก 

ความลา ความเคนตกคาง งานแปรรูปทางกล 

 

วศก 531 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง  3(3-0-6) 

MME 531 Advanced Mechanics of Solids  

 การวิเคราะหความเคน การวิเคราะหความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนกับ 

ความเครียดสําหรับของแข็งท่ีมีความยืดหยุนเชิงเสน ทฤษฎีความเสียหายหรือเกณฑของการคราก และ

ของแข็งแบบพลาสติกอุดมคติ วิธีพลังงาน การดัดของคาน การบิด ปญหาแบบแกนสมมาตร ความเคนจาก

ความรอน เสถียรภาพแบบยืดหยุน วัสดุประกอบ 
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วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี 3(3-0-6) 

MME 532 Theory of Elasticity  

 หลักการของกลศาสตรสารตอเนื่อง เทนเซอรของความเคน การผิดรูปของสารตอเนื่อง สมการ 

ควบคุมของทฤษฎีความยืดหยุนแบบเชิงเสน กฎดานโครงสรางในทฤษฎีความยืดหยุนแบบเชิงเสน 

ความสัมพันธควบคุมในทฤษฎีความยืดหยุนแบบเชิงเสน ปญหาพิเศษของทฤษฎีความยืดหยุนแบบเชิงเสน 

ปญหาแบบ 3 มิติในทฤษฎีความยืดหยุน ปญหาของเซนตเวอนองต ปญหาแบบระนาบของทฤษฎีความยืดหยุน 

ความสัมพันธในทฤษฎีความยืดหยุนแบบไมเปนเชิงเสน กฎดานโครงสรางสําหรับวัตถุยืดหยุนแบบไมเปนเชิง

เสน ปญหาและวิธีการของทฤษฎีความยืดหยุนแบบไมเปนเชิงเสน 

 

วศก 533 การสั่นสะเทือนเชิงกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 533 Advanced Mechanical Vibration  

 การวิเคราะหการสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การตอบสนองของระบบท่ีมีระดับข้ัน 

ความเสรีหนึ่ง สอง และหลายข้ัน การหาผลเฉลยแบบวิธีตรง และการประมาณคาผลเฉลยโดยวิธีกราฟฟก วิธี

วิเคราะหโดยใชไฟไนตอีลีเมนต 

 

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิงทดลอง 3(3-0-6) 

MME 534 Experimental Stress Analysis  

 ศึกษาความเคน ความเครียด และความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด สมการและ 

ทฤษฎีความยืดหยุนแบบระนาบ กลศาสตรการแตกหัก การวัดความเครียด มาตรวัดความเครียดแบบท่ีอาศัย

ความตานทานไฟฟา วงจรของมาตรวัดความเครียด เครื่องมือบันทึกขอมูล วิธีวิเคราะหความเครียด ทฤษฎีแสง 

วิธีแถบแสง ทฤษฎีโฟโตอีลาสติกซิตี การประยุกตโฟโตอีลาสติกซิตี การวิเคราะหความเคนแบบ 2 และ 3 มิติ 

วิธีทางดานแสงสําหรับการหาพารามิเตอรการแตกหัก การฉาบแบบโฟโตอีลาสติกและการฉาบเปราะ การ

วิเคราะหเชิงสถิติของขอมูลท่ีไดจากการทดลอง 
 

วศก 535 ทฤษฎีเครื่องจักรกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 535 Advanced Theory of Machines  

 โครงสรางของเครื่องจักรกลและกลไก การวิเคราะหเชิงเรขาคณิต จลนศาสตและพาราเมตริก 

ของกลไก การหาแรงท่ีกระทําในกลไก ความฝดในกลไก การศึกษาการเคลื่อนท่ีสําหรับกลไกท่ีมีชิ้นสวนตอโยง

แกรง ลักษณะทางพลวัตของกลไกพลศาสตรของกลไกท่ีมีชิ้นตอโยงยืดหยุน การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล

ท่ีใชกลไกสงกําลังแบบยืดหยุน การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลท่ีอยูบนแทนเครื่องท่ียืดหยุน การแยกการ

สั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล พ้ืนฐานพลศาสตรของเครื่องจักรกลท่ีควบคุมดวยโปรแกรม 
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วศก 540 การออกแบบระบบโครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

MME 540 Artificial Neural Networks Design  

 หลักการทํางานและแบบจําลองของระบบโครงขายใยประสาทเทียม การคัดแยก 

เพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว  โครงขาย

การจัดการตัวเองและการจับคู การออกแบบสําหรับแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเนนงานทางดาน

ระบบตรวจสอบและควบคุมอัตโนมัติ 
 

วศก 541 เทคโนโลยีอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

MME 541 Automation Technology  

 หลักการของเทคโนโลยีอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร การสื่อสารแบบดิจิตอล การควบคุม 

แบบปอนกลับ ระบบวัดคุมอัตโนมัติโดยใชคอมพิวเตอร 
 

วศก 542 ระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

MME 542 Intelligent Systems  

 แบบจําลองของนิวรอน สถาปตยกรรมโครงขาย กระบวนการเรียนรู มัลติเลเยอร เพอร 

เซ็บตรอน โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน เซตฟซซ่ีและระบบฟซซ่ี 
 

วศก 543 หุนยนต 3(3-0-6) 

MME 543 Robotics  

 การศึกษาการเคลื่อนไหวของระบบ การเลื่อนระยะรวมท้ังฟอรเวิรดไคเนเมติค เดเนวิด-อาร 

เทนเบิรกสวนกลับและความเร็วไคเนเมติค-จาโคเบียนของชิ้นสวน การควบคุมจุดตอ แรงและระบบท่ีมีการ

ปอนคายอนกลับท่ีสามารถแปลงเปนระบบเชิงเสนได 

 

วศก 544 แมคคาทรอนิคส 3(3-0-6) 

MME 544 Mechatronics  

 การจําลองแบบและการวิเคราะหสวนประกอบ และสวนชุดคําสั่งของระบบไฟฟาเครื่องกล  

เซ็นเซอร การออกแบบโปรแกรมระบบควบคุม กลไก และการควบคุมการเคลื่อนท่ี โครงงานออกแบบ สราง

และเขียนโปรแกรมสําหรับระบบแมคคาทรอนิคส 

 

วศก 545 พลศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 545 Advanced Dynamics  

 อนุพันธของเวกเตอร ไคเนเมติคส ระบบของมวล แรง พลังงาน และการสรางสมการการ 

เคลื่อนท่ี รวมท้ังการศึกษาและการวิเคราะหถึงตัวแปรท่ีมีผลอยางมากตอสมการการเคลื่อนท่ี 
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วศก 546 หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 1   3(2-2-5) 

MME 546 Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering  1  

 การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุมท่ีไดรับความสนใจใน 

ขณะนั้น 

 

วศก 547 หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 2 3(2-2-5) 

MME 547 Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering  2  

 การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุมท่ีไดรับความสนใจใน 

ขณะนั้น 

 

  2.  กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน 

วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ 3(3-0-6) 

MME 550 Bio-Energy Conversion  

 กระบวนการสังเคราะหแสงและปฏิกิริยาเคมีแสงในพืช ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย การใช 

ประโยชนชีวมวลเปนเชื้อเพลิง หลักการแปลงรูปพลังงานจากชีวมวล กระบวนการเพ่ิมความหนาแนนเชิงมวล

และเชิงความรอน การแปลงรูปเชื้อเพลิงแข็งเปนเชื้อเพลิงเหลว การแปลงรูปเชื้อเพลิงแข็งเปนเชื้อเพลิงแกส 

สมบัติของเชื้อเพลิงท่ีไดจากการแปลงรูปพลังงานชีวภาพ การพิจารณาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการ

แปลงรูปพลังงานชีวภาพ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปลงรูปพลังงานชีวภาพ 

 

วศก 551 เทคโนโลยกีารนําความรอนท้ิงกลับมาใช 3 (3-0-6) 

MME 551 Waste Heat Recovery Technologies  

 การวิเคราะหความรอนท้ิงจากอุปกรณตางๆ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การแลกเปลี่ยนความ 

รอนระหวางกาซกับกาซ, กาซกับของเหลว และของเหลวกับของเหลว ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม การ

นําความรอนท้ิงกลับคืนโดยใชปมความรอน การหุมฉนวนความรอน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการนําความรอนท้ิงกลับมาใช 

 

วศก 552 การอนุรักษพลังงานในอาคาร 3(3-0-6) 

MME 552 Energy Conservation in Buildings  

 เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ สมบัติของอากาศ วัสดุท่ีใชทําฉนวน ความ 

ตองการใชพลังงานในอาคาร พลังงานความรอนท่ีอาคารไดรับ ภาระของระบบปรับอากาศ การตรวจวัดและ

ควบคุมการใชพลังงานในอาคาร ความรอนของผนังอาคาร ความรอนจากดวงอาทิตย ตัวแปรท่ีมีผลตอการใช

พลังงานในอาคาร  การอนุรักษพลังงานในอาคาร แนวคิดของอาคารประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาสําหรับการ

อนุรักษพลังงานในอาคาร 



 
 

24 

 

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MME 553 Energy Conservation for Industries  

 พ้ืนฐานการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมชนิดประเภทและความเขมขนของการใช 

สถานการณการใชของประเทศ การวิเคราะหและตรวจสอบการใชพลังงาน เครื่องมือตรวจวัด ศักยภาพของ

การอนุรักษพลังงาน การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม การนําความรอนท้ิงกลับมาใช  การเผาไหมเชื้อเพลิง หมอน้ํา เตาหลอม เตาเผา  ระบบ

ทําความเย็น ระบบอัดอากาศ เครื่องสูบ พัดลม ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม  กรณีศึกษาในการอนุรักษ

พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

วศก 554 เทคโนโลยีโรงไฟฟาข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 554 Advanced Power Plant Technologies  

 วัสดุและการออกแบบโรงจักรตนกําลังข้ันสูง เทคโนโลยีถานหินสะอาด วัฏจักรความรอนรวม 

แบบเผาไหมดวยแกส วัฏจักรความรอนรวมแบบรวมแกสซิฟเคชัน (IGCC) เทคโนโลยีกังหันแกส การปรับปรุง

ประสิทธิภาพวัฏจักรความรอนสําหรับโรงจักรตนกําลังข้ันสูง การควบคุมมลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากโรงจักรตนกําลังข้ันสูง 

 

วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบการใชพลังงาน 3(3-0-6) 

MME 555 Energy Planning and Auditing  

 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ความหมายของการประหยัดพลังงาน การ 

วิเคราะหคาใชจายดานพลังงานและการหาดัชนีการใชพลังงาน การตรวจสอบการใชพลังงานและการเตรียม

เครื่องมือตรวจสอบการใชพลังงานและแบบบันทึก การวิเคราะหและประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน 

การตรวจวัดและการพิสูจนผลประหยัด 

 

วศก 556 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน 3(3-0-6) 

MME 556 Gasification Technologies  

 หลักการของกระบวนการแกสซิฟเคชัน ชีวมวลและสมบัติของชีวมวล สมการการเผาไหม 

เชื้อเพลิงชีวมวล ปฏิกิริยาแกสซิฟเคชันของชีวมวล เทคโนโลยีแกสซิฟอเคชัน อุปกรณท่ีใชในกระบวนการแกส

ซิฟเคชัน สมบัติของแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห การกําจัดสารมลทินในแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห การนําแกส

เชื้อเพลิงสังเคราะหไปใชประโยชน ความกาวหนาทางดานงานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน 
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วศก 557 เทคโนโลยีการอบแหง 3(3-0-6) 

MME 557 Drying Technology  

 ทฤษฏีการอบแหง เทคโนโลยีการอบแหง สมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศ ความชื้น 

สมดุลสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความรอนของอาหารและเมล็ดพืช ระบบอบแหงเมล็ดพืช การ

วิเคราะหการอบแหงเมล็ดพืชอยางละเอียดและอยางงายของการอบแหงเมล็ดเดียว ชั้นบางและชั้นหนา การ

วิเคราะหการอบแหงอาหารแบบอยูนิ่งและแบบไหล แบบพนฝอยและแบบถังหมุน 

 

วศก 558 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 1 3(2-2-5) 

MME 558 Special Topics in Innovation Energy 1  

 การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานนวัตกรรมพลังงานท่ีไดรับความสนใจในขณะนั้น 

 

วศก 559 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 2 3(2-2-5) 

MME 559 Special Topics in Innovation Energy 2  

 การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานนวัตกรรมพลังงานท่ีไดรับความสนใจในขณะนั้น 
 

 

 3. หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาความรอนและของไหล 

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 3 (3-0-6) 

MME 560 Advanced Numerical Analysis  

 ระเบียบวิธีการวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับการหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ การพิจารณา 

เสถียรภาพและขอผิดพลาดจากสมการ การนําไปประยุกตใชกับปญหาตางๆในทางวิศวกรรม การวิเคราะหเชิง

ตัวเลขของระบบเชิงเสน และระเบียบข้ันตอนการอินทิเกรตสําหรับสมการอนุพันธท่ีสตริพ การหาคาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดแบบสถิตศาสตร 

 

วศก 561 เทอรโมไดนามิกสข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 561 Advanced Thermodynamics   

 หลักการพ้ืนฐานทางเทอรโมไดนามิก รวมถึงกฎขอท่ีหนึ่งและกฎขอท่ีสอง สมการสถานะ 

สําหรับของเหลว กาซ และของผสม ความสัมพันธของคุณสมบัติตาง ๆ ในเทอรโมไดนามิก การวิเคราะหอวา

ละบิลิตี 
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วศก 562 เทคโนโลยีการระบายความรอนอุปกรณอิเลคทรอนิกส 3(3-0-6) 

MME 562 Electronic Devices Cooling Technologies  

 พ้ืนฐานการถายเทความรอน  การไหลและการถายเทความรอนในมินิและไมโครแชนแนล  

ความรอนในวงจรอิเลคทรอนิกสและการพัฒนาเทคนิคการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกสและ

ขอจํากัดในการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส เทคนิคตาง ๆ ในการเพ่ิมความสามารถในการ

ถายเทความรอนและการประยุกตใชในการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส การระบายความรอนใน

อุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยใชอากาศและของเหลวเปนสารทํางาน การประยุกตพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ

ในการวิเคราะหการถายเทความรอนและลักษณะการไหลในการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส 

 

วศก 563 อากาศพลศาสตร 3(3-0-6) 

MME 563 Aerodynamics  

 พ้ืนฐานของอากาศพลศาสตรและปกเครื่องบิน พลศาสตรการไหลของของไหลแบบอุดมคติ  

ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีดวยความเร็วเหนือเสียง การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีคลื่นช็อค การขยาย Prandtl-Meyer 

การไหลอัดตัวแบบเสนตรง การวิเคราะหอากาศพลศาสตรเชิงตัวเลข 

 

วศก 564 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 3(3-0-6) 

MME 564 Advanced Fluid Mechanics  

 หลักพ้ืนฐานของสมการควบคุม สมการการไหลตอเนื่อง สมการอนุรักษโมเมนตัม การไหลแบบ 

ปนปวน สมการอนุรักษพลังงาน ความสัมพันธของความเครียดและความเคน การไหลแบบอัดตัวไมไดท่ีมีความ

หนืด ผลเฉลยแมนตรงของสมการ นาเวียร-สโตกส  ทฤษฎีการไหลชั้นชิดผิว การไหลแบบโปเทนเชียล  

เสถียรภาพและความปนปวน 

 

วศก 565 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

MME 565 Computational Fluid Dynamics  

 การทํานายและการวิเคราะหผลโดยใชสมการเชิงอนุพันธของปริมาตรควบคุมเล็ก ๆ วิธีการ 

กระจายแบบไฟไนตดิฟเฟอเรนซและไฟไนตวอลลุม การนํามาใชกับการศึกษาการนําความรอนใน 2 และ 3 

มิติของสภาวะคงตัวและไมคงตัว การใชกับปริมาตรควบคุมสําหรับการไหลของของไหลและ การไหลท่ีมีการพา

ความรอนเปนองคประกอบหลัก 
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วศก 566 กังหันกาซและการขับเคลื่อนดวยเจ็ท 3(3-0-6) 

MME 566 Gas Turbine and Jet Propulsion  

 วัฎจักรกังหันกาซ วัฏจักรเปดและวัฏจักรปดท่ีมีการจัดเรียงแบบตาง ๆ สมรรถนะการทํางาน 

ของวัฎจักรผลิตกําลัง วัฎจักรในอุดมคติ และวัฏจักรท่ีมีการสูญเสีย วัฏจักรกังหันกาซสําหรับการขับเคลื่อน

อากาศยาน เครื่องยนตไอพน เครื่องยนตกังหันไอพนแบบมีพัดลมรวม และเครื่องยนตกังหันใบพัด เครื่องยนต

กังหันกาซในงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรเทอรโบ  เครื่องอัดแบบไหลตามแกน และแบบหอยโขงแรงเหวี่ยงหนี

ศูนยกลาง และเทอรไบน การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนตกังหันกาช 

 

วศก 567 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1 3(2-2-5) 

MME 567 Special Topics in Thermal/Fluids 1  

 การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานความรอนและของไหลท่ีไดรับความสนใจในขณะนั้น 

 

วศก 568 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2 3(2-2-5) 

MME 568 Special Topics in Thermal/Fluids 2   

 การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานความรอนและของไหลท่ีไดรับความสนใจในขณะนั้น 

   

 3.1.5.3 หมวดวิชาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

GRT 691 Master’s Thesis  
 

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 36 หนวยกิต 

GRT 692 Master’ s Thesis 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 ไมมีการฝกงานหรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ 

     5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตัวเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูคุมปริญญานิพนธ หัวขอใน

การศึกษาคนควาท่ีทําใหเกิดองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง เชน การประดิษฐคิดคน การสราง

นวัตกรรม หรือการพัฒนาและตอยอดองคความรู โดยมีการรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ

ทุกๆภาคการศึกษา และการเขียนปริญญานิพนธในรูปแบบท่ีกําหนด 

 

    5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

  1. สามารถบูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลสูการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือทําให

เกิดองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง 

2. สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยท่ีนําไปสูการเผยแพรแกสาธารณชนได         

3. สามารถนําเสนอผลการวิจัยดวยปากเปลาได  

 

     5.3  ชวงเวลา 

  ตั้งแต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับแผน ก แบบ ก1 

  ตั้งแต ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับแผน ก แบบ ก2 

     5.4  จํานวนหนวยกิต   

  36 หนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก1 

  12 หนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก2 

 

     5.5  การเตรียมการ 

  ใหนิสิตแผน ก แบบ ก1 เรียนแบบไมนับหนวยกิต และ นิสิตแผน ก แบบ ก2  เรียนแบบนับหนวย

กิจ ใน 3 รายวิชาดังนี้ วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล วศก 501 สัมมนาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล ซ่ึง

เปนรายวิชาท่ีชวยใหนิสิตมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ   
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     5.6  กระบวนการประเมินผล 

 1. การประเมินผลเคาโครงปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญา 

นิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึงความมีคุณคากับสาขาท่ี

ศึกษาอยู ความรูพ้ืนฐานและท่ีมาของปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม  ระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการ

ศึกษามีความเหมาะสม และเปนไปได  คุณภาพของการเขียนเคาโครงฯ และ การนําเสนอเคาโครงฯ โดยเกณฑ

การผานคือ 60%  หรือเปนไปตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 2. ประเมินผลปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธท่ีมี

คุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึง ความรูพ้ืนฐานและท่ีมาของ

ปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและความเหมาะสม 

การอภิปรายผลมีความเหมาะสม สรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธของนิสิตแผน ก แบบ ก 1 ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนําเสนอ

ตอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และ การนําเสนอปากเปลาตอหนาคณะกรรมการฯ โดย

เกณฑการผานคือ 60% หรือเปนไปตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธของนิสิตแผน ก แบบ ก 2  

ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ี

มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และ 

การนําเสนอปากเปลาตอหนาคณะกรรมการฯ โดยเกณฑการผานคือ 60% หรือเปนไปตามเกณฑท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 3. การทวนสอบมาตรฐานดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีสอดคลอง) 

มทัีกษะสื่อสาร มาตรฐานการเรียนรูท่ีสอดคลองคือดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอท่ี 5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยาง

เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ

รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมท้ังปริญญานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

มีสมรรถนะของหลักสูตร 

มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการบูรณาการความรูเพ่ือ

พัฒนางานวิจัย หรือสรางนวัตกรรมไดอยางสรางสรรค 

มาตรฐานการเรียนรูท่ีสอดคลองคือดานดานทักษะทางปญญา  

ขอท่ี 3.3 สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห

ประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา

ขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการ

วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให

ขอสรุปท่ีสมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน

วิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มี

ความซื่อสัตยสุจริต 

-    มีจิตสํานึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิจัย 

- สรางวัฒนธรรมการศึกษาเพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

อยางมีคุณธรรมจริยธรรม เชน 

วัฒนธรรมการเขาเรียน การ

เตรียมการเพ่ือการเรียน การ

รวมมือกันทํางานกลุม การให

เกียรติผูอ่ืน การรักษาเวลา โดยเนน

ใหมีการเรียนรูผลกระทบของสิ่งท่ี

ตนทําท่ีมีตอผูอ่ืน ท้ังในดานการ

เรียนและในการปฏิบัติงาน ผาน

การเรียนในรายวิชาการทํางานกลุม 

การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน

สานสัมพันธระหวางนิสิต บัณฑิต

และคณาจารย  

- เรียนรูจากตัวอยางกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงานในรายวิชาตางๆ 

- การสังเกตพฤติกรรมการเขียน

รายงานวิชาสัมมนา และรายงาน

การคนควาตางๆ ตลอดจนการ

โตตอบและการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในหองเรียน   

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและการมี

สวนรวมของนักศึกษาในการทํางาน

กลุม 
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 2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
- มีความรูและความเขาใจถองแท 

ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี

สํ า คัญและ นํ ามาประยุ กต ใน

การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือ

การปฏิบัติในวิชาชีพ  

- มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและ

การปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยาง

ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ

ในระดับแนวหนา มีความเขาใจใน

วิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และ

การประยุกต ตลอดถึงผลกระทบ

ของผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอ

องคความรูในสาขาวิชาและตอ

การปฏิบัติในวิชาชีพ 

 

-  ใชการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางผูเรียน 

และผูเรียน และระหวางผูเรียนและ

ผูสอน  

- ใชการเรียนการสอนโดยนําเสนอ

เทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ใน

รายวิชาตางๆ ผานการศึกษา

งานวิจัย และการประยุกตใช

เทคโนโลยีตางๆ จากบทความทาง

วิชาการและวิชาชีพ  

- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง  

- ใชเอกสารประกอบการสอนเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมความรูดาน

ภาษาท่ีเก่ียวของในรายวิชาตางๆ  

- ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอน

แบบตางๆ เขาดวยกันตาม

สถานการณและความจําเปนในแต

ละรายวิชา 

- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และการปฏิบัติของนิสิต เชน การ

ทดสอบยอย การสอบกลางภาค การ

สอบปลายภาค หรือประเมินจาก

รายงาน และการนําเสนอรายงาน 

รวมถึงประเมินจากผลการสอบสอบ

ประมวลผลความรู  

- ประเมินจากการสอบหัวขอปริญญา

นิพนธ การสอบความกาวหนา การ

สอบปริญญานิพนธ และการตีพิมพ

บทความทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ใชความรูทางภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติในการจดัการบริบทใหมท่ี

ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

และพัฒนาแนวคิดริเริม่และ

สรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็น

หรือปญหา  

- สามารถใชดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมลู

ไมเพียงพอ สามารถสังเคราะห

และใชผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพทาง

วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 

และพัฒนาความคดิใหมๆ  โดย

การบรณูาการใหเขากับองค

ความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู

ใหมท่ีทาทาย  

- สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือ

เฉพาะทาง ในการวิเคราะห

ประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนได

อยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา

ขอสรุปและขอเสนอแนะท่ี

เก่ียวของในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ สามารถวางแผนและ

ดําเนินการโครงการสําคญัหรือ

โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ

ไดดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิตลอด

ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให

ขอสรุปท่ีสมบูรณ ซึ่งขยายองค

ความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน

วิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมี

นัยสําคญั 

- เนนการสอนใหนิสิตรูจักบูรณาการ

และการประยุกตใชทฤษฎีความรู

ตางๆ ผานการทํารายงาน และงาน

ท่ีมอบหมายในวิชาตางๆ  

-  เนนการสอนใหรูจักสังเกต ุและจับ

ประเด็นท่ีมาและความสําคญัของ

ปญหาตางๆ ในงาน และวิชาชีพท่ี

ตนรับผดิชอบ เพ่ือนํามากําหนด

วัตถุประสงคในการแกปญหาน้ันๆ 

อยางมีบูรณาการ ผานการทํา

ขอเสนอโครงการปรญิญานิพนธ 

และวิชาท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธี

วิจัย  

-  เนนใหเห็นความสําคญัและรูจักเก็บ

ขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและ

ตัดสินใจแกปญหาอยางมเีหตผุล

และอยูบนพ้ืนฐานของความเปน

จริง ผานการศึกษาและการทํา

รายงาน การทําปริญญานิพนธ และ

วิชาท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจัย 

 

-  ประเมินจากผลการทํารายงาน งานท่ี

ไดรับมอบหมาย การสอบปากเปลา

ในวิชาปริญญานิพนธ การสอบหัวขอ 

และการรายงานความกาวหนา 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- สามารถแกไขปญหาท่ีมีความ

ซับซอน หรือความยุงยากระดับสูง

ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถ

ตัดสินใจในการดําเนินงานดวย

ตนเองและสามารถประเมินตนเอง

ได รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานระดับสูงได  

- มีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือ

กับผูอ่ืนอยางเต็มท่ี ในการจัดการ

ขอโตแยงและปญหาตางๆ  

- แสดงออกทักษะการเปนผูนําได

อยางเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการทํางานของ

กลุม 

-  กําหนดใหมีการทํารายงาน หรืองาน

ท่ีมอบหมายในแตละวิชา และมีการ

นําเสนอผลงานหรือรายงานน้ันๆ 

 - ใชการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางผูเรียน 

และผูเรียน และระหวางผูเรียนและ

ผูสอน 

 

- ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

นําเสนอผลงานหรือรายงานในวิชา

ตางๆ หรือในการสอบปากเปลาหรือ

การสอบปรญิญานิพนธ 
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

- สามารถคัดกรองขอมลูทาง

คณิตศาสตรและสถิต ิเพ่ือนํามาใช

ในการศึกษาคนควาปญหา สรุป

ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาใน

ดานตางๆ  

- สามารถสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ

วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน

ท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังใน

รูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ

และวิชาชีพ รวมท้ังปริญญานิพนธ

หรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

-  สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลย ี

การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิง

ตัวเลขลงไปในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

-  มีการทดลอง คนควาเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศลงใน

วิชาท่ีเก่ียวของ  

-  จัดทํา e-mail group หรือ blog ของ

นักศึกษา เพ่ือการสื่อสาร การสง

รายงาน และประสานงานระหวาง

คณาจารยและนักศึกษา และ

ระหวางนักศึกษาและนักศึกษา 

-  ประเมินจากการใชงาน blog หรอื e-

mail เพ่ือการประสานงานระหวาง

อาจารยและนักศึกษา  

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทางการ

ปฏิบัติในวิชาท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 

1.2 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิจัย 

2. ดานความรู 2.1 มีความรูและความเขาใจถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของ

สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญและนํามา

ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน

วิชาชีพ  

2.2 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยาง

ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจ

ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึง

ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอองคความรู ใน

สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ี

ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ

สรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา  

3.2 สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมูลไม

เพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง

วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย

การบรูณาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู

ใหมท่ีทาทาย  

3.3 สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห

ประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา

ขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ

โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใช

ความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการ

วิจัย และใหขอสรุปท่ีสมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนว

ทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซบัซอน หรือความยุงยากระดับสูง

ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงาน

ดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานระดับสูง

ได  

4.2 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ

ผูอ่ืนอยางเต็มท่ี ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ  

4.3 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใช

ในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไข

ปญหาในดานตางๆ  

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน

ท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง

ปริญญานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ดานท่ี 1  

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจยัทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

วศก 501 สัมมนาทางวิศวกรรมเครือ่งกล ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการ  

ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
วศก 504 วิธีการไฟไนตอิลิเมนตข้ันสูง ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ันสูง ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 531 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิต ี ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
วศก 533 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิง

ทดลอง 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 535 ทฤษฎีเครื่องจักรกลข้ันสงู ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 540 การออกแบบระบบเครือขาย

ประสาทเทียม 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 541 เทคโนโลยีอัตโนมัต ิ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 542 ระบบอัจฉริยะ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 543 หุนยนต ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
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วศก 544 แมคคาทรอนิค ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วศก 545 พลศาสตรข้ันสูง 
● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 546 หัวขอพิเศษทางกลศาสตร

ประยุกตหรือวิศวกรรมควบคมุ 1 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 547 หัวขอพิเศษทางกลศาสตร

ประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 2 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 550 การแปลงรูปพลงังานชีวภาพ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 551เทคโนโลยีการนําความรอนท้ิง  

กลับมาใช 

○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 552 การอนุรักษพลังงานในอาคาร ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 554 เทคโนโลยีโรงไฟฟาข้ันสูง ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบ 

การใชพลังงาน  

○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 556 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 557 เทคโนโลยีการอบแหง  ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 558 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

พลังงาน 1 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 559 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

พลังงาน 2 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 561 เทอรโมไดนามิกข้ันสูง 
● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 562 เทคโนโลยีการระบายความรอน ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
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อุปกรณอิเล็กทรอนิค 

 

รายวิชา ดานท่ี 1  

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วศก 563 อากาศพลศาสตร ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 564 กลศาสตรของไหลข้ันสูง ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 565 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 566 กังหันกาซและการขับเคลื่อนดวย

เจ็ท 

● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 567 หัวขอพิเศษทางความรอนและ

ของไหล 1 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

วศก 568 หัวขอพิเศษทางความรอนและ

ของไหล 2 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญา

โท  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญา

โท   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตท่ียังไมสําเร็จการศึกษา 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูระดับรายวิชา ซ่ึงเปนการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผลของรายวิชา เม่ือสิ้นภาคการศึกษา โดยประกอบดวยการทวนสอบการจัดการเรียน

การสอน ไดแก การทวนสอบความถูกตองเหมาะสมของแผนการสอน (มคอ.3) การทวนสอบความเหมาะสม

ของสาระวิชาท่ีบรรจุไวในแผนการสอน วาหากสอนตามท่ีระบุใน มคอ.3 จะทําใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

จริง และการทวนสอบในการประเมินผล ไดแก การตรวจสอบการทําขอสอบของผูเรียน การวิเคราะหขอสอบ

วาสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรูไดตรงตามท่ีระบุหรือไม เกณฑการใหคะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หรือคะแนนสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาคะแนนและเกรดท่ีผูเรียนแตละคนไดรับเปนสิ่งท่ีเหมาะสม 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร เปนการทวนสอบในภาพรวมของการใช

หลักสูตร ซ่ึงทําตลอดการใชหลักสูตรเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบการบริหารและดําเนินการของหลักสูตร วาได

ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรท่ีวางไว และรวบรวม

ขอมูลเพ่ือนําไปใชในการรายงานผลการใชหลักสูตรเม่ือเสร็จสิ้นการใชหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ควรมีการทวนสอบหลักสูตร โดยการประเมินและรวบรวมผลจากผูมีสวนรวมในการใชหลักสูตร ไดแก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูสอน ผูเรียน บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือ  ใน

การเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม การสัมภาษณ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร เปนตน  

 2.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา 

เปนการทวนสอบในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร โดย

ใชผลท่ีไดจากการสํารวจและการประเมินตางๆ ประกอบดวย ผลประเมินภาวการณการไดงานทําของบัณฑิต 

ผลการประเมินการนําความรูและประสบการณจากการเรียนในสาขาวิชาท่ีเรียนไปใชกับการประกอบอาชีพ

หรือศึกษาตอจากบัณฑิต ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิต และผลการ

วิเคราะหคุณภาพบัณฑิตจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนตน 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 แผน ก แบบ ก1 เสนอปริญญานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นตั้งข้ึน และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานปริญญานิพนธหรือ

สวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

3.2 แผน ก แบบ ก2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ย

ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอปริญญานิพนธและสอบผานการสอบ

ปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นตั้งข้ึน และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง

ได ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

สําหรับอาจารยใหม มีการสรุปขอมูลเก่ียวกับโครงการหลักสูตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใหฟง 

และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชา รวมถึงตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรูตางๆ          

ใหอาจารยใหมทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ แนว

ทางการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และแนะนําแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทาง

สอนแบบตาง ๆ รวมท้ังแนะนําสถานท่ี เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และแนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษา 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1. คณาจารยทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ของรายวิชาตางๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพ่ือใชในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผลตอไป 

2. ผูจัดการหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอุตสาหกรรมเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุน

การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

  1. สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน 

  2. สงเสริมการทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม 

  3. สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงแตงตั้งจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการดําเนินการเปนปการศึกษา โดยมีหัวหนาภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแล โดยกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

     บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีผลลัพธการเรียนรูท่ีทําให

บัณฑิตมีความสามารถในการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนมีผลงานของนิสิตและผูสําเร็จ

การศึกษาในรูปของผลงานการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 

3. นิสิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายและทบทวนจํานวนรับนิสิตโดยคํานึงถึงความ

ตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีอยูโดยควบคุมอัตราสวน

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้เกณฑการรับนิสิตท่ีประกาศมีการ

ทบทวนเพ่ือใหสะทอนคุณภาพของนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร โดยกระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือ

ขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความเหมาะสมและเชื่อถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับผูท่ีสมัครเขารับ

การคัดเลือก จึงจะทําใหนิสิตท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ี

เพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้

เม่ือนิสิตไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในหลักสูตรแลว คณะฯหรือมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอม

สําหรับนิสิตในการศึกษาตอท้ังทางดานวิชาการและการใชชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพ้ืนฐาน

ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนิสิตสามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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4. อาจารย 

 4.1 การรับอาจารยใหม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนดานอัตรากําลังอาจารย

ประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเปนประจําทุกป และมีการพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่องเพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง และเม่ือมีการรับอาจารยประจําเขาใหม  

อาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของนิสิต มีประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสอน 

 

 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันใน

การวางแผนและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 

 4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

  อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญเนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานใหกับ

นิสิต ดังนั้นบางรายวิชาท่ีเห็นวามีความสําคัญสําหรับการนําความรูไปประยุกตใชในสถานประกอบการอาจมี

การเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงสอนในรายวิชา และอาจารยพิเศษนั้นตอง

มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558    

มีความรู มีทักษะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีจะ

สอน 

 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจมีการกําหนดหรือทบทวนเนื้อหาสาระวิชาทาง

ทฤษฎีท่ีสรางโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะเปนประจําทุกป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให

ทันสมัยอยูตลอดเวลา ท้ังนี้อาจมีการเปดรายวิชาใหมเพ่ิมเติมใหนิสิตไดเรียน หรือมีการปรับปรุงเพ่ิมสาระ

เนื้อหาท่ีเปนเรื่องทันสมัยเขาไป ท้ังนี้ตองไมมีความซํ้าซอนกับเนื้อหารายวิชาท่ีมีอยูเดิม  ท้ังนี้รายวิชาท่ีเปดตอง

สนองความตองการของนิสิต มีความทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
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 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ทุกๆปการศึกษาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาทบทวนการกําหนดตัว

ผูสอนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนโดยคํานึงถึงประสบการณและผลงานวิชาการของผูสอนเปน

หลัก โดยมีการกํากับมาตรฐานการทํา มคอ 3 และมคอ 5 ใหทันสมัยในเนื้อหา มีกิจกรรมการเรียนท่ี

หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม 

 ท้ังนี้ตองมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมผูเรียนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  และเม่ือสิ้นสุดการสอนในแตละภาค

การศึกษาตองนําผลการประเมินการสอนอาจารยมาพิจารณาเพ่ือใชในการปรับปรุงทักษะความสามารถดาน

การสอนของอาจารยผูสอน 

 

 5.3 การประเมินผูเรียน 

 อาจารยผูสอนอาจมีการกําหนดเกณฑการประเมินโดยใหนิสิตมีสวนรวม โดยน้ําหนักของ

องคประกอบในการประเมินตองสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง มีเครื่องมือ

ประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การวัด

ทักษะการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองสะทอนภาพการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ ท้ังนี้ตองมีการวิเคราะห/ตรวจสอบ

คุณภาพ/ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนิสิต อาทิ การวิพากษขอสอบ ปรับปรุง

ขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบหรือเครื่องมือประเมินความสามารถท่ีวัดความรูและการคิด

สรางสรรคได นอกจากนี้ตองมีการกําหนดเกณฑประเมิน/การตัดเกรดท่ีชัดเจน สอดคลองกับเกณฑท่ีนิสิตมี

สวนรวมหรือรับรูรวมกันแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมีของคะนนในการตัดเกรดท่ีชัดเจน  

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

         คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณประจําปท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 

อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับใชในการเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เปนประจําทุกภาคการศึกษา 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

         ทรัพยากรการเรียนรูของหลักสูตร มีการจัดเตรียมโดยสํานักหอสมดกลาง มศว องครักษ 

ประกอบดวยหนังสือตําราเฉพาะทางท่ีเปนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร รวมท้ัง

สื่อสารสนเทศท่ีสามารถสืบคนขอมูลผานฐานขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต โดยมีจํานวนหนังสืออางอิงและตํารา 
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200,000 เลม วารสารทางวิชาการ 30 รายชื่อ ฐานขอมูลใน CD-ROM และระบบคอมพิวเตอร เพ่ือคนหา

ฐานขอมูลใน INTERNET ของสํานักหอสมุดกลาง มศว. องครักษมากกวา 10 ฐานขอมูล 

  6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง 

มศว องครักษ ในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควาและใช

ประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมใน

การเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปนคณะมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอน

ของอาจารยอาทิเครื่องสื่อผสมโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลดเปนตน 

 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ทุกๆ ปเจาหนาท่ีประจําสํานักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ และทําหนาท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ีดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวก

ในการใชสื่อของอาจารยทําหนาท่ีประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ 

 6.4.1 เปาหมาย 

 จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ 

และชองทางการเรียนรูท่ีเพียบพรอมทันสมัย 

 6.4.2 การดําเนินการ 

1. จัดเตรียมหองวิจัยท่ีมีเครื่องมือทันสมัย 

2. จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน 

3. จัดใหมีหองสมุดท่ีสามารถใหบริการท้ังหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล 

4. จัดใหมีหองเรียนท่ีมีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 

 6.4.3 การประเมินผล 

1. รวบรวมจัดทําเปนสถิติจํานวนเครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนิสิต ชั่วโมงการใชงาน  

หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

2. จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ 

3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ท่ีมีใหบริการ 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู และการ

ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 1 

2560 

ปท่ี 2 

2561 

ปท่ี 3 

2562 

ปท่ี 4 

2563 

ปท่ี 5 

2564 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุม  เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2    ท่ีสอดคลองกับ 

     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐาน 

     คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 

     ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ    มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอน 

     การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 

     ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5  

     และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 

     ใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

     ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด    ปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

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

ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน 

     หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการ 

     ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 

     ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ  

     วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ 

     หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 

      ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 นําผลการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนจุดแข็งในการสอนของ

อาจารยผูสอน และนําผลการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะมาปรับปรุงกลยุทธการสอน  

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา และมีการสังเกตการณของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชาฯ มีการทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ

นิสิตของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีนิสิตตองการ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากนิสิตและบัณฑิต 

 ใหนิสิตและบัณฑิตทําการประเมินหลักสูตรทุกป โดยติดตามจากการประเมินโดยสอบถามจากนิสิต 

และบัณฑิต โดยใหทําแบบสอบถามเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแตละป และในวันเขารับปริญญาบัตรเปน

รายบุคคลได 

 

 2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิตและ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

 ใหผูใชบัณฑิต จากสถานประกอบการท่ีมหาบัณฑิตไปทํางาน ทําการประเมินหลักสูตร 

 

 2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ  ผูประเมินภายนอก 

 ดําเนินการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมเครื่องมาใหความเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

ทักษะความรูท่ีตองการไดรับจากบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 

โดยมีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
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การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 1 ป และมีการประเมินเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร และผูใชมหาบัณฑิต มาเปนเกณฑในการ

พิจารณาเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพการเปดหลักสูตรท่ีผานมา และนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและ

กลยุทธการเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ  การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

ตรวจสอบความสอดคลองของช่ือ

รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, 

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ใหตรงกัน/สอดคลองกัน 

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

และแกไขใหมีความสอดคลอง 
 

ควรตัดอาจารยพิเศษออกถาอาจารย

ผูสอนเพียงพอ 
ตัดอาจารยพิเศษออก  

ควรเพ่ิมเทคโนโลยีใหมในคําอธิบาย

รายวิชา ของรายวิชา วศก 550 การ

แปลงรูปพลังงานชีวภาพ  

เพ่ิมขอความ: ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปลง

รูปพลังงานชีวภาพ 

 

ควรเพ่ิมเทคโนโลยีใหมในคําอธิบาย

รายวิชา ของรายวิชา วศก 551 

เทคโนโลยีการนําความรอนท้ิงกลบัมา

ใช 

เพ่ิมขอความ: ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนํา

ความรอนท้ิงกลับมาใช 

 

ควรแกไขคําอธิบายรายวิชา วศก 554 

เทคโนโลยีโรงไฟฟาข้ันสูง  

เพ่ิมขอความ: การควบคุมมลภาวะ

และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงจักร

ตนกําลังข้ันสูง 

 

ควรเพ่ิมเทคโนโลยีใหมในคําอธิบาย

รายวิชา ของรายวิชา วศก 556 

เทคโนโลยีแกสซิฟเคชันของชีวมวล 

เพ่ิมขอความ: ความกาวหนา

ทางดานงานวิจัยเก่ียวกับ

เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน 

 

ควรเพ่ิม หมอนํ้า ในคําอธิบายรายวิชา 

ของรายวิชา วศก 553 การอนุรักษ

พลังงานสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม 

เพ่ิมขอความ: หมอนํ้า  

ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับการวิเคราะห

ทางเศรษฐศาสตร และการลงทุน 

หรือ รายวิชา Project 

Management 

 ไมไดเปนรายวิชาทางดาน

วิศวกรรมเครื่องกล  

แผนการเรียนควรแกจากทําวิจัยอยาง

เดียว เปนเนนการวิจัย 

แกไขขอความ: จากทําวิจัยอยางเดียว 

เปนเนนการวิจยั 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายไพศาล  นาผล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Paisarn  Naphon 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หองปฏิบัติการวิจัยทางดานเทอรโม-ของไหลและ การเพ่ิมความสามารถการถายเทความรอน (TFHT) เลขท่ี 

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

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

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2538 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541 

ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.1 P. Naphon, S. Wiriyasart, Experimental Investigation on Heat Transfer Impingement Liquid   

      Jet Characteristics of Vapor Chamber, International Journal of Applied Engineering  

      Research, 11(2016) 2907-2912. 

1.2 P. Naphon, Experimental Study on the Nanofluids Convective Heat Transfer Characteristics  

       in Spirally Coiled Tube, International Journal of Heat and Mass Transfer, 93(2016)  

       293-300.  

1.3 P. Naphon, S. Wiriyasart, Effect of Heat Source Area on the Thermal Resistance of the Wick  

       Columns Vapor Chambers, Journal of Mechanical Science and Technology 30 (2016)  

       1-10. 
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1.4 P. Naphon, S. Wiriyasart, Effect of Sintering Columns on the Heat Transfer and Flow  

       Characteristics of Vapor Chambers, Heat and Mass Transfer, (2015), DOI  

       10.1007/s00231-015-1699-8. 

1.5 P. Naphon, P. Sriromrern, Numerical and Experimental Study on the Air Convective Heat  
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MME551 Waste Heat Recovery 

DME601 Mechanical Engineering Seminars I 

DME602 Mechanical Engineering Seminars II 

DME603 Mechanical Engineering Seminars III 

DME651 Energy Resources and Conversion Technology 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

1 . การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ํา

สําหรับกระบวนการอบฆาเชื้อในโรงเรือนเพาะ

เห็ดฟางโดยใชเตาแกสชีวมวลประสิทธิภาพสูง  

เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 2557 หัวหนาโครงการ 

2. การออกแบบเครื่องทําน้ํารอนแบบตอเนื่องใน

อุตสาหกรรมอาหาร  

เงินงบประมาณแผนดิน 2557 ผูรวมโครงการ 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง

ผลิตภัณฑชุมชนแบบใชครีบวางเอียง ระหวางเดือน

กรกฎาคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2557 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2556 ผูรวมโครงการ 

4. การพัฒนาเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลชุมชน 

ระหวางเดือนมีนาคม 2555 – เดือนมกราคม 

2556 

เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 2555 หัวหนาโครงการ 

5.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน

อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาดและคารบอน

ฟุตพรินท ระหวางเดือนมกราคม 2555 – เดือน

มกราคม 2556 

สถาบันอาหาร 2555 หัวหนาโครงการ 

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของ

อุตสาหกรรมอาหารไทยอยางยั่งยืนสูหลักการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ 

Green Productivity เพ่ือการผลิตประจําป 

2555  

สถาบันอาหาร 2555 ผูรวมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายกัณวริช พลูปราชญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Ganwarich Pluphrach 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

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

Email pganwarich@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก 2533 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2537 

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

(Czech Republic) 

2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

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

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

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

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

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

 

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

       Microstructure and Mechanical Properties of a Drop Forging Microalloyed HSLA   

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

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

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

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

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

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

       No. 4, pp. 409-413. 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

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

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

       Filler Metal”, Proceedings of HERP CONGRESS III Symposium,  

       March 9-11, Nakhornsrithammarad, Thailand.  

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

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

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

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

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

             พิมพครั้งท่ี 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

             ISBN 978-616-406-929-9 

3.2 กัณวริช พลูปราชญ. สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Seminars) 

             พิมพครั้งท่ี 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

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

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

INE222 Engineering Materials 

ME109 ME301  Engineering Drawing 

ME302 ME314 Mechanical Engineering Laboratory I 

ME412 Mechanical Engineering Laboratory II 

ME492 Mechanical Behavior of Materials 

MME 500 Mechanical Engineering Seminars 

MME 502 Mechanical Engineering Research Methodology 

MME530 Mechanical Engineering Seminars I 

MME591 Mechanical Engineering Experimental Methods and Design 

DME601 Advanced Mechanical Behavior of Materials 

DME602 Thesis 

DME603 Mechanical Engineering Seminars I 

DME 633 Mechanical Engineering Seminars II 

DME634 Mechanical Engineering Seminars III 

DME635 Theory of Plastic Deformation and Metal-Forming Processes 

DME691 Theory of Plasticity Fracture Mechanics Thesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

121 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1. “Yield  Stress  Analysis  on  the  Deep  

Drawing  of AISI  Type 304  Stainless  

Steel  Sheet” 

As the SWU contract 

number 156/2557- 

2557 หัวหนา

โครงการ 

2. The Effect of Vanadium and Niobium 

Alloying Elements on the Microstructure 

and Mechanical Properties of a Drop 

Forging Microalloyed HSLA Steel  

As the SWU contract 

number 156/2557- 

2557 หัวหนา

โครงการ 

3. A Study of V–Nb–Ti Alloying 

Modification on the Microstructure and 

Mechanical Properties of Spring-back 

Microalloyed Steel Sheet in V-die 

Bending Process 

As the SWU contract 

number 156/2557- 

2557 หัวหนา

โครงการ 

4. “Weldability on the Microstructure 

and Mechanical Properties of Micro-

Alloyed Low Carbon Steel Using Nickel–

Iron Based Filler Metal”   

งบประมาณแผนดิน 

(สกอ) 

2557 หัวหนา

โครงการ 

5. “On the Microstructure and 

Mechanical Properties of Micro-Alloyed 

Low Carbon Welded Steel Using GMAW 

Process”  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2558 หัวหนา

โครงการ 
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6.Mechanical Properties and 

Microstructure on the Weldability of 

ASTM A-48 Gray Cast Iron Using Unibraze 

55 Welding Electrode 

งบประมาณแผนดิน 

(สกอ) 

2558 หัวหนา

โครงการ 

7. Mechanical Properties and 

Microstructure of Resistance Spot-

Welded Joints Microalloyed Low Carbon 

Cast Steels 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2558 หัวหนา

โครงการ 

8. Investigations on the Strengths of 

Resistance Spot-Welded Joints Austenitic 

Stainless Steel Sheets  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2558 หัวหนา

โครงการ 

9. The Effect of Spektor and Hall-Petch 

Equation Compared to the Crystal 

Plasticity Finite Element Model of Alpha 

Grain Size in the Weld HAZ on As-Rolled 

State High Strength Microalloyed Low 

Carbon Steels 

งบประมาณแผนดิน 

 

2560 หัวหนา

โครงการ 

10. Microstructure and Mechanical 

Properties of Dissimilar Austenitic 

Stainless Steel and Low Carbon Steel 

Joints Prepared by a Resistance Spot 

Welding Technique  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2559 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายพิชัย อัษฎมงคล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pichai Adsadamongkol 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

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

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2535 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2538 

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

London, UK. 

2544 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง, การจัดการพลังงาน ISO 50001, Micro gas turbine Engine.   

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

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

       การสกัดชีวมวลโดยการปรับสภาพจากการระเบิดดวยไอน้ํา, วารสารวิศวกรรมศาสตร คณะ 

       วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 หนา 90-100.  

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

       ไหมแบบ CAN TYPE โดยวิธีเชิงตัวเลข, วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 หนา 14-25. 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

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

       สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง, การ   

       ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30, 5-8 กรกฎาคม 2559,  

       หนา  1-7. 

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

 - 

4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

MME551 WASTE HEAT RECOVERY  

ME109 ENGINEERING DRAWING  

ME314 GENERAL MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY  

ME250 THERMODYNAMICS  

ME403 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III  

ME250 THERMODYNAMICS  

ME454 POWER PLANT ENGINEERING  

MME566 GAS TURBINE AND JET PROPULSION  

ME302 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II  

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1 . โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี

ตนแบบสําหรับ SMEs & OTOPs ในดาน

สิ่งแวดลอมและพลังงาน พ.ศ. 2557 กระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2557 หัวหนา

โครงการ 

2.  โครงการใหคําปรึกษาแนะนําแก SMEs ใน

อุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2556 กระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2557 หัวหนา

โครงการ 

3. โครงการมหกรรมเครื่องจักรกล และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุน พ.ศ. 2555 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

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

ไดซเบดแกสซิไฟเออรชนิดบับบลิ่ง (bubbling 

fluidized bed gasifier) พ.ศ. 2555 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

5.  โครงการการตรวจวัดและปรับสภาพความ

แมนยําของเครื่องจักรพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสมรรถนะการ

ทํางานของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิต พ.ศ. 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2555 หัวหนา

โครงการ 

 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยาง

ยั่งยืนดวยระบบการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐานสากล (ISO 50001) พ.ศ. 2554 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2554 หัวหนา

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 

 

ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายประชา บุณยวานิชกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pracha Bunyawanichakul 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

เบอรโทรศัพท  037-322609 

Email prachabu@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539 

ปริญญาโท M.Eng. Agricultural Machinery and 

Management 

Asian Institute of Technology  2541 

ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering University of Tasmania, 

(Australia)  

2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. วิชชา อุปภัย ประชา บุณยวานิชกุล และมนูศักดิ์ จานทอง, 2558, การประยุกตใชระบบควบคุมการ 

              เคลื่อนท่ีอัตโนมัติของรถไถสําหรับควบคุมการติดตามเชิงเสน, วารสารวิศวกรรมศาสตร  

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1, หนา 56-66.  

2.   พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. 2557, การทบทวน 

              พัฒนาการของการลดความชื้นขาวเปลือกในทางอุตสาหกรรม.วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร  

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6 ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1, หนา 668-74. 

 

 

 

 

mailto:prachabu@g.swu.ac.th


 
 

127 

 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, Bancha KONGTRAKOOL. 2-Stage  

       Parabolic Dish-Stirling Engine Experimental Study in Thailand. Walailak Journal of  

       Science and Technology (WJST) Volume 13, 2016 (in press) 

1.2 Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, Bancha KONGTRAKOOL. 2015,  

       Performance Assessment of a Constructed Double Reflection Parabolic Disc  

       Concentrator Under Thailand Climate Condition. International Journal of Applied  

       Engineering Research. Volume 10 Number 4, pp.10015-10031.  

1.3 Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, Bancha KONGTRAKOOL. 2015,  

       Performance Evaluation of a Paraboloidal Concentrator. Applied Mechanics and  

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

1.4 Mustafa Yapha, Pracha Bunyawanichakul, Nifahmee Hayinnilah. 2014, Coarse Rice Products  

       by Must Flow Fluidization Technique for Diabetes Patients. International Journal of  

       Science and Research(IJSR) Volume 3 Issue 6, pp. 99-103.  

1.5 Mustafa Yapha, Monthon Chuchonaak, Pracha Bunyawanichakul, 2014, Development of a  

       Commercial Scale Must Flow Paddy Dryer. International Journal of Mechanica and  

       Industrial Technology Volume 2 Issue 1, pp. 45-50. 

1.6 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. 2557, ผลกระทบของ 

       กระแสความเร็วของอากาศรอนทีมีตอผลการลดความชื้นของขาวเปลือกสําหรับเครื่องอบแหง 

       ขาวเปลือกแบบมัสทโฟล.วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6 ปท่ี 9 ฉบับท่ี  

       1, หนา 28-35. 

1.7 ประชา บุณยวานิชกุล. 2556, การประเมินกระบวนการเตรียมตัวอยางอางอิงสําหรับเครื่องวัดความชื้น 

       ขาวเปลือก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 6ปท่ี 5 ฉบับท่ี 

9  

6       หนา 47-55.  

1.8 ประชา บุณยวานิชกุล และ ไพศาล นาผล. 2555. การศึกษาอิทธิพลของตําแหนงติดตั้งเครื่องทําความรอน 

       ตอการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงของรถเก่ียวนวดขาวไทยประดิษฐดวยการคํานวณเชิง 

       พลศาสตรของไหล. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 หนา 24- 

       34. 
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, การศึกษาผลกระทบของรีเจนเนอรเร 

       เตอรอลูมิเนียมท่ีมีตอเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติกแบบเปดสูบรรยากาศปลายขางหนึ่งเปด, การ 

       ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ 

2.2 ปยชาติ จันทรานนท ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, การศึกษาเชิงทดลองเครื่องยนต 

       เธอรโมอะคูสติกท่ีใชลูกแกวเปนรีเจนเนอรเรเตอร, การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 53 ของ 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ 

2.3 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Phenomenon of Drying Rough Rice by  

       Must Flow Dryer. การประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณ 

       ดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาท่ี 284-287 

2.4 ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล. การศึกษาผลกระทบ 

       ของคุณลักษณะของรีเจนเนอรเรเตอรประเภทโลหะท่ีมีตอสมรรถนะของเครื่องยนตเธอรโมอะ 

       คูสติก. การประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณืดานความรอน 

       และกระบวนการ ครั้งท่ี 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาท่ี 293-298 

2.5 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. การศึกษาศึกษา 

       พฤติกรรมการทํางานของเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบมัสทโฟล. การประชุมวิชาการเ เรื่องการ 

       ถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณืดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 13, 13-14  

       มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาท่ี 5-10 

2.6 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Must Flow Dryer for Coarse Rice. การ 

       ประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและ 

       กระบวนการ ครั้งท่ี 13, 13-14 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาท่ี 11-15 

2.7 พงศกร สุวโท มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล. อิทธิพลความหนาของชันขาวเปลือกท่ีมีตอ 

       คุณสมบัติทางกายภาพของขาวเปลือกในเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟล, การประชุมวิชาการเ เรื่อง 

       การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 13, 13- 

       14 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาท่ี 34-39 

2.8 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Must Flow Dryer for Rough Rice, The  

       Second International Conference on Green Computing Technology and Innovation  

       (ICGCTI 2014),18-20 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 26-30 

2.9 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. ผลกระทบของอัตราการ 

       ไหลและอุณหภูมิของอากาศรอนตอการลดความชื้นขาวเปลือก (กรณีศึกษาของเครื่องอบแหง 

       ขาวเปลือกแบบมัสทโฟล). การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้ง 

       ท่ี 27, 16-18 ตุลาคม 2556, ชลบุร,ี CDROM 



 
 

129 

 

2.10 ณัฐพล มณีโชติ มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. อิทธิพลของความหนาของ    

       ชั้นขาวเปลือกตอความดัน และความเร็วของกระแสอากาศในเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟล. การ 

       ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 27, 16-18 ตุลาคม 2556,  

       ชลบุรี, CDROM 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

3.1   มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล ; เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบมัสท 

              โฟล; งานประกวดสิ่งประดิษฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    

              ศรีนครินทรวิโรฒ; งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษา  

              แหงชาติ ครั้งท่ี 32, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ; 3-5 พฤศจิกายน 2557. 

3.2  ประชา บุณยวานิชกุล, การวัดและเครื่องมือวัด, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555  

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

 

4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

DME 601 Mechanical Engineering Seminar I 

DME 602 Mechanical Engineering Seminar II 

DME 603 Mechanical Engineering Seminar III 

DME 604 Optimization Analysis 

MME 503 Advanced Engineering Mathematics 

MME 560 Advanced Numerical Analysis 

MME 565 Computational Fluids Dynamics 

CVE 501 Engineering Analysis 

ME 211 Numerical Analysis for Mechanical Engineering 

ME 307 Measurement and Instrumentation 

ME 466 Fluid Machinery 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1. การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดขาวแบบตอพวง

กับจอบหมุนสวนทางเพ่ือการปลูกขาวแบบลด

การไถพรวน  

- 2558 หัวหนา

โครงการ 

2. การออกแบบและประเมินผลการทํางานของ

ชุดใบมีดหมุนกําจัดเศษชีวมวลสําหรับใชรวมกับ

เครื่องปลูกออยแบบลดการไถพรวน  

- 2557 หัวหนา

โครงการ 

3. การศึกษาพารามิเตอรในการออกแบบเครื่อง

เพาะกลาสําหรับนาโยน  

- 2557 หัวหนา

โครงการ 

4. การพัฒนาตนแบบเครื่องอบแหงขาวเปลือก

แบบมัสทโฟลว  

- 2557 หัวหนา

โครงการ 

5. อิทธิพลของขนาดรูเปดของแผนกระจาย

อากาศและความหนาของชั้นขาวเปลือกตอ

ระยะเวลาการอบแหงในเครื่องอบแหงแบบมัสท

โฟลว  

- 2556 หัวหนา

โครงการ 

6. อิทธิพลของกระแสลมรอนตอการลดความชื้น

ขาวเปลือกสําหรับเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟลว  

- 2556 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายกิตติ สถาพรประสาธน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Kitti Sathapornprasath 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

เบอรโทรศัพท  02 649 5000 ตอ 22055 

Email kittipom@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร 2536 

ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 2541 

ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 ขจร อัจจิมาจิรัฐติกาล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การพัฒนาวัสดุข้ึนรูปเชิงประกอบท่ีเสริมแรง 

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

       2558) หนา 94-111. 

1.2 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย  เจริญคุณ, 2557, “การศึกษาสมรรถนะและการเสื่อมสภาพของ 

       น้ํามันหลอลื่นจากการใชไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, วารสารวิจัย มข. ปท่ี 19 ฉบับท่ี  

       2 ประจําเดือน มีนาคม-เมษายน หนา 305 – 319. 

1.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ฉัตรชัย นิมมล, 2556, “อิทธิพลของการแผรังสีอินฟาเรดไกลท่ีมีตอ 

       ประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบการอบแหงดวยเจตสเปาเต็ดเบดเปนจังหวะ”, วารสารวิจัย  

mailto:kittipom@gmail.com
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       มข. ปท่ี 18 ฉบับท่ี2 ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน หนา 325 – 343. 

1.4 Kittichote Supakumnerd and Kitti Sathapornprasath, 2013, A review of the impinging  

       stream dryer, SWU Engineering Journal, Vol. 8(1). Pp. 16-23. 

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

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

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

 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 กิตติ สถาพรประสาธน และ อภินันท พงศมณี, 2558, “การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในระบบหลอ 

       เย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย 

       ครั้งท่ี 11, 17 - 19 มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี. หนา 602-610. 

2.2 จอมวงศ สุวรรณราช และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความ 

       รอนจากพลังงานแสงอาทิตยมาใชรวมกับระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน : กรณีศึกษาอาคาร 

       เชลลเฮาส”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งท่ี 11, 17 - 19  

       มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี หนา 1391-1399. 

2.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย  เจริญคุณ, 2556, “การศึกษาสมรรถนะและมลพิษไอเสียจากการ 

       ใชน้ํามันไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงาน 

       แหงประเทศไทยครั้งท่ี 9, 8 - 10 พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา 980-987-. 

2.4 มนตรี มีคํานิล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2556, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความรอนเหลือ 

       ท้ิงจากกระบวนการเคลือบผิวกระปองมาใชในการอบฝากระปองดวยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน 

       ความรอน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งท่ี 9, 8 - 10  

       พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา 575-584. 

2.5 กิตติ สถาพรประสาธน และ จิรัฎฐ วิชิตชัยชาคร, 2555, “หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจดาน 

       พลังงานของธนาคารพาณิชยไทย”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้ง 

       ท่ี 8, 2 - 4 พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา EP06 1-6. 

2.6 ภมร บัวทุม และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2555, “การลดความชื้นขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงกระแส 

       ชนแบบวิถีโคง”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งท่ี 8, 2 - 4  

       พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา AP66 1-9. 

   

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 
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4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ME212 Engineering Mechanics I 

ME491 Mechanical Engineering Seminar 

ME492 Mechanical Engineering Project 

ME455 Air Conditioning   

ME477 Energy Conservation 

MME555 Energy Planning and Auditing 

DME601 Mechanical Engineering Seminars I 

DME602 Mechanical Engineering Seminars II 

DME603 Mechanical Engineering Seminars III 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1.การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนแบบวงรอบใน

การลดอุณหภูมิอากาศในหองโดยสารรถยนต

ขณะจอดรถกลางแจง 

งบประมาณแผนดิน 2558 หัวหนา

โครงการ 

2. การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในการควบคุม

ระบบหลอเย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 

งบประมาณแผนดิน 2557 หัวหนา

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวอาจรี ศุภสุธีกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Ajaree Supasuteekul 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

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

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2544 

ปริญญาโท M.Eng. Refrigeration and Air 

Conditioning 

University of New South Wales, Australia 2546 

ปริญญาเอก Ph.D. Building 

Technology/Sustainable Energy 

Technology 

University of Nottingham, UK 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Building services, Renewable energy, Sustainable Energy Technology, Refrigeration 

and Air Conditioning System, Absorption Refrigeration System 

ผลงานทางวิชาการ  

 - 

 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 อาจรี ศุภสุธีกุล. การศึกษาระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษพลังงาน. วารสาร 

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

2.1 อาจรี ศุภสุธีกุล นฤภัทร ตั้งม่ันคงวรกูล และ ธนรัฏฐ ธนาเตชะวงศ.  การศึกษาคารบอนฟุตพริ๊นทท่ีเกิด 

       จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการ  

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

       หนา842-848. 

2.2 อาจรี ศุภสุธีกุล และ ปราชญา ตรีสุทธาชีพ. การศึกษาการบําบัดน้ําเสียโดยใชโอโซนสําหรับ 

       โรงพยาบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาดานวิจัยอยางยั่งยืน, มหาวิทยาลัย 

       ศรีนครินทรวิโรฒ, วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2555 หนา 1109-1117. 

2.3 อาจรี ศุภสุธีกุล และ เจษฎา เรืองแสง. การศึกษาและพัฒนาสมการการใชพลังงานในโรงงาน 

       อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งท่ี  

       6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 29-30 พฤษภาคม 2555 หนา 601-610. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 

4. ภาระงานสอน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

EG 241 ENGINEERING MECHANICS 

ME212 ENGINEERING MECHANICS I 

ME353 REFRIGERATION 

ME 250 THERMODYNAMIC 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุ

สถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1 . โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงทดลองของ

การใชเครื่องควบแนนแบบระเหยใน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยใชสารทํา

ความเย็น R-417a  

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

2558 หัวหนา

โครงการ 

2. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องควบแนน

แบบไฮบริดสําหรับเครื่องปรับอากาศเพ่ือการ

อนุรักษพลังงาน  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา

โครงการ 

3. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการอัดข้ึนรูปแทง

เชื้อเพลิงจากกากกาแฟและกากชา  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผูรวมโครงการ 

4. หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการศึกษา

ระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสม

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร  

2554 หัวหนา

โครงการ 

5. หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการ

ออกแบบจําลองในการเลือกฉนวนกันความรอน

สําหรับงานกอสราง  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2552 หัวหนา

โครงการ 

6. โครงการวิจัยเรื่องการจําลองระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลขของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมดวย

พลังงานจากแสงอาทิตยโดยใชสารทําความเย็น

ทดแทน  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร  

2552 หัวหนา

โครงการ 

 7. โครงการวิจัยเรื่องการสรางภาพฉากหลัง จาก

ภาพวีดีโอสําหรับระบบรักษาความปลอดภัย  

เงินรายไดคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2552 ผูรวมโครงการ 
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ภาคผนวก ช   

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

            เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา 2560 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารประจําหลักสูตร  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก สถานการณ

ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ปรัชญา คุณสมบัติผูเขา

ศึกษา 

  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คงเดิม 

ปรัชญา 

มุงสรางองคความรูใหมทาง

วิศวกรรมเครื่องกลอยางยั่งยืน 

ปรัชญา 

สรรสรางองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับสูง 

เปลี่ยนปรัชญา 

 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1.หมวดวิชาบังคับ 7* 13 7* 13 

2.หมวดวิชาเลือก - 12 - 12 

3.หมวดวิชาปริญญานิพนธ 36 12 36 12 

หนวยกิตรวม 36 37 36 37 
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รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

- หมวดวิชาบังคับ - หมวดวิชาบังคับ  

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

วิศวกรรมเครื่องกล  

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

คงเดิม 

วศก 501 สัมมนาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1 

วศก 501 สัมมนาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

เปลี่ยนแปลง       

ตัด 1 ออก 

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและ

การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและ

การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

คงเดิม 

วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง คงเดิม 

วศก 504 วิธีการไฟไนตอิลิเมนตข้ันสูง วศก 504 วิธีการไฟไนตอิลิเมนตข้ันสูง คงเดิม 

- หมวดวิชาเลือก - หมวดวิชาเลือก  

กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมควบคุม 

กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมควบคุม 

คงเดิม 

วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

ข้ันสูง 

วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

ข้ันสูง 

คงเดิม 

วศก 531 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง วศก 531 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง คงเดิม 

วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี คงเดิม 

วศก 533 ทฤษฎีแผนและเปลือก ไมมี ตัดออก 

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิง

ทดลอง 

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิง

ทดลอง 

คงเดิม 

วศก 540 ทฤษฎีเครื่องจักรกลข้ันสูง วศก 535 ทฤษฎีเครื่องจักรกลข้ันสูง เปลี่ยนแปลงรหัส

วิชา 

วศก 541 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง

  

วศก 533 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง เปลี่ยนแปลงรหัส

วิชา 

วศก 542 การวิเคราะหโมดัล ไมมี ตัดออก 

วศก 543 หุนยนต วศก 543 หุนยนต คงเดิม 
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วศก 544 แมคคาทรอนิค วศก 544 แมคคาทรอนิค คงเดิม 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วศก 545 พลศาสตรข้ันสูง วศก 545 พลศาสตรข้ันสูง คงเดิม 

 วศก 540 การออกแบบระบบโครงขาย

ประสาทเทียม      MME 

540 Artificial Neural  

8     หลักการทํางานและแบบจําลอง

ของระบบโครงขายใยประสาทเทียม 

การคัดแยกเพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว 

โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น 

โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว

โครงขายการจัดการตัวเองและการ

จับคูการออกแบบสําหรับแกไขปญหา

ทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเนนงาน

ทางดานระบบตรวจสอบและควบคุม

อัตโนมัติ 

รายวิชาเปดใหม 

 วศก 541 เทคโนโลยีอัตโนมัติ MME 

541 Automation Technology 

     หลักการของเทคโนโลยีอัตโนมัติ 

ไมโครคอนโทรลเลอร การสื่อสารแบบ

ดิจิตอล การควบคุมแบบปอนกลับ 

ระบบวัดคุมอัตโนมัติโดยใช

คอมพิวเตอร 

รายวิชาเปดใหม 

 วศก 542 ระบบอัจฉริยะ    MME 

542 Intelligent Systems 

     แบบจําลองของนิวรอน 

สถาปตยกรรมโครงขาย กระบวนการ

เรียนรู มัลติเลเยอร เพอรเซ็บตรอน 

โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน เซตฟซซ่ี

และระบบฟซซ่ี 

รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 วศก 546 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม

ควบคุมและแมคคาทรอนิกส 1                          

MME 546  Special Topics in 

Control 

Engineering/Mechatronics 1 

หัวขอพิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวของกับทาง

วิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิกส 

รายวิชาเปดใหม    

ใหมีความยืดหยุน

และกาวทัน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 วศก 547 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม

ควบคุมและแมคคาทรอนิกส 2                           

MME 547  Special Topics in 

Control 

Engineering/Mechatronics 2 

หัวขอพิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวของกับทาง

วิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิกส 

รายวิชาเปดใหม    

ใหมีความยืดหยุน

และกาวทัน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

กลุมวิชาพลังงาน กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน เปลี่ยนแปลง 

วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ คงเดิม 

วศก 551 การนําความรอนท้ิงกลับมา

ใช 

วศก 551 เทคโนโลยกีารนําความรอน

ท้ิงกลับมาใช 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

วศก 552 การอนุรักษพลังงานใน

อาคาร 

วศก 552 การอนุรักษพลังงานใน

อาคาร 

คงเดิม 

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม 

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม 

คงเดิม 

วศก 554 การจัดการพลังงานไฟฟา         ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 วศก 554 เทคโนโลยีโรงไฟฟาข้ันสูง 

MME 554 Advanced Power Plant 

Technologies                                                                        

วัสดุและการออกแบบโรงจักรตนกําลัง

ข้ันสูง เทคโนโลยีถานหินสะอาด วัฏ

จักรความรอนรวมแบบเผาไหมดวย

แกส วัฏจักรความรอนรวมแบบรวม

แกสซิฟเคชัน (IGCC) เทคโนโลยีกังหัน

แกสการปรับปรุงประสิทธิภาพวัฏจักร

ความรอนสําหรับโรงจักรตนกําลังข้ัน

สูง การควบคุมมลภาวะและผบกระทบ

สิ่งแวดลอมจากโรงจักรตนกําลังข้ันสูง 

รายวิชาเปดใหม     

วศก 555 การวางแผนและการ

ตรวจสอบการใชพลังงาน 

วศก 555 การวางแผนและการ

ตรวจสอบการใชพลังงาน 

คงเดิม 

วศก 556 พลังงานแสงอาทิตย  ตัดออก 

 วศก 556 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นของ

ชีวมวล                                             

MME 556 Biomass Gasification 

Technologies 

หลักการของกระบวนการแกสซิฟเคชัน 

ชีวมวลและสมบัติของชีวมวล สมการ

การเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล ปฏิกิริยา

แกสซิฟเคชันของชีวมวล เทคโนโลยี

แกสซิฟเคชัน อุปกรณท่ีใชในระบวน

การแกสซิฟเคชัน สมบัติของแกส

เชื้อเพลิงสังเคราะห การกําจัดสาร

มลทินในแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห  การ

นําแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหไปใช

รายวิชาเปดใหม 
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ประโยชน ความกาวหนาฯ  

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 วศก 557 เทคโนโลยีการอบแหง 

MME 557 Drying Technology 

ทฤษฎีการอบแหง เทคโนโลยการ 

อบแหง สมบัติของอากาศชื้น การไหล

ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทาง

กายภาพและสมบัติทางความรอนของ

อาหารและเมล็ดพืช ระบบอบแหง

เมล็ดพืช การวิเคราะหการอบแหง

เมล็ดพืชอยางละเอียดและอยางงาย

ของการอบแหงเมล็ดเดียว ชั้นบางและ

ชั้นหนา การวิเคราะหการอบแหง

อาหารแบบอยูนิ่งและแบบไหล แบบ

พนฝอยและแบบถังหมุน 

รายวิชาเปดใหม 

 วศก 558 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

พลังงาน 1  

MME 558 Special Topics in 

Innovation Energy 1 

หัวขอพิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวของกับทาง

นวัตกรรมพลังงาน 

รายวิชาเปดใหม    

ใหมีความยืดหยุน

และกาวทัน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 วศก 559 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

พลังงาน 2                            

MME 559 Special Topics in 

Innovation Energy 2 

หัวขอพิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวของกับทาง

นวัตกรรมพลังงาน 

รายวิชาเปดใหม    

ใหมีความยืดหยุน

และกาวทัน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

กลุมวิชาความรอนและของไหล กลุมวิชาความรอนและของไหล คงเดิม 

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ัน

สูง 

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ัน

สูง 

คงเดิม 

วศก 561 เทอรโมไดนามิกข้ันสูง วศก 561 เทอรโมไดนามิกข้ันสูง คงเดิม 

วศก 562 การพาความรอน  ตัดออก 

 วศก 562 เทคโนโลยีการระบายความ

รอนอุปกรณอิเลคทรอนิกส 

MME 562 Electronic Devices 

Cooling Technologies  

พ้ืนฐานการถายเทความรอน  การไหล

และการถายเทความรอนในมินิและไม

โครแชนแนล ความรอนในวงจร

อิเลคทรอนิกสและการพัฒนาเทคนิค

การระบายความรอนในอุปกรณ

อิเลคทรอนิกสและขอจํากัดในการ

ระบายความรอนในอุปกรณ

อิเลคทรอนิกส เทคนิคตางๆในการเพ่ิม

ความสามารถในการถายเทความรอน

และการประยุกตใชในการระบายความ

รอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส การ

ระบายความรอนในอุปกรณ

อิเลคทรอนิกสโดยใชอากาศและ

ของเหลวเปนสารทํางาน การประยุกต

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณในการ

วิเคราะหการถายเทความรอนและ

ลักษณะการไหลในการระบายความ

รอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส 

รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วศก 563 พลศาสตรของกาซ  ตัดออก 

 วศก 563 อากาศพลศาสตร 

MME 563 Aerodynamics     

     พ้ืนฐานของอากาศพลศาสตรและ

ปกเครื่องบิน พลศาสตรการไหลของ

ของไหลแบบอุดมคติ ทฤษฎีการ

เคลื่อนท่ีดวยความเร็วเหนือเสียง การ

ไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีคลื่นช็อค การ

ขยาย Prandtl-Meyer การไหลอัดตัว

แบบเสนตรง การวิเคราะหอากาศ

พลศาสตรเชิงตัวเลข 

รายวิชาเปดใหม 

วศก 564 กลศาสตรของไหลข้ันสูง วศก 564 กลศาสตรของไหลข้ันสูง คงเดิม 

วศก 565 การคํานวณพลสาสตรของ

ไหล 

วศก 565 พลสาสตรของไหลเชิง

คํานวณ 

คงเดิม 

วศก 566 การขับเคลื่อนดวยเจ็ทและ

กังหันกาซ 

วศก 566 การขับเคลื่อนดวยเจ็ทและ

กังหันกาซ 

คงเดิม 

 วศก 567 หัวขอพิเศษทางความรอน

และของไหล 1                       

MME 567 Special Topics in 

Thermal/Fluids 1 

หัวขอพิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวของกับทาง

ความรอนและของไหล 

รายวิชาเปดใหม    

ใหมีความยืดหยุน

และกาวทัน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 วศก 568 หัวขอพิเศษทางความรอน

และของไหล 2                       

MME 568 Special Topics in 

Thermal/Fluids 2 

หัวขอพิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวของกับทาง

ความรอนและของไหล 

รายวิชาเปดใหม   

ใหมีความยืดหยุน

และกาวทัน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

- หมวดวิชาปริญญานิพนธ - หมวดวิชาปริญญานิพนธ คงเดิม 

วศก 590 ปริญญานิพธ  36 หนวยกิต ปพท 692 ปริญญานิพธระดับปริญญา

โท 36 หนวยกิต 

เปลี่ยนแปลง 

วศก 591 ปริญญานิพธ 12 หนวยกิต ปพท 691 ปริญญานิพธระดับปริญญา

โท 12 หนวยกิต 

เปลี่ยนแปลง 
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