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สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร

หนา
1
1

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1

3. วิชาเอก

1

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1

5. รูปแบบของหลักสูตร

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร

2

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3

8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

3

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

3

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

4

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

4

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน

5

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

6

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร

7

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

7

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร

9

1. ระบบการจัดการศึกษา

9

2. การดําเนินการของหลักสูตร

9

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

13

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม

30

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ

30

สารบัญ (ตอ)
หมวดที

หนา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

32

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

32

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

33

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

39

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

42

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)

42

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

42

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

43

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

44

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

44

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

44

หมวดที่ 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

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

50

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

50

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

50

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

50

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

51

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก

หนา

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

53

พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร

79

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร

81

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

83

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร

107

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

137
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตรเดิมคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา
2560
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2561
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ
จ. นครนายก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จําเปนตองนํามาพิจารณาวางแผนหลักสูตรประกอบดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 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) ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย
การยกระดับศักยภาพการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เปนฐานเดิมและการตอยอดขยายฐานใหม
ดวยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชน
ในสังคมผูสูงอายุ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะสูง การพัฒนาหนวยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ กฎหมายที่เกี่ย วของเพื่ออํานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรั บ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาขึ้นมารองรับ เพื่อใหประเทศไทยไมอยูในสถานะเปน
เพียงแคผูซื้อและผูรับถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ แตสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดดวยตนเองในอนาคต
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสําหรับกลุมการผลิตและบริการเปาหมาย
หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงมุงที่จ ะพัฒ นาคนใหมี
คุณภาพ มีความรูความสามารถที่สูงขึ้นทางดานวิศวกรรมเครื่องกล มุงพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย
สูการสรางทรัพยสินทางปญญา เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในดาน
โอกาสและภัยคุกคามจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อสนับสนุนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบใหม
“ไทยแลนด 4.0” เปาหมายตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหได 25% ใน 10 ป
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และแผนกลยุ ท ธ ต า งๆที่ ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ ย นแปลงทางด านสั งคมและวั ฒ นธรรม ที่เ ปน ทั้งโอกาส และผลกระทบในเชิงลบตอ ประเทศอั น
เนื่องมาจากการแพรขยายทางดานเทคโนโลยีทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมเปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว
มากกวาที่ผานมา ทําใหประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการสรางตลาดสินคาตางๆที่เปนทรัพยากรของประเทศ
เชนดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ ดานการบริการ บริหารจัดการฯลฯ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มแกสินคาตางๆ และ
เปนผลดีกับผูประกอบการ และการจางงานในดานตางๆรวมถึงงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูงที่
ตองการในการวิเคราะหวิจัย ศึกษาหาแนวทางการยกระดับสินคาทางดานเทคโนโลยีใหมีมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อย า งไรก็ ดี ผ ลกระทบในเชิ งลบอัน อาจเกิ ดจากการหลั่ง ไหลของวัฒ นธรรมอาจทํา ให เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในคานิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนรุนใหม จึงจําเปนตองปลูกฝง และสอดแทรก
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามของไทย เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการเลือกรับหรือไมรับ
คานิยมที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย การพัฒนาดานเครื่องกลซึ่งเปน
กลไกหนึ่งที่จําเปนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางศีลธรรม และ
จริยธรรม เพื่อใหวิศวกรเครื่องกลมีการปฎิบัติหนาที่ และดําเนินชีวิตอยางมีรอบคอบ และมีสติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาวการณภายนอกที่กลาวมาในขอ 11 ทําใหการพัฒนาหลักสูตรตองทําในเชิงรุก ที่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย น และยื ด หยุ น ได ต ามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม วัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 12
ที่มุงเนนที่จะเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคน และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการสรางองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคที่เปนของตนเอง ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย โดยยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ดังนั้นการผลิต
วิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนตองผลิตบัณฑิตมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพใน
การทําการคนควา พัฒนา และวิจัย เพื่อสามารถเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตวิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการ
ทําการคนควา พัฒนา และวิจัย มีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร ที่จะผลิตวิศวกรที่มี
ความรู มีทักษะ ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
เหมาะสมกับสังคมไทย เสริมสรางใหนิสิตเปนบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนผูนําสังคม สรางสรรคและ
พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมดานวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนบูรณาการองคความรูเพื่อประโยชนของสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูไปสูภาคการผลิต สังคมและชุมชนของประเทศ ทั้งนี้เพื่อ
การพัฒนาไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน รวมทั้งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เรื่องการพัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให
ไมมี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
เปนหลักสูตรที่บริห ารจัดการโดยคณะกรรมการบริการหลักสูตรที่เปนอาจารยประจําภาควิช า
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โดยไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูรับผิดชอบบริหาร
หลักสูตรเปนรายป
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรรสรางองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง
1.2 ความสําคัญ
วิศวกรรมเครื่องกล เปนศาสตรสาขาหนึ่งทางดานวิศวกรรมหลักที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
จากสรุปสภาวการณรวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังที่ได
กลาวมาในหัวขอ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร พบวาการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 12 ซึ่งเปนประโยชนตอการเสริมสรางและพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน และพอเพียง อีกทั้งสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติได
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูที่สูงขึ้นทางดานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถตอยอดองคความรูสูงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
2. มีทักษะสื่อสาร สามารถเผยแพรความรูจากงานวิจัย
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองและมีจิตอาสาตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดย
อาจารยและนิสิต สามารถกาวทัน
หรื อ เป น ผู นํ า ในการสร า งองค
ความรู ห รื อ ต อ ยอดองค ค วามรู
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล

ยุทธศาสตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป
- ส งเสริ มใหอ าจารย ใฝ ห าความ
เชี่ ยวชาญ และความกาวหนาใน
สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ด ว ยการหา
ประสบการณทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
จํ า นวนรายชื่ อ อาจารย พร อ ม
ปร ะ วั ติ แ ล ะ ป ร ะส บ ก า ร ณ
ผลงานทางวิ ช าการ การพั ฒ นา
และการฝกอบรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กระตุ น ให นิ สิ ต เกิ ด ความใฝ รู มี
แนวทางการเรี ย นที่ ส ร า งองค
ความรู ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และ
วิชาการที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร
- จั ด หาเอกสารทางวิ ช าการให
เพี ย งพอกั บ ผู เ รี ย น เพื่ อ ให เ ป น
พื้น ฐานในการคิดวิเคราะห และ
แกปญหา
- จัดใหเปนผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุน
ใหเกิดการใฝรูตลอดเวลา
จั ด ให มี ก ารรายงาน
ความกาวหนาของนิสิตในรูปแบบ
การสัมมนายอยเปนประจํา
- จัดใหมีหองพักผอนรวมสําหรับ
นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแล ะ
อาจารย เพื่อแลกเปลี่ย นความรู
และความคิ ด กั น ในบรรยากาศ
อยางไมเปนทางการ
ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร - จั ด หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม มาตรฐานหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
ของ สกอ.
เกณฑของ สกอ.
- มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษาทุกๆ ป

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- จํานวนรายชื่อตําราเอกสารทาง
วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น
สํานักหอสมุด
- รายชื่ อ นิ สิ ต ที่ เ ป น ผู ส นั บ สนุ น
และ/หรื อ ผู ช ว ยสอนในระดั บ
ปริญญาตรี
- รายงานความกาวหนาปริญญา
นิพนธของนิสิต

รายงานการรับ รองหลักสูตรของ
สกอ.
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หมวดที่ 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-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ใหไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พิจารณา
แลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาและมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
- สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต อุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเทาหรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถเลือกเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2
- สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่
เทียบเทาดวยคะแนนเกียรตินิยม หรือคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ในระบบคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00 สามารถ
เลือกเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1
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2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การเรีย นในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น เปนการเรียนที่มี
รูปแบบที่เนนการคนควา วิเคราะห และสังเคราะหสาระความรู ใหมีความเขาใจในระดับที่เชี่ยวชาญ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ ดังนั้นนิสิตจึงอาจมีปญหาในเรื่องการปรับตัวในการฝกฝนทักษะในดาน
ตางๆที่จําเปนเชน การสืบคนขอมูล การวิเคราะหสรุป การจัดการบรรณานุกรม และการนําเสนอขอมูล
นอกจากนี้นิสิตบางสวนอาจมีการทํางานประจําควบคูกับการเรียนจึงอาจมีปญหาและอุปสรรคใน
การจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเขารวมกิจกรรม ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนํากฏระเบียบและเทคนิคแบงเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใชในการวางเปาหมายการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบคนขอมูล การวิเคราะหสรุป การจัดการบรรณานุกรม และการ
นําเสนอขอมูลใหแกนิสิตใหม
3. มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําแนะนํา และดูแลนิสิตอยางสม่ําเสมอ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
หนวย : คน
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2564
10
10
20
10

10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2559
2560
2561
2562
2563
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
การศึกษา (50,000 บาท/คน/ป x 10 คน
ตอป)
รวมรายรับ
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.6.2 ประมาณการคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ยอดสะสม
คาใชจาย
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูส อน (25 หนวยกิต x 600 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป)

(ตอหัว)
38,000

225,000
15,000

คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภณ
ั ฑที่ใชสําหรับนิสติ

10,000
130,000

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→ คาใชจายรวม

380,000

→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 10 คน)

38,000

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

47,500

งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

2,375
2,375

คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

4,750

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)

59,500
12,000
11

คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)

-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

70,000
10,500

หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ป)

8,720
6,000

78,720
84,720

คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 2 ป)

2,080

86,800

คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ป)

11,808

98,608

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร (นิสิตขั้นต่ํา 10 คน)

98,608

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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3.1.3

3.1.3.1 Y1U1

J

'win 500
MME 500

J
3(2-2-5)

Mechanical. Engineering Research Methodology

'wifl 501

MME 501

13

1(0-2-1)
Mechanical. Engineering Seminars

wln 502

3(3-0-6)
fl'EJfll

MME 502

Mechanical. Engineering Experimental. Methods and Design

Wlfl 503

MME 503

3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics

'win 504
MME 504

1

3(3-0-6)
Advanced Finite El.ement Methods

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
พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง
MME 530 Advanved Mechanical Behaviour of Materials

3(3-0-6)

วศก 531
MME 531

กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids

3(3-0-6)

วศก 532
MME 532

ทฤษฎีอิลาสติกซิตี
Theory of Elasticity

3(3-0-6)

วศก 533
MME 533

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration

3(3-0-6)

วศก 534
MME 534

การวิเคราะหความเคนเชิงทดลอง
Experimental Stress Analysis

3(3-0-6)

วศก 535
MME 535

ทฤษฎีเครื่องจักรกลขั้นสูง
Advanced Theory of Machines

3(3-0-6)

วศก 540
MME 540

การออกแบบระบบโครงขายประสาทเทียม
Design of Artificial Neural Networks

3(3-0-6)

วศก 541
MME 541

เทคโนโลยีอัตโนมัติ
Automation Technology

3(3-0-6)

วศก 542
MME 542

ระบบอัจฉริยะ
Intelligent system

3(3-0-6)

วศก 543
MME 543

หุนยนต
Robotics

3(3-0-6)
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วศก 544
MME 544

แมคคาทรอนิค
Mechatronics

3(3-0-6)

วศก 545
MME 545

พลศาสตรขั้นสูง
Advanced Dynamics

3(3-0-6)

วศก 546
MME 546

หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 1
Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering 1

3(2-2-5)

วศก 547
MME 547

หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 2
Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering 2

3(2-2-5)

2. กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน
วศก 550
การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ
MME 550
Bio-Energy Conversion

3(3-0-6)

วศก 551
MME 551

เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใช
Waste Heat Recovery Technologies

3(3-0-6)

วศก 552
MME 552

การอนุรักษพลังงานในอาคาร
Energy Conservation for Buildings

3(3-0-6)

วศก 553
MME 553

การอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation for Industries

3(3-0-6)

วศก 554
MME 554

เทคโนโลยีโรงไฟฟาขั้นสูง
Advanced Power Plant Technologies

3(3-0-6)

วศก 555
MME 555

การวางแผนและการตรวจสอบการใชพลังงาน
Energy Planning and Auditing

3(3-0-6)

วศก 556
MME 556

เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน
Gasification Technologies

3(3-0-6)

วศก 557
MME 557

เทคโนโลยีการอบแหง
Drying Technology

3(3-0-6)

วศก 558
MME 558

หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 1
Special Topics in Innovation Energy 1

3(2-2-5)

วศก 559
MME 559

หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 2
Special Topics in Innovation Energy 2

3(2-2-5)
15

3. กลุมวิชาความรอน-ของไหล
วศก 560
การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้นสูง
MME 560
Advanced Numerical Analysis

3(3-0-6)

วศก 561
MME 561

เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
Advanced Thermodynamics

3(3-0-6)

วศก 562
MME 562

เทคโนโลยีการระบายความรอนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
Electronic Devices Cooling Technologies

3(3-0-6)

วศก 563
MME 563

อากาศพลศาสตร
Aerodynamics

3(3-0-6)

วศก 564
MME 564

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics

3(3-0-6)

วศก 565
MME 565

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
Computational Fluids Dynamics

3(3-0-6)

วศก 566
MME 566

กังหันกาซและการขับเคลื่อนดวยเจ็ท
Gas Turbine and Jet Proplusion

3(3-0-6)

วศก 567
MME 567

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1
Special Topics in Thermal Fluids 1

3(2-2-5)

วศก 568
MME 568

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2
Special Topics in Thermal Fluids 2

3(2-2-5)

3.1.3.3 รายวิชาหมวดวิชาปริญญานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
ปพท 692
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
GRT 692
Master’s Thesis
แผน ก แบบ ก 2
ปพท 691
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
GRT 691
Master’s Thesis

36 หนวยกิต

12 หนวยกิต
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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 สําหรับผูจบปริญญาตรีที่เนนการวิจัย
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศก 500
ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล*
วศก 501
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล*
ปพท 692
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม
* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MME502
ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล*
ปพท 692
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม
* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
6
6

หนวยกิต
3(3-0-6)
9
9
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 692
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
9
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 692
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
12
12

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูจบปริญญาตรีที่ทําการวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
วศก 500
ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
วศก 501
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-2-1)
วศก 503
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
วศก xxx
รายวิชาหมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม
10
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศก 502
ระเบียบวิธีการทดลองและการออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
วศก 504
วิธีไฟไนตอิลิเมนตขั้นสูง
วศก xxx
รายวิชาหมวดวิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศก xxx
รายวิชาหมวดวิชาเลือก
วศก xxx
รายวิชาหมวดวิชาเลือก
ปพท 691
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
9
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
9
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
MME 501

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-2-1)
Mechanical Engineering Seminars
การจับใจความสําคัญจากการสืบคนบทความและรายงานทางวิชาการ พรอมไปกับการ
เสริมสรางทักษะในการเขียนรายงาน การเขียนเอกสารอางอิง การเขียนเอกสารประกอบการนําเสนอ การ
นําเสนอรายงานสัมมนาที่เกี่ยวของกับหัวขอที่นิสิตสนใจศึกษาแกคณาจารยและนิสิตรวมชั้นเรียนดวยปาก
เปลา
วศก 502
MME 502

ระเบียบวิธีการทดลองและออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-6)
Mechanical Engineering Experimental Method and Design
ทฤษฎีและการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบระบบการวัดและการทดลอง การ
เลือกและเศรษฐศาสตรของระบบการวัด การนําไปปฏิบัติจริง การวางแผนการปฏิบัติการดวยตนเองในปญหา
ที่ไดรับมอบหมายทางดาน กลศาสตรประยุกต วิศวกรรมควบคุม ความรอน ของไหล และนวัตกรรมพลังงาน
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วศก 503
MME 503

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics
ทบทวนสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสน ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธในรูปอนุกรมกําลัง การแปลงลาปลาซ เวกเตอร เมตริกซและดีเทอรมิแนนท แคลคูลัส
อนุพันธของเวกเตอร การอินทิเกรตเชิงเสนและพื้นผิว ทฤษฎีการอินทิเกรต อนุกรมฟูริเยรและการอินทิเกรต
สมการเชิงอนุพันธยอย ลําดับและอนุกรม อนุกรมเทยเลอรและลอเรนจ การอินทิเกรตโดยวิธีเศษเหลือ การ
วิเคราะหฟงกชั่นของจํานวนเชิงซอนและอนุกรมกําลัง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
วศก 504
MME 504

วิธีไฟไนตอิลิเมนตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Finite Element Methods
ศึกษาการสรางแบบจําลองทางดานการคํานวณ กลศาสตรสําหรับของแข็งและโครงสราง
หลักการพื้นฐานสําหรับวิธีไฟไนตเอลิเมนต ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับโครงถัก ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับคาน ไฟ
ไนตเอลิเมนตสําหรับโครง ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับของแข็งใน 2 มิติ ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับแผนและเปลือก
ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับของแข็งใน 3 มิติ ชิ้นสวนเพื่อจุดประสงคพิเศษ เทคนิคในการสรางแบบจําลอง ไฟไนต
เอลิเมนตสําหรับปญหาทางดานการถายเทความรอน และวัสดุศาสตร
3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก
1. กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม
วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
MME 530 Advanced Mechanical Behavior of Materials
ความเคนและความเครียด ความยืดหยุน การทดสอบแรงดึง การทดสอบพฤติกรรมเชิง
พลาสติกอื่นความเครียดแข็งของโลหะ ทฤษฎีลักษณะความเปนพลาสติก ผลกระทบของอัตราความเครียดและ
ความเคนไหลที่สัมพันธกับอุณหภูมิ การเลื่อน ดีสโลเคชั่น ผลึกแฝดทางกลและการเฉือนแบบมารเทนซิติก
กลไกความแข็งในโลหะ ความเหนียวออนและการแตกหัก วิสโคอีลาสติกซิตี การคืบและความเคนแตกหัก
ความลา ความเคนตกคาง งานแปรรูปทางกล
วศก 531
MME 531

กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanics of Solids
การวิเคราะหความเคน การวิเคราะหความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนกับ
ความเครี ย ดสํ า หรั บ ของแข็ งที่ มีความยื ดหยุน เชิงเสน ทฤษฎีความเสีย หายหรื อเกณฑ ของการคราก และ
ของแข็งแบบพลาสติกอุดมคติ วิธีพลังงาน การดัดของคาน การบิด ปญหาแบบแกนสมมาตร ความเคนจาก
ความรอน เสถียรภาพแบบยืดหยุน วัสดุประกอบ
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วศก 532
MME 532

ทฤษฎีอิลาสติกซิตี
3(3-0-6)
Theory of Elasticity
หลักการของกลศาสตรสารตอเนื่อง เทนเซอรของความเคน การผิดรูปของสารตอเนื่อง สมการ
ควบคุ ม ของทฤษฎี ค วามยื ด หยุ น แบบเชิ ง เส น กฎด า นโครงสร า งในทฤษฎี ค วามยื ด หยุ น แบบเชิ ง เส น
ความสัมพันธควบคุมในทฤษฎีความยืดหยุนแบบเชิงเสน ปญหาพิเศษของทฤษฎีความยืดหยุนแบบเชิงเสน
ปญหาแบบ 3 มิติในทฤษฎีความยืดหยุน ปญหาของเซนตเวอนองต ปญหาแบบระนาบของทฤษฎีความยืดหยุน
ความสัมพันธในทฤษฎีความยืดหยุนแบบไมเปนเชิงเสน กฎดานโครงสรางสําหรับวัตถุยืดหยุนแบบไมเปนเชิง
เสน ปญหาและวิธีการของทฤษฎีความยืดหยุนแบบไมเปนเชิงเสน
วศก 533
MME 533

การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanical Vibration
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การตอบสนองของระบบที่มีระดับขั้น
ความเสรีหนึ่ง สอง และหลายขั้น การหาผลเฉลยแบบวิธีตรง และการประมาณคาผลเฉลยโดยวิธีกราฟฟก วิธี
วิเคราะหโดยใชไฟไนตอีลีเมนต
วศก 534
MME 534

การวิเคราะหความเคนเชิงทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Stress Analysis
ศึกษาความเคน ความเครียด และความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด สมการและ
ทฤษฎีความยืดหยุนแบบระนาบ กลศาสตรการแตกหัก การวัดความเครียด มาตรวัดความเครียดแบบที่อาศัย
ความตานทานไฟฟา วงจรของมาตรวัดความเครียด เครื่องมือบันทึกขอมูล วิธีวิเคราะหความเครียด ทฤษฎีแสง
วิธีแถบแสง ทฤษฎีโฟโตอีลาสติกซิตี การประยุกตโฟโตอีลาสติกซิตี การวิเคราะหความเคนแบบ 2 และ 3 มิติ
วิธีทางดานแสงสําหรับการหาพารามิเตอรการแตกหัก การฉาบแบบโฟโตอีลาสติกและการฉาบเปราะ การ
วิเคราะหเชิงสถิติของขอมูลที่ไดจากการทดลอง
วศก 535
MME 535

ทฤษฎีเครื่องจักรกลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Theory of Machines
โครงสรางของเครื่องจักรกลและกลไก การวิเคราะหเชิงเรขาคณิต จลนศาสตและพาราเมตริก
ของกลไก การหาแรงที่กระทําในกลไก ความฝดในกลไก การศึกษาการเคลื่อนที่สําหรับกลไกที่มีชิ้นสวนตอโยง
แกรง ลักษณะทางพลวัตของกลไกพลศาสตรของกลไกที่มีชิ้นตอโยงยืดหยุน การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล
ที่ใชกลไกสงกําลังแบบยืดหยุน การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลที่อยูบนแทนเครื่องที่ยืดหยุน การแยกการ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล พื้นฐานพลศาสตรของเครื่องจักรกลที่ควบคุมดวยโปรแกรม
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วศก 540
MME 540

การออกแบบระบบโครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Artificial Neural Networks Design
หลักการทํางานและแบบจําลองของระบบโครงขายใยประสาทเทียม การคัดแยก
เพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว โครงขาย
การจัดการตัวเองและการจับคู การออกแบบสําหรับแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเนนงานทางดาน
ระบบตรวจสอบและควบคุมอัตโนมัติ
วศก 541
MME 541

เทคโนโลยีอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automation Technology
หลักการของเทคโนโลยีอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร การสื่อสารแบบดิจิตอล การควบคุม
แบบปอนกลับ ระบบวัดคุมอัตโนมัติโดยใชคอมพิวเตอร
วศก 542
MME 542

ระบบอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Intelligent Systems
แบบจําลองของนิวรอน สถาปตยกรรมโครงขาย กระบวนการเรียนรู มัลติเลเยอร เพอร
เซ็บตรอน โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน เซตฟซซี่และระบบฟซซี่
วศก 543
MME 543

หุนยนต
3(3-0-6)
Robotics
การศึกษาการเคลื่อนไหวของระบบ การเลื่อนระยะรวมทั้งฟอรเวิรดไคเนเมติค เดเนวิด-อาร
เทนเบิรกสวนกลับและความเร็วไคเนเมติค-จาโคเบียนของชิ้นสวน การควบคุมจุดตอ แรงและระบบที่มีการ
ปอนคายอนกลับที่สามารถแปลงเปนระบบเชิงเสนได
วศก 544
MME 544

แมคคาทรอนิคส
3(3-0-6)
Mechatronics
การจําลองแบบและการวิเคราะหสวนประกอบ และสวนชุดคําสั่งของระบบไฟฟาเครื่องกล
เซ็นเซอร การออกแบบโปรแกรมระบบควบคุม กลไก และการควบคุมการเคลื่อนที่ โครงงานออกแบบ สราง
และเขียนโปรแกรมสําหรับระบบแมคคาทรอนิคส
วศก 545
MME 545

พลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Dynamics
อนุพันธของเวกเตอร ไคเนเมติคส ระบบของมวล แรง พลังงาน และการสรางสมการการ
เคลื่อนที่ รวมทั้งการศึกษาและการวิเคราะหถึงตัวแปรที่มีผลอยางมากตอสมการการเคลื่อนที่
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วศก 546
MME 546

หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 1
3(2-2-5)
Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering 1
การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุมที่ไดรับความสนใจใน

ขณะนั้น
วศก 547
MME 547

หัวขอพิเศษทางกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 2
3(2-2-5)
Special Topics in Applied Mechanics and Control Engineering 2
การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานกลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุมที่ไดรับความสนใจใน

ขณะนั้น
2. กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน
วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ
3(3-0-6)
MME 550 Bio-Energy Conversion
กระบวนการสังเคราะหแสงและปฏิกิริยาเคมีแสงในพืช ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย การใช
ประโยชนชีวมวลเปนเชื้อเพลิง หลักการแปลงรูปพลังงานจากชีวมวล กระบวนการเพิ่มความหนาแนนเชิงมวล
และเชิงความรอน การแปลงรูปเชื้อเพลิงแข็งเปนเชื้อเพลิงเหลว การแปลงรูปเชื้อเพลิงแข็งเปนเชื้อเพลิงแกส
สมบัติของเชื้อเพลิงที่ไดจากการแปลงรูปพลังงานชีวภาพ การพิจารณาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการ
แปลงรูปพลังงานชีวภาพ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปลงรูปพลังงานชีวภาพ
วศก 551
MME 551

เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใช
3 (3-0-6)
Waste Heat Recovery Technologies
การวิเคราะหความรอนทิ้งจากอุปกรณตางๆ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การแลกเปลี่ยนความ
รอนระหวางกาซกับกาซ, กาซกับของเหลว และของเหลวกับของเหลว ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม การ
นําความรอนทิ้งกลับคืนโดยใชปมความรอน การหุมฉนวนความรอน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการนําความรอนทิ้งกลับมาใช
วศก 552
MME 552

การอนุรักษพลังงานในอาคาร
3(3-0-6)
Energy Conservation in Buildings
เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ สมบัติของอากาศ วัสดุที่ใชทําฉนวน ความ
ตองการใชพลังงานในอาคาร พลังงานความรอนที่อาคารไดรับ ภาระของระบบปรับอากาศ การตรวจวัดและ
ควบคุมการใชพลังงานในอาคาร ความรอนของผนังอาคาร ความรอนจากดวงอาทิตย ตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานในอาคาร การอนุรักษพลังงานในอาคาร แนวคิดของอาคารประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาสําหรับการ
อนุรักษพลังงานในอาคาร
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วศก 553
MME 553

การอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Energy Conservation for Industries
พื้นฐานการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมชนิดประเภทและความเขมขนของการใช
สถานการณการใชของประเทศ การวิเคราะหและตรวจสอบการใชพลังงาน เครื่องมือตรวจวัด ศักยภาพของ
การอนุรักษพลังงาน การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม การนําความรอนทิ้งกลับมาใช การเผาไหมเชื้อเพลิง หมอน้ํา เตาหลอม เตาเผา ระบบ
ทําความเย็น ระบบอัดอากาศ เครื่องสูบ พัดลม ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม กรณีศึกษาในการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
วศก 554
MME 554

เทคโนโลยีโรงไฟฟาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Power Plant Technologies
วัสดุและการออกแบบโรงจักรตนกําลังขั้นสูง เทคโนโลยีถานหินสะอาด วัฏจักรความรอนรวม
แบบเผาไหมดวยแกส วัฏจักรความรอนรวมแบบรวมแกสซิฟเคชัน (IGCC) เทคโนโลยีกังหันแกส การปรับปรุง
ประสิทธิภาพวัฏจักรความรอนสําหรับโรงจักรตนกําลังขั้นสูง การควบคุมมลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากโรงจักรตนกําลังขั้นสูง
วศก 555
MME 555

การวางแผนและการตรวจสอบการใชพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Planning and Auditing
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ความหมายของการประหยัดพลังงาน การ
วิเคราะหคาใชจายดานพลังงานและการหาดัชนีการใชพลังงาน การตรวจสอบการใชพลังงานและการเตรียม
เครื่องมือตรวจสอบการใชพลังงานและแบบบันทึก การวิเคราะหและประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน
การตรวจวัดและการพิสูจนผลประหยัด
วศก 556
MME 556

เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน
3(3-0-6)
Gasification Technologies
หลักการของกระบวนการแกสซิฟเคชัน ชีวมวลและสมบัติของชีวมวล สมการการเผาไหม
เชื้อเพลิงชีวมวล ปฏิกิริยาแกสซิฟเคชันของชีวมวล เทคโนโลยีแกสซิฟอเคชัน อุปกรณที่ใชในกระบวนการแกส
ซิฟเคชัน สมบัติของแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห การกําจัดสารมลทิน ในแกส เชื้อเพลิงสังเคราะห การนําแกส
เชื้อเพลิงสังเคราะหไปใชประโยชน ความกาวหนาทางดานงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน
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วศก 557
MME 557

เทคโนโลยีการอบแหง
3(3-0-6)
Drying Technology
ทฤษฏีการอบแหง เทคโนโลยีการอบแหง สมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศ ความชื้น
สมดุลสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความรอนของอาหารและเมล็ดพืช ระบบอบแหงเมล็ดพืช การ
วิเคราะหการอบแหงเมล็ดพืชอยางละเอียดและอยางงายของการอบแหงเมล็ดเดียว ชั้นบางและชั้นหนา การ
วิเคราะหการอบแหงอาหารแบบอยูนิ่งและแบบไหล แบบพนฝอยและแบบถังหมุน
วศก 558
MME 558

หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 1
Special Topics in Innovation Energy 1
การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานนวัตกรรมพลังงานที่ไดรับความสนใจในขณะนั้น

3(2-2-5)

วศก 559
MME 559

หัวขอพิเศษทางนวัตกรรมพลังงาน 2
Special Topics in Innovation Energy 2
การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานนวัตกรรมพลังงานที่ไดรับความสนใจในขณะนั้น

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาความรอนและของไหล
วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
MME 560 Advanced Numerical Analysis
ระเบียบวิธีการวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับการหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ การพิจารณา
เสถียรภาพและขอผิดพลาดจากสมการ การนําไปประยุกตใชกับปญหาตางๆในทางวิศวกรรม การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขของระบบเชิงเสน และระเบียบขั้นตอนการอินทิเกรตสําหรับสมการอนุพันธที่สตริพ การหาคาที่
เหมาะสมที่สุดแบบสถิตศาสตร
วศก 561
MME 561

เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Thermodynamics
หลักการพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิก รวมถึงกฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สอง สมการสถานะ
สําหรับของเหลว กาซ และของผสม ความสัมพันธของคุณสมบัติตาง ๆ ในเทอรโมไดนามิก การวิเคราะหอวา
ละบิลิตี
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วศก 562
MME 562

เทคโนโลยีการระบายความรอนอุปกรณอิเลคทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Devices Cooling Technologies
พื้นฐานการถายเทความรอน การไหลและการถายเทความรอนในมินิและไมโครแชนแนล
ความรอนในวงจรอิเลคทรอนิกสและการพัฒนาเทคนิคการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกสและ
ขอจํากัดในการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส เทคนิคตาง ๆ ในการเพิ่มความสามารถในการ
ถายเทความรอนและการประยุกตใชในการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส การระบายความรอนใน
อุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยใชอากาศและของเหลวเปนสารทํางาน การประยุกตพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
ในการวิเคราะหการถายเทความรอนและลักษณะการไหลในการระบายความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส
วศก 563
MME 563

อากาศพลศาสตร
3(3-0-6)
Aerodynamics
พื้นฐานของอากาศพลศาสตรและปกเครื่องบิน พลศาสตรการไหลของของไหลแบบอุดมคติ
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ดวยความเร็วเหนือเสียง การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีคลื่นช็อค การขยาย Prandtl-Meyer
การไหลอัดตัวแบบเสนตรง การวิเคราะหอากาศพลศาสตรเชิงตัวเลข
วศก 564
MME 564

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Fluid Mechanics
หลักพื้นฐานของสมการควบคุม สมการการไหลตอเนื่อง สมการอนุรักษโมเมนตัม การไหลแบบ
ปนปวน สมการอนุรักษพลังงาน ความสัมพันธของความเครียดและความเคน การไหลแบบอัดตัวไมไดที่มีความ
หนืด ผลเฉลยแมนตรงของสมการ นาเวียร-สโตกส ทฤษฎีการไหลชั้นชิดผิว การไหลแบบโปเทนเชียล
เสถียรภาพและความปนปวน
วศก 565
MME 565

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
3(3-0-6)
Computational Fluid Dynamics
การทํานายและการวิเคราะหผลโดยใชสมการเชิงอนุพันธของปริมาตรควบคุมเล็ก ๆ วิธีการ
กระจายแบบไฟไนตดิฟเฟอเรนซและไฟไนตวอลลุม การนํามาใชกับการศึกษาการนําความรอนใน 2 และ 3
มิติของสภาวะคงตัวและไมคงตัว การใชกับปริมาตรควบคุมสําหรับการไหลของของไหลและ การไหลที่มีการพา
ความรอนเปนองคประกอบหลัก
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วศก 566
MME 566

กังหันกาซและการขับเคลื่อนดวยเจ็ท
3(3-0-6)
Gas Turbine and Jet Propulsion
วัฎจักรกังหันกาซ วัฏจักรเปดและวัฏจักรปดที่มีการจัดเรียงแบบตาง ๆ สมรรถนะการทํางาน
ของวัฎจักรผลิตกําลัง วัฎจักรในอุดมคติ และวัฏจักรที่มีการสูญเสีย วัฏจักรกังหันกาซสําหรับการขับเคลื่อน
อากาศยาน เครื่องยนตไอพน เครื่องยนตกังหันไอพนแบบมีพัดลมรวม และเครื่องยนตกังหันใบพัด เครื่องยนต
กังหันกาซในงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรเทอรโบ เครื่องอัดแบบไหลตามแกน และแบบหอยโขงแรงเหวี่ยงหนี
ศูนยกลาง และเทอรไบน การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนตกังหันกาช
วศก 567
MME 567

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1
3(2-2-5)
Special Topics in Thermal/Fluids 1
การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานความรอนและของไหลที่ไดรับความสนใจในขณะนั้น

วศก 568
MME 568

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2
3(2-2-5)
Special Topics in Thermal/Fluids 2
การศึกษาในหัวขอพิเศษทางดานความรอนและของไหลที่ไดรับความสนใจในขณะนั้น

ปพท 691
GRT 691

3.1.5.3 หมวดวิชาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
Master’s Thesis

ปพท 692
GRT 692

ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
Master’ s Thesis

12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมีการฝกงานหรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตัวเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูคุมปริญญานิพนธ หัวขอใน
การศึกษาคนควาที่ทําใหเกิดองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง เชน การประดิษฐคิดคน การสราง
นวัตกรรม หรือการพัฒนาและตอยอดองคความรู โดยมีการรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ
ทุกๆภาคการศึกษา และการเขียนปริญญานิพนธในรูปแบบที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถบูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลสูการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือทําให
เกิดองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง
2. สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยที่นําไปสูการเผยแพรแกสาธารณชนได
3. สามารถนําเสนอผลการวิจัยดวยปากเปลาได
5.3 ชวงเวลา
ตั้งแต ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ก แบบ ก1
ตั้งแต ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 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 ซึ่ง
เปนรายวิชาที่ชวยใหนิสิตมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. การประเมินผลเคาโครงปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธที่มีคุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึงความมีคุณคากับสาขาที่
ศึกษาอยู ความรูพื้นฐานและที่มาของปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการ
ศึกษามีความเหมาะสม และเปนไปได คุณภาพของการเขียนเคาโครงฯ และ การนําเสนอเคาโครงฯ โดยเกณฑ
การผานคือ 60% หรือเปนไปตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
2. ประเมิ นผลปริญ ญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธที่มี
คุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึง ความรูพื้นฐานและที่มาของ
ปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและความเหมาะสม
การอภิปรายผลมีความเหมาะสม สรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของปริญญานิพนธของนิสิตแผน ก แบบ ก 1 ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนําเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และ การนําเสนอปากเปลาตอหนาคณะกรรมการฯ โดย
เกณฑการผานคือ 60% หรือเปนไปตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของปริญญานิพนธของนิสิตแผน ก แบบ ก 2
ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และ
การนําเสนอปากเปลาตอหนาคณะกรรมการฯ โดยเกณฑการผานคือ 60% หรือเปนไปตามเกณฑที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
3. การทวนสอบมาตรฐานดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง)

มีทักษะสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรูทสี่ อดคลองคือดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่ 5.2 สามารถสื่อ สารไดอยา งมีประสิท ธิภาพ ไดอยา ง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งปริญญานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
มีสมรรถนะของหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองคือดานดานทักษะทางปญญา
มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการบูรณาการความรูเพื่อ ขอที่ 3.3 สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
พัฒนางานวิจัย หรือสรางนวัตกรรมไดอยางสรางสรรค
ขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนและดําเนิน การโครงการสําคัญ หรือโครงการ
วิจั ยค นควา ทางวิชาการไดด วยตนเอง โดยการใชค วามรู ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให
ขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
กลยุทธการสอน
จริยธรรม
- ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ความซื่อสัตยสุจริต
- มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิจัย

วิธีการวัดและประเมินผล

สร า งวั ฒ นธรรมการศึ ก ษาเพื่ อ - การสั ง เกตพฤติ ก รรมการเขี ย น
นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ รายงานวิ ช าสั ม มนา และรายงาน
อย างมี คุณ ธรรมจริย ธรรม

เช น

การค น คว า ต า งๆ ตลอดจนการ

วั ฒ นธรรมการเข า เรี ย น

การ

โต ต อบและการแลกเปลี่ ย นความ

เตรี ย มการเพื่ อ การเรี ย น การ
ร ว มมื อ กั น ทํ า งานกลุ ม การให
เกียรติผูอื่น การรักษาเวลา โดยเนน
ใหมีการเรียนรูผลกระทบของสิ่งที่
ตนทําที่มีตอผูอื่น ทั้งในดานการ
เรียนและในการปฏิบัติงาน ผาน

คิดเห็นในหองเรียน
-

ประเมิ นจากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ ที่ได รับมอบหมายและการมี
สวนรวมของนักศึกษาในการทํางาน
กลุม

การเรียนในรายวิชาการทํางานกลุม
การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน
สานสัมพันธระหวางนิสิต บัณฑิต
และคณาจารย
- เรียนรูจ ากตัวอยางกรณีศึกษาที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานในรายวิชาตางๆ
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2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
- มีความรูและความเข าใจถอ งแท
ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลั ก การและทฤษฎี ที่
สํ า คั ญ และนํ า มาประยุ ก ต ใ น
การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
- มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและ
การปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ นั้ น อย า ง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหนา มีความเขาใจใน
วิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และ
การประยุกต ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอ
องค ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าและต อ
การปฏิบัติในวิชาชีพ

กลยุทธการสอน
- ใชการเรียนการสอนแบบ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางผูเ รียน

และการปฏิบัติของนิสิต เชน การ

และผูเ รียน และระหวางผูเ รียนและ

ทดสอบยอย การสอบกลางภาค การ

ผูสอน

สอบปลายภาค หรือประเมินจาก
รายงาน และการนําเสนอรายงาน

- ใชการเรียนการสอนโดยนําเสนอ
เทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ใน
รายวิ ช าต า งๆ
งานวิ จั ย

ผ า นการศึ ก ษา

รวมถึงประเมินจากผลการสอบสอบ
ประมวลผลความรู

และการประยุ ก ต ใ ช - ประเมินจากการสอบหัวขอปริญญา

เทคโนโลยีตางๆ จากบทความทาง
วิชาการและวิชาชีพ
- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง

นิพนธ การสอบความกาวหนา การ
สอบปริญญานิพนธ และการตีพิมพ
บทความทางวิชาการและวิชาชีพ

- ใชเอกสารประกอบการสอนเปน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เพิ่ ม ความรู ด า น
ภาษาที่เกี่ยวของในรายวิชาตางๆ
- ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอน
แบบต า งๆ

เข า ด ว ยกั น ตาม

สถานการณและความจําเปนในแต
ละรายวิชา
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2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
-

-

-

ใชความรูทางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่
ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และ
สรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็น
หรือปญหา
สามารถใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูล
ไมเพียงพอ สามารถสังเคราะห
และใชผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย
การบรูณาการใหเขากับองค
ความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู
ใหมที่ทาทาย
สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือ
เฉพาะทาง ในการวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนได
อยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ขอสรุปและขอเสนอแนะที่
เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ
ไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให
ขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองค
ความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมี
นัยสําคัญ

กลยุทธการสอน
- เนนการสอนใหนิสิตรูจักบูรณาการ

-

วิธีการวัดและประเมินผล
-

ประเมินจากผลการทํารายงาน งานที่

และการประยุกตใชทฤษฎีความรู

ไดรับมอบหมาย การสอบปากเปลา

ตางๆ ผานการทํารายงาน และงาน

ในวิชาปริญญานิพนธ การสอบหัวขอ

ที่มอบหมายในวิชาตางๆ

และการรายงานความกาวหนา

เนนการสอนใหรูจักสังเกตุ และจับ
ประเด็นที่มาและความสําคัญของ
ปญหาตางๆ ในงาน และวิชาชีพที่
ตนรับผิดชอบ เพื่อนํามากําหนด
วัตถุประสงคในการแกปญหานั้นๆ
อยางมีบูรณาการ ผานการทํา
ขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ
และวิชาที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธี
วิจัย

-

เนนใหเห็นความสําคัญและรูจักเก็บ
ขอมูลเพื่อการวิเคราะหและ
ตัดสินใจแกปญ
 หาอยางมีเหตุผล
และอยูบนพื้นฐานของความเปน
จริง ผานการศึกษาและการทํา
รายงาน การทําปริญญานิพนธ และ
วิชาที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
-

-

-

สามารถแกไขปญหาที่มีความ
ซับซอน หรือความยุงยากระดับสูง
ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดวย
ตนเองและสามารถประเมินตนเอง
ได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานระดับสูงได
มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือ
กับผูอื่นอยางเต็มที่ ในการจัดการ
ขอโตแยงและปญหาตางๆ
แสดงออกทักษะการเปนผูนําได
อยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลุม

-

กําหนดใหมีการทํารายงาน หรืองาน

วิธีการวัดและประเมินผล

-

ประเมินจากพฤติกรรมและการ

ที่มอบหมายในแตละวิชา และมีการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

นําเสนอผลงานหรือรายงานนั้นๆ

นําเสนอผลงานหรือรายงานในวิชา

- ใชการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางผูเ รียน
และผูเ รียน และระหวางผูเรียนและ

ตางๆ หรือในการสอบปากเปลาหรือ
การสอบปริญญานิพนธ

ผูสอน
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-

-

สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใช
ในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาใน
ดานตางๆ
สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการผานสิ่งตีพมิ พทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งปริญญานิพนธ
หรือโครงการคนควาที่สําคัญ

-

-

สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลยี

-

ประเมินจากการใชงาน blog หรือ e-

การสื่อสารและเทคโนโลยี

mail เพื่อการประสานงานระหวาง

สารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิง

อาจารยและนักศึกษา

ตัวเลขลงไปในรายวิชาที่เกีย่ วของ
มีการทดลอง คนควาเกี่ยวกับการ

-

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางการ
ปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศลงใน
-

วิชาที่เกี่ยวของ
จัดทํา e-mail group หรือ blog ของ
นักศึกษา เพื่อการสื่อสาร การสง
รายงาน และประสานงานระหวาง
คณาจารยและนักศึกษา และ
ระหวางนักศึกษาและนักศึกษา

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู
รายละเอียดผลการเรียนรู
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู

1.2 มี จิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิจัย
2.1 มีค วามรู และความเขา ใจถอ งแท ในเนื้อ หาสาระหลั กของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนํามา
ประยุ ก ต ใ นการศึ ก ษาค น คว า ทางวิ ช าการหรื อ การปฏิ บั ติ ใ น
วิชาชีพ
2.2 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยาง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิ จั ย ในป จ จุ บั น ที่ มี ต อ องค ค วามรู ใ น
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
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มาตรฐานผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู
3.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่
ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
3.2 สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไม
เพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย
การบรูณาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู
ใหมที่ทาทาย
3.3 สามารถใช เ ทคนิ ค ทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะทาง ในการวิ เ คราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ข อ สรุ ป และข อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข อ งในสาขาวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใช
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการ
วิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
4.1 สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูง
ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงาน
ดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานระดับสูง
ได
4.2 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ
ผูอื่นอยางเต็มที่ ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ
4.3 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใช
ในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไข
ปญหาในดานตางๆ
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
ปริญญานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ 1 ดานที่ 2
ดานที่ 3
ดานที่ 4
ดานที่ 5
รายวิชา
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

1

2

ความรู

1

ทักษะทาง
ปญญา

2 1 2 3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจยั ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

●

●

●

●

● ● ●

● ●

○ ●

○

วศก 501 สัมมนาทางวิศวกรรมเครือ่ งกล

●

●

●

●

● ● ●

● ●

● ●

●

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและการ

●

●

●

●

● ● ●

● ●

● ●

○

วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 504 วิธีการไฟไนตอิลิเมนตขนั้ สูง

●

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 531 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 533 การสั่นสะเทือนทางกลขัน้ สูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 535 ทฤษฎีเครื่องจักรกลขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 540 การออกแบบระบบเครือขาย

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 541 เทคโนโลยีอัตโนมัติ

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 542 ระบบอัจฉริยะ

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 543 หุนยนต

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

2

ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทดลอง

ประสาทเทียม
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วศก 544 แมคคาทรอนิค

รายวิชา

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

1 2 3

1

2

2

2

3

○

ดานที่ 5
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 546 หัวขอพิเศษทางกลศาสตร
ประยุกตหรือวิศวกรรมควบคุม 1

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 547 หัวขอพิเศษทางกลศาสตร

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ

○

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 551เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้ง

○

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 552 การอนุรักษพลังงานในอาคาร

○

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

○

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 554 เทคโนโลยีโรงไฟฟาขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 555 การวางแผนและการตรวจสอบ

○

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 556 เทคโนโลยีแกสซิฟเ คชัน

○

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 557 เทคโนโลยีการอบแหง

●

●

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 558 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม
พลังงาน 1

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 559 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 561 เทอรโมไดนามิกขั้นสูง

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 562 เทคโนโลยีการระบายความรอน

●

○

●

●

● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 545 พลศาสตรขั้นสูง

2

ประยุกตและวิศวกรรมควบคุม 2

กลับมาใช

การใชพลังงาน

พลังงาน 2
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อุปกรณอเิ ล็กทรอนิค

รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

1

2

ดานที่ 2
ความรู

1

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

2 1 2 3

ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

ดานที่ 5
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

วศก 563 อากาศพลศาสตร

●

○

●

● ● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 564 กลศาสตรของไหลขั้นสูง

○

○

●

● ● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 565 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ

●

○

●

● ● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 566 กังหันกาซและการขับเคลื่อนดวย
เจ็ท

●

●

●

● ● ● ●

● ○

○ ●

○

วศก 567 หัวขอพิเศษทางความรอนและ

●

○

●

● ● ● ●

● ○

○ ●

○

●

○

●

● ● ● ●

● ○

○ ●

○

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญา
โท

●

●

●

● ● ● ●

● ●

○ ●

●

ปพท 692 ปริญญานิพนธระดับปริญญา

●

●

●

● ● ● ●

● ●

○ ●

●

2

ของไหล 1
วศก 568 หัวขอพิเศษทางความรอนและ
ของไหล 2

โท
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูระดับรายวิชา ซึ่งเปนการทวนสอบกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลของรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยประกอบดวยการทวนสอบการจัดการเรียน
การสอน ไดแก การทวนสอบความถูกตองเหมาะสมของแผนการสอน (มคอ.3) การทวนสอบความเหมาะสม
ของสาระวิชาที่บรรจุไวในแผนการสอน วาหากสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 จะทําใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
จริง และการทวนสอบในการประเมินผล ไดแก การตรวจสอบการทําขอสอบของผูเรียน การวิเคราะหขอสอบ
วาสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรูไดตรงตามที่ระบุหรือไม เกณฑการใหคะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
หรือคะแนนสอบ เพื่อใหมั่นใจวาคะแนนและเกรดที่ผูเรียนแตละคนไดรับเปนสิ่งที่เหมาะสม
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร เปนการทวนสอบในภาพรวมของการใช
หลักสูตร ซึ่งทําตลอดการใชหลักสูตรเปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบการบริหารและดําเนินการของหลักสูตร วาได
ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรที่วางไว และรวบรวม
ขอมูลเพื่อนําไปใชในการรายงานผลการใชหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใชหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ควรมี ก ารทวนสอบหลั กสู ต ร โดยการประเมิน และรวบรวมผลจากผู มี สว นร ว มในการใชห ลั กสู ตร ได แ ก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูสอน ผูเรียน บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือ ใน
การเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม การสัมภาษณ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร เปนตน
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา
เปนการทวนสอบในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร โดย
ใชผลที่ไดจากการสํารวจและการประเมินตางๆ ประกอบดวย ผลประเมินภาวการณการไดงานทําของบัณฑิต
ผลการประเมินการนําความรูและประสบการณจากการเรียนในสาขาวิชาที่เรียนไปใชกับการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอจากบัณฑิต ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต และผลการ
วิเคราะหคุณภาพบัณฑิตจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนตน
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก1 เสนอปริญญานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นตั้งขึ้น และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานปริญญานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.2 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอปริญญานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นตั้งขึ้น และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ได ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
สําหรับอาจารยใหม มีการสรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใหฟง
และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิช า รวมถึงตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรูตางๆ
ใหอาจารยใหมทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเปนอาจารยที่ปรึกษา การเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แนว
ทางการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และแนะนําแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทาง
สอนแบบตาง ๆ รวมทั้งแนะนําสถานที่ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และแนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. คณาจารยทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ของรายวิชาตางๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใชในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผลตอไป
2. ผูจัดการหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุน
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน
2. สงเสริมการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม
3. สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริ หารจั ดการหลั กสู ตรมี การดํ า เนินการในรูป แบบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งแตงตั้งจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการดําเนินการเปนปการศึกษา โดยมีหัวหนาภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแล โดยกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
2. บัณฑิต
บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีผลลัพธการเรียนรูที่ทําให
บั ณฑิ ต มี ความสามารถในการทํ า งานหรื อ ประกอบอาชีพ อิส ระ ตลอดจนมี ผ ลงานของนิสิ ตและผู สํา เร็ จ
การศึกษาในรู ป ของผลงานการตี พิมพในวารสารระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
3. นิสิต
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรมีการกําหนดเปาหมายและทบทวนจํานวนรับนิสิตโดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีอยูโดยควบคุมอัตราสว น
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศมีการ
ทบทวนเพื่อใหสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยกระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือ
ขอมูลที่ใชในการคัดเลือกตองมีความเหมาะสมและเชื่อถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับผูที่สมัครเขารับ
การคัดเลือก จึงจะทําใหนิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่
เพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
เมื่อนิสิตไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในหลักสูตรแลว คณะฯหรือมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอม
สําหรับนิสิตในการศึกษาตอทั้งทางดานวิชาการและการใชชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพื้นฐาน
ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนิสิตสามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
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4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนดานอัตรากําลังอาจารย
ประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเปนประจําทุกป และมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูต รที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่องเพื่อใหหลั กสูตรมีความเขมแข็ง และเมื่อมีการรับอาจารยป ระจําเขาใหม
อาจารยป ระจําที่รับเขาใหม ตองมีคุณวุฒิเปน ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีความรู ทักษะในการจัดการเรีย นการสอนและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของนิสิต มีประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันใน
การวางแผนและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญเนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานใหกับ
นิสิต ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นวามีความสําคัญสําหรับการนําความรูไปประยุกตใชในสถานประกอบการอาจมี
การเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงสอนในรายวิชา และอาจารยพิเศษนั้นตอง
มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
มีความรู มีทักษะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่จะ
สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรอาจมีการกําหนดหรือทบทวนเนื้อหาสาระวิชาทาง
ทฤษฎีที่สรางโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะเปนประจําทุกป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีการเปดรายวิชาใหมเพิ่มเติมใหนิสิตไดเรียน หรือมีการปรับปรุงเพิ่มสาระ
เนื้อหาที่เปนเรื่องทันสมัยเขาไป ทั้งนี้ตองไมมีความซ้ําซอนกับเนื้อหารายวิชาที่มีอยูเดิม ทั้งนี้รายวิชาที่เปดตอง
สนองความตองการของนิสิต มีความทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆปการศึกษาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาทบทวนการกําหนดตัว
ผูสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนโดยคํานึงถึงประสบการณและผลงานวิชาการของผูสอนเปน
หลัก โดยมีการกํากับมาตรฐานการทํา มคอ 3 และมคอ 5 ใหทันสมัยในเนื้อหา มีกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ตองมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมผูเรียนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน
มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ห ลากหลายเน น ทฤษฎีและการปฏิบัติ และเมื่อสิ้น สุดการสอนในแตล ะภาค
การศึกษาตองนําผลการประเมินการสอนอาจารยมาพิจารณาเพื่อใชในการปรับปรุงทักษะความสามารถดาน
การสอนของอาจารยผูสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
อาจารย ผู ส อนอาจมี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น โดยให นิ สิ ต มี ส ว นร ว ม โดยน้ํ า หนั ก ของ
องคประกอบในการประเมินตองสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง มีเครื่องมือ
ประเมินที่หลากหลาย อาทิ ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งตองสะทอนภาพการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ ทั้งนี้ตองมีการวิเคราะห/ตรวจสอบ
คุณภาพ/ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต อาทิ การวิพากษขอสอบ ปรับปรุง
ขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบหรือเครื่องมือประเมินความสามารถที่วัดความรูและการคิด
สรางสรรคได นอกจากนี้ตองมีการกําหนดเกณฑประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจน สอดคลองกับเกณฑที่นิสิตมี
สวนรวมหรือรับรูรวมกันแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มีของคะนนในการตัดเกรดที่ชัดเจน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯมี ก ารจั ด สรรงบประมาณประจํ า ปทั้ ง งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได เพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับใชในการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปนประจําทุกภาคการศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต ร มี ก ารจั ด เตรี ย มโดยสํ า นั ก หอสมดกลาง มศว องครั ก ษ
ประกอบดวยหนังสือตําราเฉพาะทางที่เปนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับหลักสูตร รวมทั้ง
สื่อสารสนเทศที่สามารถสืบคนขอมูลผานฐานขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต โดยมีจํานวนหนังสืออางอิงและตํารา
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200,000 เลม วารสารทางวิชาการ 30 รายชื่อ ฐานขอมูลใน CD-ROM และระบบคอมพิวเตอร เพื่อคนหา
ฐานขอมูลใน INTERNET ของสํานักหอสมุดกลาง มศว. องครักษมากกวา 10 ฐานขอมูล
6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง
มศว องครักษ ในการจั ดซื้ อหนั งสือและตํ า ราที่เกี่ย วของเพื่อบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควาและใช
ประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปนคณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอน
ของอาจารยอาทิเครื่องสื่อผสมโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลดเปนตน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทุกๆ ปเจาหนาที่ประจําสํานักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ และทําหนาที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวก
ในการใชสื่อของอาจารยทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ
6.4.1 เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และชองทางการเรียนรูที่เพียบพรอมทันสมัย
6.4.2 การดําเนินการ
1. จัดเตรียมหองวิจัยที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน
3. จัดใหมีหองสมุดที่สามารถใหบริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
6.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจั ด ทํ า เป น สถิ ติ จํ า นวนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต อ หั ว นิ สิ ต ชั่ ว โมงการใช ง าน
หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มีใหบริการ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และการ
ปฏิบัติการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด ปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
นําผลการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนจุดแข็งในการสอนของ
อาจารยผูสอน และนําผลการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะมาปรับปรุงกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ให นิ สิ ต ประเมิ น การสอนของอาจารย ใ นแต ล ะรายวิ ช า และมี ก ารสั ง เกตการณ ข องอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชาฯ มีการทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นิสิตของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่นิสิตตองการ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและบัณฑิต
ใหนิสิตและบัณฑิตทําการประเมินหลักสูตรทุกป โดยติดตามจากการประเมินโดยสอบถามจากนิสิต
และบัณฑิต โดยใหทําแบบสอบถามเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแตละป และในวันเขารับปริญญาบัตรเปน
รายบุคคลได
2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิตและ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ใหผูใชบัณฑิต จากสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตไปทํางาน ทําการประเมินหลักสูตร
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผูประเมินภายนอก
ดําเนินการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมเครื่องมาใหความเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ทักษะความรูที่ตองการไดรับจากบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยมีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
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การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 1 ป และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร และผูใชมหาบัณฑิต มาเปนเกณฑในการ
พิจารณาเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการเปดหลักสูตรที่ผานมา และนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและ
กลยุทธการเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความสอดคลองของชื่อ
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหตรงกัน/สอดคลองกัน
ควรตัดอาจารยพิเศษออกถาอาจารย
ผูสอนเพียงพอ
ควรเพิ่มเทคโนโลยีใหมในคําอธิบาย
รายวิชา ของรายวิชา วศก 550 การ
แปลงรูปพลังงานชีวภาพ
ควรเพิ่มเทคโนโลยีใหมในคําอธิบาย
รายวิชา ของรายวิชา วศก 551
เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมา
ใช
ควรแกไขคําอธิบายรายวิชา วศก 554
เทคโนโลยีโรงไฟฟาขั้นสูง
ควรเพิ่มเทคโนโลยีใหมในคําอธิบาย
รายวิชา ของรายวิชา วศก 556
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชันของชีวมวล

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
การดําเนินการปรับปรุง
เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
และแกไขใหมีความสอดคลอง

ตัดอาจารยพิเศษออก
เพิ่มขอความ: ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปลง
รูปพลังงานชีวภาพ
เพิ่มขอความ: ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนํา
ความรอนทิ้งกลับมาใช
เพิ่มขอความ: การควบคุมมลภาวะ
และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงจักร
ตนกําลังขั้นสูง
เพิ่มขอความ: ความกาวหนา

ทางดานงานวิจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน

ควรเพิ่ม หมอน้ํา ในคําอธิบายรายวิชา เพิ่มขอความ: หมอน้ํา
ของรายวิชา วศก 553 การอนุรักษ

พลังงานสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร และการลงทุน

ไมไดเปนรายวิชาทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล

หรือ รายวิชา Project
Management
แผนการเรียนควรแกจากทําวิจัยอยาง แกไขขอความ: จากทําวิจัยอยางเดียว
เดียว เปนเนนการวิจัย
เปนเนนการวิจยั
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายไพศาล นาผล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Paisarn Naphon
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หองปฏิบัติการวิจัยทางดานเทอรโม-ของไหลและ การเพิ่มความสามารถการถายเทความรอน (TFHT) เลขที่
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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
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ปที่สําเร็จ
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Advance Numerical Analysis

MME 562
MME 561

Convective Heat Transfer
Advance Thermodynamics

MME 662
DME 665

Thermal System Design
Special Topics in Thermo/Fluids

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

-

-

ปงบประมาณ ระบุ
ที่ไดรับทุน
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
-
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายภาคภูมิ ศรีรมรื่น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Parkpoom Sriromreun
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 02-6495000 ตอ 22077,22069 โทรสาร 037-322-609
Email prakpum@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาตรี วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2539

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

2546

ปริญญาเอก

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

2555

ลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Sriromreun, P. and Napon, P., 2015. Numerical and experimental study on the heat transfer
characteristics of the micro-channel heat sinks with longitudinal fins array,
International Journal of Applied Engineering Research, 10 : 37421-37427.
1.2 Sriromreun, P., Thianpong, C. and Promvonge, P. 2012. “Experimental and numerical study
on heat transfer enhancement in a channel with Z-shaped baffles.” International
Communications in Heat and Mass Transfer. 39 : 945-952.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Parkpoom Sriromreun and Sommas Kaewluan, Increasing Thermal Efficiency for hot air
generator using biomass gas stove for drying process with change direction of hot
air, Annual Conference on Engineering and Information Technology. 29-31, March,
2016 Kyoto, Japan, pp.171-177.
2.2 Parkpoom Sriromreun and Sommas Kaewluan, Heat transfer augmentation in
rectangular duct with different angle of inclined shaped ribs set, Annual
Conference on Engineering and Technology. 16-17, October, 2014 Osaka, Japan,
pp.115-121.
2.3 K. Thirdthai, P. Theewin, S. Phochawan and P. Sriromreun, Heat Transfer Characteristics
Impinging Jet on Dimple Surface, 2rd International Conference on Engineering and
Applied Science (2013 ICEAS), 15-17 March 2013, Tokyo, Japan. pp.122-128.
2.4 Sriromreun, P. and Promvonge, P. 2011. “Heat transfer augmentation in rectangular
duct with different arrangements of 45o Z-shaped baffles.” International
Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2012), 27–28 January 2012,
KMITL, Bangkok, Thailand. pp 103-109.
2.5 ไพโรจน พิพัฒนสุวรรณ ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภรณี ศรีรมรื่น พิชัย อัษฎมงคล สมมาส แกวลวน, การศึกษา
สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง, การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5-8 กรกฎาคม 2559,
หนา 1-7
2.6 อิทธิพลของการใสแผนพรุนติดปกคดเคี้ยวตอพฤติกรรมการถายเทความรอนและความเสียดทานในทอ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 29 2558, หนา TSF23 1-8.
2.7 สมรรถนะเชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยโดยใชแผนดูดซับความรอนแบบปก,
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจําป
2558, หนา 118-124.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BME312
MME502

ชื่อรายวิชา
THERMOFLUIDS
MECHANICAL ENGINEERING EXPERIMENTAL METHOD AND DESIGN
113

ME491
DME661
MME501
DME602
DME603
ME260
ME302
ME492
MME500
MME565

MECHANICAL ENGINEERING SEMINAR
ADVANCED COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS
MECHANICAL ENGLINEERING SEMINARS I
MECHANICAL ENGINEERING SEMINARS II
MECHANICAL ENGINEERING SEMINARS III
FLUID MECHANICS
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
MECHANICAL ENGINEERING PROJECT
MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY
COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

1. การออกแบบ และสรางชุดทดลองเพื่อศึกษา งบประมาณแผนดิน
ลักษณะการไหลของของไหลผานครีบของชุด
แลกเปลี่ยนความรอน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลมรอนดวยเตา
เงินรายได
ชีวมวลสําหรับกระบวนการอบแหงผลิตภัณฑ
มหาวิทยาลัย
ชุมชนดวยวิธีการสลับลมรอน
3. การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับ เงินรายไดคณะ
กระบวนการอบฆาเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
วิศวกรรมศาสตร
โดยใชเตาแกสชีวมวลประสิทธิภาพสูง
4. การออกแบบเครื่องทําน้ํารอนแบบตอเนื่องใน งบประมาณแผนดิน
อุตสาหกรรมอาหาร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง
เงินรายได
ผลิตภัณฑชุมชนแบบใชครีบวางเอียง
มหาวิทยาลัย
6. การพัฒนาเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลชุมชน
เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

2558

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ

2557

หัวหนา
โครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2557

หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ

2556
2555
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายสมมาส แกวลวน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Sommas Kaewluan
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 02-6495000 ตอ 22077,22069 มือถือ: 089-765-9091
Email sommas@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
ปริญญาโท

วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2545

ปริญญาเอก

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2553

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากชีวมวล และเทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 บุปผา เจียวพวง, สุทธดา จงโปรงกลาง, สมมาส แกวลวน, สิทธินันท ทอแกว. 2557, ผลของความเขมขนของ
สารละลายเหล็ก (III) อีดีทีเอตอการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพ. วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 9 ฉบับที่ 2 หนา 62-69
1.2 จุฑามาศ ไชยวงศ, สุธาสินี แดงประดิษฐ, สมมาส แกวลวน, สิทธินันท ทอแกว. 2556, การไพโรไลซิสของ
พลาสติกรีไซเคิลระหวางพอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีน. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 หนา 21-31
1.3 สมมาส แกวลวน, ดํารงศักดิ์ จันโทสี, สุรชัย จันทรศรี, เวคิน ปยรัตน. 2556, การทดสอบสมรรถนะเตาชีวมวล
ขนาด 20 kW. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 8 ฉบับที่ 1 หนา 24-33
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 ไพโรจน พิพัฒนสุวรรณ ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภรณี ศรีรมรื่น พิชัย อัษฎมงคล สมมาส แกวลวน, การศึกษา
สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง,
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5-8 กรกฎาคม
2559, หนา 1-7.
2.2 Parkpoom Sriromreun and Sommas Kaewluan, Increasing Thermal Efficiency for hot air
generator using biomass gas stove for drying process with change direction of hot
air, Annual Conference on Engineering and Information Technology. 29-31, March,
2016 Kyoto, Japan, pp.171-177.
2.3 Parkpoom Sriromreun and Sommas Kaewluan, Heat transfer augmentation in
rectangular duct with different angle of inclined shaped ribs set, Annual
Conference on Engineering and Technology. 16-17, October, 2014 Osaka, Japan,
pp.115-121.
2.4 ภาสพงศภัสส บุญรัตน ภาคภูมิ ศรีรมรื่น และ สมมาส แกวลวน, เครื่องอบแหงผลิตภัณฑชุมชนดวยลม
รอนแบบสลับทิศทางที่ผลิตจากเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง, การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐระดับ
บัณฑิตศึกษา; งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 32, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ, 3-5 พฤศจิกายน 2557.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ME250

ชื่อรายวิชา
Thermodynamics

ME454

Power Plant Engineering

ME475

Renewable Energy Resources

ME491

Mechanical Engineering Seminar

ME493

Mechanical Engineering Project I

ME494

Mechanical Engineering Project II

MME501

Mechanical Engineering Seminars I

MME502

Mechanical Engineering Experimental Method and design

MME550

Bio-energy Conversion
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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. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

1 . การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ํา
เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับกระบวนการอบฆาเชื้อในโรงเรือนเพาะ
เห็ดฟางโดยใชเตาแกสชีวมวลประสิทธิภาพสูง
2. การออกแบบเครื่องทําน้ํารอนแบบตอเนื่องใน
เงินงบประมาณแผนดิน
อุตสาหกรรมอาหาร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง
เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑชุมชนแบบใชครีบวางเอียง ระหวางเดือน
กรกฎาคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2557
4. การพัฒนาเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลชุมชน
เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร
ระหวางเดือนมีนาคม 2555 – เดือนมกราคม
2556
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาดและคารบอน
ฟุตพรินท ระหวางเดือนมกราคม 2555 – เดือน
มกราคม 2556
6. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของ
สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารไทยอยางยั่งยืนสูหลักการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ
Green Productivity เพื่อการผลิตประจําป
2555

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

2557

ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2556

ผูรวมโครงการ

2555

หัวหนาโครงการ

2555

หัวหนาโครงการ

2555

ผูรวมโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกัณวริช พลูปราชญ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Ganwarich Pluphrach
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
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

2549

(Czech Republic)
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.

118

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. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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 EngineeringModernity” May 30 - June 1, Varna, Bulgaria.
3. ตํารา/หนังสือ
3.1 กัณวริช พลูปราชญ. พฤติกรรมทางกลของวัสดุ (Mechanical Behavior of Materials)
พิมพครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ISBN 978-616-406-929-9
3.2 กัณวริช พลูปราชญ. สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Seminars)
พิมพครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ISBN 978-616-406-931-2
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
INE222

ชื่อรายวิชา
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
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ ระบุ
ที่ไดรับทุน สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
1. “Yield Stress Analysis on the Deep As the SWU contract 2557
หัวหนา
number 156/2557โครงการ
Drawing of AISI Type 304 Stainless
Steel Sheet”
2. The Effect of Vanadium and Niobium

As the SWU contract
Alloying Elements on the Microstructure number 156/2557-

2557

หัวหนา
โครงการ

As the SWU contract
number 156/2557-

2557

หัวหนา
โครงการ

งบประมาณแผนดิน
(สกอ)

2557

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการ

and Mechanical Properties of a Drop
Forging Microalloyed HSLA Steel
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
4. “Weldability on the Microstructure
and Mechanical Properties of MicroAlloyed Low Carbon Steel Using Nickel–
Iron Based Filler Metal”
5. “On the Microstructure and
Mechanical Properties of Micro-Alloyed
Low Carbon Welded Steel Using GMAW
Process”
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6.Mechanical Properties and
Microstructure on the Weldability of

งบประมาณแผนดิน
(สกอ)

2558

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2558

หัวหนา
โครงการ

งบประมาณแผนดิน

2560

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

2559

หัวหนา
โครงการ

ASTM A-48 Gray Cast Iron Using Unibraze
55 Welding Electrode
7. Mechanical Properties and
Microstructure of Resistance SpotWelded Joints Microalloyed Low Carbon
Cast Steels
8. Investigations on the Strengths of
Resistance Spot-Welded Joints Austenitic
Stainless Steel Sheets
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
10. Microstructure and Mechanical
Properties of Dissimilar Austenitic
Stainless Steel and Low Carbon Steel
Joints Prepared by a Resistance Spot
Welding Technique
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายพิชัย อัษฎมงคล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Pichai Adsadamongkol
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ปที่สําเร็จ
2535

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2538

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

2544

London, UK.
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง, การจัดการพลังงาน ISO 50001, Micro gas turbine Engine.
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 อํานาจ อิ่มเจริญ, พิชัย อัษฎมงคล, สินชัย ชินวรรัตน, 2559, การทบทวนแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ
การสกัดชีวมวลโดยการปรับสภาพจากการระเบิดดวยไอน้ํา, วารสารวิศวกรรมศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 หนา 90-100.
1.2 รุง แกลวกลา จุฑารัตน คุรุเจริญ และ พิชัย อัษฏมงคง, 2555, การศึกษารูปแบบการเผาไหมในหองเผา
ไหมแบบ CAN TYPE โดยวิธีเชิงตัวเลข, วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปที่ 7 ฉบับที่ 1 หนา 14-25.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 ไพโรจน พิพัฒนสุวรรณ ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภรณี ศรีรมรื่น พิชัย อัษฎมงคล สมมาส แกวลวน, การศึกษา
สมรรถนะของเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ําสําหรับการอบฆาเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง, การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5-8 กรกฎาคม 2559,
หนา 1-7.
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3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MME551
ME109
ME314
ME250
ME403
ME250
ME454
MME566
ME302

ชื่อรายวิชา
WASTE HEAT RECOVERY
ENGINEERING DRAWING
GENERAL MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
THERMODYNAMICS
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
THERMODYNAMICS
POWER PLANT ENGINEERING
GAS TURBINE AND JET PROPULSION
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ

1 . โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ตนแบบสําหรับ SMEs & OTOPs ในดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน พ.ศ. 2557 กระทรวง
อุตสาหกรรม
2. โครงการใหคําปรึกษาแนะนําแก SMEs ใน
อุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2556 กระทรวง
อุตสาหกรรม
3. โครงการมหกรรมเครื่องจักรกล และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุน พ.ศ. 2555
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2557

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2557

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ
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4. โครงการออกแบบและสรางเตาปฏิกรณฟลูอิด
ไดซเบดแกสซิไฟเออรชนิดบับบลิ่ง (bubbling
fluidized bed gasifier) พ.ศ. 2555
กระทรวงวิทยาศาสตร
5. โครงการการตรวจวัดและปรับสภาพความ
แมนยําของเครื่องจักรพื้นฐาน พ.ศ. 2555
กระทรวงอุตสาหกรรม
6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสมรรถนะการ
ทํางานของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต พ.ศ. 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยาง
ยั่งยืนดวยระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล (ISO 50001) พ.ศ. 2554
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2554

หัวหนา
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายประชา บุณยวานิชกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Pracha Bunyawanichakul
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 037-322609
Email prachabu@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2539
ปริญญาโท

M.Eng. Agricultural Machinery and

Asian Institute of Technology

2541

University of Tasmania,

2550

Management
ปริญญาเอก

Ph.D. Mechanical Engineering

(Australia)
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. วิชชา อุปภัย ประชา บุณยวานิชกุล และมนูศักดิ์ จานทอง, 2558, การประยุกตใชระบบควบคุมการ
เคลื่อนที่อัตโนมัติของรถไถสําหรับควบคุมการติดตามเชิงเสน, วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 10 ฉบับที่ 1, หนา 56-66.
2. พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. 2557, การทบทวน
พัฒนาการของการลดความชื้นขาวเปลือกในทางอุตสาหกรรม.วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 9 ฉบับที่ 1, หนา 68-74.
6

6

6
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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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 9 ฉบับที่
1, หนา 28-35.
1.7 ประชา บุณยวานิชกุล. 2556, การประเมินกระบวนการเตรียมตัวอยางอางอิงสําหรับเครื่องวัดความชื้น
ขาวเปลือก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 5 ฉบับที่
9
หนา 47-55.
1.8 ประชา บุณยวานิชกุล และ ไพศาล นาผล. 2555. การศึกษาอิทธิพลของตําแหนงติดตั้งเครื่องทําความรอน
ตอการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงของรถเกี่ยวนวดขาวไทยประดิษฐดวยการคํานวณเชิง
พลศาสตรของไหล. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 หนา 2434.
6

6

6

6
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, การศึกษาผลกระทบของรีเจนเนอรเร
เตอรอลูมิเนียมที่มีตอเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติกแบบเปดสูบรรยากาศปลายขางหนึ่งเปด, การ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ
2.2 ปยชาติ จันทรานนท ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, การศึกษาเชิงทดลองเครื่องยนต
เธอรโมอะคูสติกที่ใชลูกแกวเปนรีเจนเนอรเรเตอร, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาที่ 284-287
2.4 ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล. การศึกษาผลกระทบ
ของคุณลักษณะของรีเจนเนอรเรเตอรประเภทโลหะที่มีตอสมรรถนะของเครื่องยนตเธอรโมอะ
คูสติก. การประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณืดานความรอน
และกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาที่ 293-298
2.5 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. การศึกษาศึกษา
พฤติกรรมการทํางานของเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบมัสทโฟล. การประชุมวิชาการเ เรื่องการ
ถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณืดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13-14
มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาที่ 5-10
2.6 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Must Flow Dryer for Coarse Rice. การ
ประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 13, 13-14 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาที่ 11-15
2.7 พงศกร สุวโท มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล. อิทธิพลความหนาของชันขาวเปลือกที่มีตอ
คุณสมบัติทางกายภาพของขาวเปลือกในเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟล, การประชุมวิชาการเ เรื่อง
การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 1314 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาที่ 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
ที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556, ชลบุร,ี CDROM
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2.10 ณัฐพล มณีโชติ มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. อิทธิพลของความหนาของ
ชั้นขาวเปลือกตอความดัน และความเร็วของกระแสอากาศในเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟล. การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 32, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ; 3-5 พฤศจิกายน 2557.
3.2 ประชา บุณยวานิชกุล, การวัดและเครื่องมือวัด, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
[ISBN 978-974-523-281-5]
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
DME 601

ชื่อรายวิชา
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. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

1. การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดขาวแบบตอพวง
กับจอบหมุนสวนทางเพื่อการปลูกขาวแบบลด
การไถพรวน
2. การออกแบบและประเมินผลการทํางานของ
ชุดใบมีดหมุนกําจัดเศษชีวมวลสําหรับใชรวมกับ
เครื่องปลูกออยแบบลดการไถพรวน
3. การศึกษาพารามิเตอรในการออกแบบเครื่อง
เพาะกลาสําหรับนาโยน
4. การพัฒนาตนแบบเครื่องอบแหงขาวเปลือก
แบบมัสทโฟลว
5. อิทธิพลของขนาดรูเปดของแผนกระจาย
อากาศและความหนาของชั้นขาวเปลือกตอ
ระยะเวลาการอบแหงในเครื่องอบแหงแบบมัสท
โฟลว
6. อิทธิพลของกระแสลมรอนตอการลดความชื้น
ขาวเปลือกสําหรับเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟลว

-

ปงบประมาณ ระบุ
ที่ไดรับทุน
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
2558
หัวหนา
โครงการ

-

2557

หัวหนา
โครงการ

-

2557

-

2557

-

2556

หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ

-

2556

หัวหนา
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกิตติ สถาพรประสาธน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Kitti Sathapornprasath
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร

ปที่สําเร็จ
2536

ปริญญาโท

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

2541

ปริญญาเอก

ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ

2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ขจร อัจจิมาจิรัฐติกาล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การพัฒนาวัสดุขึ้นรูปเชิงประกอบที่เสริมแรง
ดวยเสนใยธรรมชาติ”, วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
2558) หนา 94-111.
1.2 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย เจริญคุณ, 2557, “การศึกษาสมรรถนะและการเสื่อมสภาพของ
น้ํามันหลอลื่นจากการใชไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, วารสารวิจัย มข. ปที่ 19 ฉบับที่
2 ประจําเดือน มีนาคม-เมษายน หนา 305 – 319.
1.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ฉัตรชัย นิมมล, 2556, “อิทธิพลของการแผรังสีอินฟาเรดไกลที่มีตอ
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบการอบแหงดวยเจตสเปาเต็ดเบดเปนจังหวะ”, วารสารวิจัย
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มข. ปที่ 18 ฉบับที2่ 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. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 กิตติ สถาพรประสาธน และ อภินันท พงศมณี, 2558, “การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในระบบหลอ
เย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 11, 17 - 19 มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี. หนา 602-610.
2.2 จอมวงศ สุวรรณราช และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความ
รอนจากพลังงานแสงอาทิตยมาใชรวมกับระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน : กรณีศึกษาอาคาร
เชลลเฮาส”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 11, 17 - 19
มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี หนา 1391-1399.
2.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย เจริญคุณ, 2556, “การศึกษาสมรรถนะและมลพิษไอเสียจากการ
ใชน้ํามันไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงาน
แหงประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา 980-987-.
2.4 มนตรี มีคํานิล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2556, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความรอนเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการเคลือบผิวกระปองมาใชในการอบฝากระปองดวยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน
ความรอน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10
พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา 575-584.
2.5 กิตติ สถาพรประสาธน และ จิรัฎฐ วิชิตชัยชาคร, 2555, “หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจดาน
พลังงานของธนาคารพาณิชยไทย”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้ง
ที่ 8, 2 - 4 พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา EP06 1-6.
2.6 ภมร บัวทุม และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2555, “การลดความชื้นขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงกระแส
ชนแบบวิถีโคง”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 8, 2 - 4
พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา AP66 1-9.
3. ตํารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ME212

ชื่อรายวิชา
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. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

1.การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนแบบวงรอบใน
การลดอุณหภูมิอากาศในหองโดยสารรถยนต
ขณะจอดรถกลางแจง
2. การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในการควบคุม
ระบบหลอเย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

งบประมาณแผนดิน

2558

งบประมาณแผนดิน

2557

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวอาจรี ศุภสุธีกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms. Ajaree Supasuteekul
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท
M.Eng. Refrigeration and Air
University of New South Wales, Australia
Conditioning
ปริญญาเอก
Ph.D. Building
University of Nottingham, UK
Technology/Sustainable Energy
Technology

ปที่สําเร็จ
2544
2546
2551

ความเชี่ยวชาญ
Building services, Renewable energy, Sustainable Energy Technology, Refrigeration
and Air Conditioning System, Absorption Refrigeration System
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 อาจรี ศุภสุธีกุล. การศึกษาระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 6(12), 2557. หนา 106-113.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 อาจรี ศุภสุธีกุล นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล และ ธนรัฏฐ ธนาเตชะวงศ. การศึกษาคารบอนฟุตพริ๊นทที่เกิด
จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการ
“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 1-2 เมษายน 2556
หนา842-848.
2.2 อาจรี ศุภสุธีกุล และ ปราชญา ตรีสุทธาชีพ. การศึกษาการบําบัดน้ําเสียโดยใชโอโซนสําหรับ
โรงพยาบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาดานวิจัยอยางยั่งยืน, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 หนา 1109-1117.
2.3 อาจรี ศุภสุธีกุล และ เจษฎา เรืองแสง. การศึกษาและพัฒนาสมการการใชพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่
6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 29-30 พฤษภาคม 2555 หนา 601-610.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
EG 241

ชื่อรายวิชา
ENGINEERING MECHANICS

ME212

ENGINEERING MECHANICS I

ME353

REFRIGERATION

ME 250

THERMODYNAMIC
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

1 . โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงทดลองของ
การใชเครื่องควบแนนแบบระเหยใน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยใชสารทํา
ความเย็น R-417a
2. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องควบแนน
แบบไฮบริดสําหรับเครื่องปรับอากาศเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน
3. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการอัดขึ้นรูปแทง
เชื้อเพลิงจากกากกาแฟและกากชา

เงินงบประมาณ
แผนดิน

2558

เงินรายได
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2558

หัวหนา
โครงการ

2556

ผูรวมโครงการ

2554

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2552

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2552

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2552

ผูรวมโครงการ

4. หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการศึกษา
ระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
5. หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการ
ออกแบบจําลองในการเลือกฉนวนกันความรอน
สําหรับงานกอสราง
6. โครงการวิจัยเรื่องการจําลองระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมดวย
พลังงานจากแสงอาทิตยโดยใชสารทําความเย็น
ทดแทน
7. โครงการวิจัยเรื่องการสรางภาพฉากหลัง จาก
ภาพวีดีโอสําหรับระบบรักษาความปลอดภัย

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารประจําหลักสูตร รายวิชาในหมวดวิชาเลือก สถานการณ
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ปรัชญา คุณสมบัติผูเขา
ศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต

มหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปรัชญา

ปรัชญา

มุงสรางองคความรูใหมทาง

สรรสรางองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกลอยางยั่งยืน

ระดับสูง

หมายเหตุ
คงเดิม

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

วศก 500 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

วศก 501 สัมมนาทาง

วศก 501 สัมมนาทาง

เปลี่ยนแปลง

วิศวกรรมเครื่องกล 1

วิศวกรรมเครื่องกล

ตัด 1 ออก

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและ

วศก 502 ระเบียบวิธีการทดลองและ

การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

คงเดิม

คงเดิม

วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง วศก 503 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

คงเดิม

วศก 504 วิธีการไฟไนตอิลิเมนตขั้นสูง วศก 504 วิธีการไฟไนตอิลิเมนตขั้นสูง

คงเดิม

- หมวดวิชาเลือก

- หมวดวิชาเลือก

กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและ

กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและ
วิศวกรรมควบคุม

คงเดิม
คงเดิม

ขั้นสูง

วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
ขั้นสูง

วศก 531 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง

วศก 531 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง

คงเดิม

วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี

วศก 532 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี

คงเดิม

วศก 533 ทฤษฎีแผนและเปลือก

ไมมี

ตัดออก

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิง

คงเดิม

ทดลอง

วศก 534 การวิเคราะหความเคนเชิง
ทดลอง

วศก 540 ทฤษฎีเครื่องจักรกลขั้นสูง

วศก 535 ทฤษฎีเครื่องจักรกลขั้นสูง

เปลี่ยนแปลงรหัส

วิศวกรรมควบคุม
วศก 530 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

วิชา
วศก 541 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง วศก 533 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา

วศก 542 การวิเคราะหโมดัล

ไมมี

ตัดออก

วศก 543 หุนยนต

วศก 543 หุนยนต

คงเดิม
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วศก 544 แมคคาทรอนิค

วศก 544 แมคคาทรอนิค

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
วศก 545 พลศาสตรขั้นสูง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วศก 545 พลศาสตรขั้นสูง
วศก 540 การออกแบบระบบโครงขาย
ประสาทเทียม

คงเดิม
หมายเหตุ
คงเดิม
รายวิชาเปดใหม

MME

540 Artificial Neural
8

หลักการทํางานและแบบจําลอง

ของระบบโครงขายใยประสาทเทียม
การคัดแยกเพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว
โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น
โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว
โครงขายการจัดการตัวเองและการ
จับคูการออกแบบสําหรับแกไขปญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเนนงาน
ทางดานระบบตรวจสอบและควบคุม
อัตโนมัติ
วศก 541 เทคโนโลยีอัตโนมัติ MME

รายวิชาเปดใหม

541 Automation Technology
หลักการของเทคโนโลยีอัตโนมัติ
ไมโครคอนโทรลเลอร การสื่อสารแบบ
ดิจิตอล การควบคุมแบบปอนกลับ
ระบบวัดคุมอัตโนมัติโดยใช
คอมพิวเตอร
วศก 542 ระบบอัจฉริยะ MME

รายวิชาเปดใหม

542 Intelligent Systems
แบบจําลองของนิวรอน
สถาปตยกรรมโครงขาย กระบวนการ
เรียนรู มัลติเลเยอร เพอรเซ็บตรอน
โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน เซตฟซซี่
และระบบฟซซี่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

วศก 546 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม

รายวิชาเปดใหม

ควบคุมและแมคคาทรอนิกส 1

ใหมีความยืดหยุน

MME 546 Special Topics in

และกาวทัน

Control

เทคโนโลยีและ

Engineering/Mechatronics 1

นวัตกรรม

หัวขอพิเศษชั้นสูงที่เกี่ยวของกับทาง
วิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิกส
วศก 547 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม

รายวิชาเปดใหม

ควบคุมและแมคคาทรอนิกส 2

ใหมีความยืดหยุน

MME 547 Special Topics in

และกาวทัน

Control

เทคโนโลยีและ

Engineering/Mechatronics 2

นวัตกรรม

หัวขอพิเศษชั้นสูงที่เกี่ยวของกับทาง
วิศวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิกส
กลุมวิชาพลังงาน

กลุมวิชานวัตกรรมพลังงาน

เปลี่ยนแปลง

วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ วศก 550 การแปลงรูปพลังงานชีวภาพ คงเดิม
วศก 551 การนําความรอนทิ้งกลับมา

วศก 551 เทคโนโลยีการนําความรอน

ใช

ทิ้งกลับมาใช

วศก 552 การอนุรักษพลังงานใน

วศก 552 การอนุรักษพลังงานใน

อาคาร

อาคาร

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับ

วศก 553 การอนุรักษพลังงานสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

วศก 554 การจัดการพลังงานไฟฟา

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

วศก 555 การวางแผนและการ

วศก 554 เทคโนโลยีโรงไฟฟาขั้นสูง
รายวิชาเปดใหม
MME 554 Advanced Power Plant
Technologies
วัสดุและการออกแบบโรงจักรตนกําลัง
ขั้นสูง เทคโนโลยีถานหินสะอาด วัฏ
จักรความรอนรวมแบบเผาไหมดวย
แกส วัฏจักรความรอนรวมแบบรวม
แกสซิฟเคชัน (IGCC) เทคโนโลยีกังหัน
แกสการปรับปรุงประสิทธิภาพวัฏจักร
ความรอนสําหรับโรงจักรตนกําลังขั้น
สูง การควบคุมมลภาวะและผบกระทบ
สิ่งแวดลอมจากโรงจักรตนกําลังขั้นสูง
วศก 555 การวางแผนและการ
คงเดิม

ตรวจสอบการใชพลังงาน

ตรวจสอบการใชพลังงาน

วศก 556 พลังงานแสงอาทิตย

ตัดออก
วศก 556 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นของ รายวิชาเปดใหม
ชีวมวล
MME 556 Biomass Gasification
Technologies
หลักการของกระบวนการแกสซิฟเคชัน
ชีวมวลและสมบัติของชีวมวล สมการ
การเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล ปฏิกิริยา
แกสซิฟเคชันของชีวมวล เทคโนโลยี
แกสซิฟเคชัน อุปกรณที่ใชในระบวน
การแกสซิฟเคชัน สมบัติของแกส
เชื้อเพลิงสังเคราะห การกําจัดสาร
มลทินในแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห การ
นําแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหไปใช
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ประโยชน ความกาวหนาฯ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วศก 557 เทคโนโลยีการอบแหง

หมายเหตุ
รายวิชาเปดใหม

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
วศก 558 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

รายวิชาเปดใหม

พลังงาน 1

ใหมีความยืดหยุน

MME 558 Special Topics in

และกาวทัน

Innovation Energy 1

เทคโนโลยีและ

หัวขอพิเศษชั้นสูงที่เกี่ยวของกับทาง

นวัตกรรม

นวัตกรรมพลังงาน
วศก 559 หัวขอพิเศษทางนวัตกรรม

รายวิชาเปดใหม

พลังงาน 2

ใหมีความยืดหยุน

MME 559 Special Topics in

และกาวทัน

Innovation Energy 2

เทคโนโลยีและ

หัวขอพิเศษชั้นสูงที่เกี่ยวของกับทาง

นวัตกรรม

นวัตกรรมพลังงาน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

กลุมวิชาความรอนและของไหล

กลุมวิชาความรอนและของไหล

คงเดิม

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้น

วศก 560 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้น

คงเดิม

สูง

สูง

วศก 561 เทอรโมไดนามิกขั้นสูง

วศก 561 เทอรโมไดนามิกขั้นสูง

วศก 562 การพาความรอน

คงเดิม
ตัดออก

วศก 562 เทคโนโลยีการระบายความ

รายวิชาเปดใหม

รอนอุปกรณอิเลคทรอนิกส
MME 562 Electronic Devices
Cooling Technologies
พื้นฐานการถายเทความรอน การไหล
และการถายเทความรอนในมินิและไม
โครแชนแนล ความรอนในวงจร
อิเลคทรอนิกสและการพัฒนาเทคนิค
การระบายความรอนในอุปกรณ
อิเลคทรอนิกสและขอจํากัดในการ
ระบายความรอนในอุปกรณ
อิเลคทรอนิกส เทคนิคตางๆในการเพิ่ม
ความสามารถในการถายเทความรอน
และการประยุกตใชในการระบายความ
รอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส การ
ระบายความรอนในอุปกรณ
อิเลคทรอนิกสโดยใชอากาศและ
ของเหลวเปนสารทํางาน การประยุกต
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณในการ
วิเคราะหการถายเทความรอนและ
ลักษณะการไหลในการระบายความ
รอนในอุปกรณอิเลคทรอนิกส
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

วศก 563 พลศาสตรของกาซ

หมายเหตุ
ตัดออก

วศก 563 อากาศพลศาสตร

รายวิชาเปดใหม

MME 563 Aerodynamics
พื้นฐานของอากาศพลศาสตรและ
ปกเครื่องบิน พลศาสตรการไหลของ
ของไหลแบบอุดมคติ ทฤษฎีการ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วเหนือเสียง การ
ไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีคลื่นช็อค การ
ขยาย Prandtl-Meyer การไหลอัดตัว
แบบเสนตรง การวิเคราะหอากาศ
พลศาสตรเชิงตัวเลข
วศก 564 กลศาสตรของไหลขั้นสูง

วศก 564 กลศาสตรของไหลขั้นสูง

คงเดิม

วศก 565 การคํานวณพลสาสตรของ

วศก 565 พลสาสตรของไหลเชิง

คงเดิม

ไหล

คํานวณ

วศก 566 การขับเคลื่อนดวยเจ็ทและ

วศก 566 การขับเคลื่อนดวยเจ็ทและ

กังหันกาซ

กังหันกาซ

คงเดิม

วศก 567 หัวขอพิเศษทางความรอน

รายวิชาเปดใหม

และของไหล 1

ใหมีความยืดหยุน

MME 567 Special Topics in

และกาวทัน

Thermal/Fluids 1

เทคโนโลยีและ

หัวขอพิเศษชั้นสูงที่เกี่ยวของกับทาง

นวัตกรรม

ความรอนและของไหล
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

วศก 568 หัวขอพิเศษทางความรอน

รายวิชาเปดใหม

และของไหล 2

ใหมีความยืดหยุน

MME 568 Special Topics in

และกาวทัน

Thermal/Fluids 2

เทคโนโลยีและ

หัวขอพิเศษชั้นสูงที่เกี่ยวของกับทาง

นวัตกรรม

ความรอนและของไหล
- หมวดวิชาปริญญานิพนธ

- หมวดวิชาปริญญานิพนธ

คงเดิม

วศก 590 ปริญญานิพธ 36 หนวยกิต

ปพท 692 ปริญญานิพธระดับปริญญา เปลี่ยนแปลง
โท 36 หนวยกิต

วศก 591 ปริญญานิพธ 12 หนวยกิต

ปพท 691 ปริญญานิพธระดับปริญญา เปลี่ยนแปลง
โท 12 หนวยกิต
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