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หลกัสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

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

ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ภาษาองักฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering 

 
2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
ปร.ด. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

ภาษาองักฤษ :  Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 
3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 

ส าหรับในระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิตนั้นมุ่งผลิตบณัฑิตให้เกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในแขนงวิชาท่ี
ศึกษา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลกัการแห่งเหตุและผล 
รวมทั้งสามารถด าเนินการคน้ควา้ และวิจยั เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ไดอ้ย่างอิสระ 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมาทางภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลไดมี้การพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรในระดบัปริญญา
เอกอย่างต่อเน่ือง ในดา้นการเรียนการสอนละงานวิจยั ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริการวิชาการต่อ
สังคม ท าใหมี้ความพร้อมในการเปิดสอนในระดบัปริญญาเอก ดงัประวติัแนบทา้ย 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 ส าหรับผูจ้บปริญญาโทท่ีท าวจิยัเพียงอยา่งเดียว   48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ส าหรับผูจ้บปริญญาโทท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม  48  หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม  72  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
1. รูปแบบ เป็นหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ในระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต    
2. ภาษาที่ใช้  การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและต ารา เป็นต ารา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3. การรับเข้าศึกษา รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พดู อ่าน เขียนและเขา้ใจ

ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 
4. ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัฯ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

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

คร้ังท่ี .....9......... วนัท่ี ....21..... เดือน ......ธนัวาคม....... พ.ศ. ....2553........ 
 
 สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม 
 คร้ังท่ี .....4....... วนัท่ี .....8...... เดือน .....เมษายน....... พ.ศ. ...2554........ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 1. วิศวกรเคร่ืองกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกล ควบคุมการผลิต และ
กระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั ระบบปรับ
อากาศ ระบบการล าเลียงน ้ าในอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุงการใชพ้ลงังานในโรงงาน อาคาร และ
หน่วยงานต่างๆ ได ้
 2. นกัวจิยัทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั พลงังาน ยานยนต ์อากาศยาน และ
หุ่นยนต ์
 3. อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



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

วชิำกำร 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

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

ธนบุร ี
2541 

   วศ.ด. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2543 

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

วศ.ม. 
Economics 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2533 
2537 

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

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

Energy and Environment 
2548 

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

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

and Management 
Asian Institute of Technology 2541 

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

          หมายเหตุ *อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 3 คน



10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 ภาควชิาวศิกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ศูนยอ์งครักษ ์
 จ. นครนายก  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีจ  าเป็นในการน ามาพิจารณาวางแผนหลกัสูตรข้ึนอยูก่บั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงระบุถึงการกา้วกระโดดทางดา้น
เทคโนโลยดีา้นต่าง เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยีวสัดุ นาโนเทคโนโลยี รวมทั้ง
การก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ซ่ึงสร้างความเปล่ียนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในดา้นโอกาสและภยัคุกคาม จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยดีงักล่าวในอนาคต โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่งมีระบบ ทั้งการพฒันาและ
สร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสานร่วมกบัจุดแข็งของประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ของ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม และวฒันธรรม 
  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลกัสูตรไดค้  านึ งถึง
การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวฒันธรรม ท่ีเป็นทั้งโอกาส และผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศอนั
เน่ืองมาจากการแพร่ขยายทางด้านเทคโนโลยีท าให้การเผยแพร่วฒันธรรมเป็นไปได้อย่างกวา้งขวางและ
รวดเร็วมากกวา่ท่ีผ่านมา ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการสร้างตลาดสินคา้ต่างๆท่ีเป็นทรัพยากร
ของประเทศ เช่นดา้นการท่องเท่ียว ดา้นสุขภาพ ดา้นการบริการ บริหารจดัการฯลฯ ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่
สินค้า ต่างๆ และเป็นผลดีกับผู ้ประกอบการ และการจ้างงานในด้านต่างๆรวมถึงงานทางด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลระดบัสูงท่ีตอ้งการในการวิเคราะห์วิจยั  ศึกษาหาแนวทางการยกระดบัสินคา้ทางด้าน
เทคโนโลยใีหมี้มูลค่าเพิ่มมากยิง่ข้ึน   
 อย่างไรก็ดีผลกระทบในเชิงลบอันอาจเกิดจากการหลั่งไหลของวฒันธรรมอาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในค่านิยม และรูปแบบการด าเนินชีวติของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงจ าเป็นตอ้งปลูกฝัง และสอดแทรก
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามของไทย เพื่อใหเ้ยาวชนเกิดความตระหนกั มีจิตส านึกในการเลือกรับหรือไม่รับ
ค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวถีิชีวติของสังคมไทย การพฒันาดา้นเคร่ืองกลซ่ึงเป็น
กลไกหน่ึงท่ีจ าเป็นในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างศีลธรรม และ
จริยธรรม เพื่อใหว้ศิวกรเคร่ืองกลมีการปฎิบติัหนา้ท่ี และด าเนินชีวติอยา่งมีรอบคอบ และมีสติ  
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12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 จากสภาวการณ์ภายนอกท่ีกล่าวมาในขอ้ 11 ท าให้การพฒันาหลกัสูตรตอ้งท าในเชิงรุก ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียน และยืดหยุ่นได้ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามสภาพสังคม วฒันธรรม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 10 
ท่ีมีการมุ่งเน้นการผลิตและสร้างตราสินค้าของตนเอง จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือพฒันาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มให้มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพื่อให้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื ดงันั้นการผลิตวิศวกรเคร่ืองกลในระดบับณัฑิตศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งผลิตบณัฑิตมีความรอบรู้อยา่ง
ถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง มีศกัยภาพในการท าการคน้ควา้ พฒันา และวจิยั เพื่อสามารถเสริมสร้างการพฒันาประเทศ
อยา่งย ัง่ยนืตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม    
 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่นรายวชิาทีเ่ปิดสอนเพือ่ 
ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 
 ไม่มี 
 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ไดด้ าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลยั เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการพัฒนาก าลังคนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการพฒันาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ นอกจากน้ียงัไดมี้การด าเนินการ
คน้ควา้วจิยัเพื่อประโยชน์ของประเทศดว้ย การเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
จึงเป็นหน่ึงในกลไกการเพิ่มศกัยภาพ และผลิตงานวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในการส่งเสริมการ
พฒันาประเทศ ดงันั้นจึงไดก้ าหนดปรัชญา และวตัถุประสงค์ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหาร
จดัการของหลกัสูตร 
 
1.1 ปรัชญา 
 มุ่งบูรณาการองคค์วามรู้ใหมท่างวศิวกรรมเคร่ืองกลใหเ้ป็นเลิศสู่ระดบันานาชาติ 
 
1.2 ความส าคัญ 
 วิศวกรรมเคร่ืองกล เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงทางดา้นวิศวกรรมหลกัท่ีจ าเป็นในการพฒันาประเทศ ซ่ึง
จากสรุปสภาวะการณ์รวมภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรดงัท่ีได้
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กล่าวมาในหัวขอ้ 11 หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร พบว่าการเรียนการสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างการพฒันา
ประเทศตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 10 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื และพอเพียง อีกทั้งสามารถเผยแพร่สู่ระดบันานาชาติได ้
 
1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิต ท่ีมีความรู้ความสามารถสร้างงานวิจยัท่ีเป็นรากฐานต่อการสร้างองคค์วามรู้
ใหมแ่ละขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ี

2. เพื่อส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่องคค์วามรู้ใหมท่ี่ไดจ้ากงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
3. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสามารถทางวิชาการเพิ่ม น าไปสู่

ความเขม้แขง็ของประเทศ  
4. เพื่อส่งเสริมให้บณัฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง มีจิตอาสาต่อสังคม

และประเทศชาติ 
 
2. แผนการพฒันาปรับปรุง 

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

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

จ านวนรายช่ือ อาจารย์ พร้อม
ป ระ วั ติ  แ ล ะ ป ระสบก า ร ณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
และการฝึกอบรม 

กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างองค์
ความรู้ทักษะทางวิชาชีพและ
วชิาการท่ีทนัสมยั 

-จัดหาเอกสารทางวิชาการให้
เพียงพอกับผู ้เรียน เพื่อให้เป็น
พื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ และ
แกปั้ญหา 
- จัด ให้ เ ป็นผู ้สนับส นุนการ
เรียนรู้และ/หรือผูช่้วยสอน เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดการใฝ่รู้ตลอดเวลา  
- จัดให้ มี ก า รร าย ง าน
คว ามก้ า วหน้ า ขอ ง นิ สิ ต ใน

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

ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และสภา
วศิวกร 

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

รายงานการรับรองหลกัสูตรของ 
สกอ. 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จดัระบบการศึกษาเป็นแบบการศึกษาภาค
ปกติ ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตน้และภาคปลาย ซ่ึงมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ โดยหลักสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ก าหนดการคิดหน่วยกิตดังน้ี(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ภาคผนวก ค) 
 รายวชิาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากบับรรยายไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 ปริญญานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากบัศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน 
            มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ขอ้ท่ี 38 (ภาคผนวก ค) 
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2. การด าเนินการหลกัสูตร  
                ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
                ภาคการศึกษาท่ี 2     เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 
                ภาคการศึกษาท่ี 3     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  
 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จดัการเรียนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒเร่ืองการรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาโดยมีระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบญัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ใช้ระยะเวลาศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1.1.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ใชร้ะยะเวลาศึกษาอยา่งนอ้ย 
3 ภาคการศึกษา และระยะเวลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
   2.1.1.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างนอ้ย 3 
ภาคการศึกษา และระยะเวลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
 
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2554 หมวดท่ี 4 ขอ้ท่ี 20 (ภาคผนวก ค) 
 
2.1.3 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 

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

2.1.3.2 การส าเร็จการศึกษา 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 หมวดท่ี 9 ขอ้ท่ี 48 (ภาคผนวก ค) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของ

บณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 3 ขอ้ท่ี 17 (ภาคผนวก ค) ซ่ึงคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ
วศิวกรรมศาสตร์และบณัฑิตวทิยาลยั พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาและมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ต่อไปน้ี 

- ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาวิชา
ตามประกาศของบณัฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านตามเกณฑ์จากบณัฑิตวิทยาลยั หรือข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร สามารถเลือกเขา้ศึกษาในแบบ 1.1 หรือแบบ 2.1 ได ้
  - ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาวิชาตาม
ประกาศของบณัฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และตอ้งมีหนงัสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
โดยผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรดว้ยคะแนนเกียรตินิยม หรือคะแนนเฉล่ีย
ไม่ต ่ากวา่ 3.00 ในระบบคะแนนเฉล่ียเตม็ 4.00 สามารถเลือกเขา้ศึกษาในแบบ 2.2 ได ้

- ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาวิชา
ตามประกาศของบณัฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีตอ้งศึกษาในแขนงวิชาท่ีแตกต่างจากแขนงวิชาท่ี
ส าเร็จการศึกษาในระดบัวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต จะตอ้งเขา้ศึกษาในแบบ 2.1 เท่านั้น 
 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 การเรียนในหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิตสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลนั้นเป็นการเรียนท่ีมีรูปแบบท่ีเนน้
การคน้ควา้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระความรู้ ให้มีความเขา้ใจในระดบัท่ีถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงมากข้ึน เพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการท าปริญญานิพนธ์  

ดงันั้นนิสิตจึงอาจมีปัญหาในเร่ืองการปรับตวัในการฝึกฝนทกัษะในด้านต่างๆท่ีจ าเป็นเช่นการ
สืบคน้ การวเิคราะห์สรุป และการน าเสนอขอ้มูล  

นอกจากน้ีนิสิตบางส่วนอาจมีการท างานประจ าควบคู่กบัการเรียนจึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในหัวข้อ 2.3 
 1. จดัการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน ากฏระเบียบและเทคนิคแบ่งเวลาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา 
เพื่อใชใ้นการวางเป้าหมายการศึกษาใหส้ าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด 
 2. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลใหแ้ก่นิสิตใหม่ 
 3. มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า และดูแลนิสิตอยา่งสม ่าเสมอ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี(รวมทังงแบบ 1.1 แบบ 2.1และแบบ2.2) 
 

ระดับชังนปี จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
 2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2  15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 3   15 15 15 
ชั้นปีท่ี 4             5          5 
รวม 15 30 45 50 50 

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

 

        
2.6.2 ประมาณการรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   600,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 
2.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    - - -   

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

ร้อย
ละ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1.  เงินเดือนและค่าจา้งประจ า   35 210,000 420,000 630,000 700,000 700,000 
2.  ค่าจา้งชัว่คราว 35 210,000 420,000 630,000 700,000 700,000 
3. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 10 60,000 120,000 180,000 200,000 200,000 
4.  ค่าสาธารณูปโภค 5 30,000 60,000 90,000 100,000 100,000 
5.  ค่าครุภณัฑ ์ 15 90,000 180,000 270,000 300,000 300,000 
6.  รายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - - 

รวมรายจ่าย 100 600,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 (ภาคผนวก ค) 
 
2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาระหว่างหลักสูตรในสถาบันฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ข้อท่ี 38 
(ภาคผนวก ค) 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ และ 72 หน่วยกติ 
                หลกัสูตรแบ่งออกเป็นสามลกัษณะคือ 

-หลกัสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผูจ้บปริญญาโทท่ีท าวจิยัเพียงอยา่งเดียว  48  หน่วยกิต 
-หลกัสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผูจ้บปริญญาโทท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 48  หน่วยกิต 

 -หลกัสูตรแบบ 2.2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 72 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

รายวชิา  แบบ 1.1  แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1.รายวชิา(Coursework) 
    หมวดวชิาบงัคบั 
    หมวดวชิาเลือก 

  
6* 
- 

 
6 
6 

 
9 
15 

หมวดวชิาปริญญานิพนธ์ 48 36 48 
จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 48 72 
หมายเหตุ *นิสิตในแผนการศึกษาน้ีลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาบงัคบัจ านวน 6 หน่วยกิต เพื่อปรับพื้นฐาน
เตรียมความพร้อมส าหรับท าปริญญานิพนธ์ แต่ไม่นบัหน่วยกิต 
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3.1.3 รายวชิา 
3.1.3.1 รายวชิาหมวดวชิาบังคับ                                                                                           
            วศก 600 ระเบียบวธีิการวจิยัทางวศิวกรรมเคร่ืองกล     3(3-0-6) 
 DME 600 Mechanical Engineering Research Methodology  
 

 วศก 601 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1      1(0-3-6) 
 DME 601 Mechanical Engineering Seminars I 
  

วศก 602 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2      1(0-3-6) 
 DME 602 Mechanical Engineering Seminars II 
 
 วศก 603 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3      1(0-3-6) 
 DME 603 Mechanical Engineering Seminars III 
 
 วศก 604 การวเิคราะห์ความเหมาะสมท่ีสุด      3(3-0-6) 
 DME 604 Optimization Analysis  
 
3.1.3.2 รายวชิาหมวดวชิาเลอืก 
 รายวชิาหมวดวชิาเลือกในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
ดงัน้ี(โดยเลือกในแต่ละกลุ่มวชิาตามแบบท่ีเลือก) 
 1. กลศาสตร์ประยกุตแ์ละวศิวกรรมควบคุม (Applied Mechanics and Control Engineering) 
 2. พลงังาน(Energy) 
 3. ความร้อนและของไหล (Thermal and Fluids) 
 
1.  กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมควบคุม 

วศก 630 วธีิการไฟไนตอิ์ลิเมนตข์ั้นสูง      3(3-0-6) 
 DME 630 Advanced Finite Element Method 

 
 วศก 631 กลศาสตร์ของสารต่อเน่ือง      3(3-0-6) 
 DME 631 Continuum Mechanics  
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วศก 632 ทฤษฎีเสถียรภาพแบบอิลาสติก      3(3-0-6) 
DME 632 Theory of Elastic Stability 
 

 วศก 633 ทฤษฎีการเปล่ียนรูปและกระบวนการข้ึนรูปโลหะ    3(3-0-6) 
 DME 633 Theory of Plastic Deformation and Metal-Forming Processes 
 
 วศก 634 ทฤษฎีพลาสติกซิตี       3(0-3-6) 
 DME 634 Theory of Plasticity 
  

วศก 635 กลศาสตร์การแตกหกั       3(3-0-6) 
 DME 635 Fracture Mechanics 

 
วศก 636 หวัขอ้พิเศษทางกลศาสตร์ประยกุต ์     3(3-0-6) 

 DME 636 Special Topics in Applied Mechanics  
 

วศก 640 พลศาสตร์ท่ีไม่เป็นเชิงเส้นและระบบท่ีมีความโกลาหล   3(3-0-6) 
DME 640 Nonlinear Dynamics and Chaos System 
 
วศก 641 การวเิคราะห์และควบคุมระบบขั้นสูง     3(3-0-6) 
DME 641 Advanced System Analysis and Control 

 
วศก 642 การควบคุมท่ีไดผ้ลสูงสุดของระบบพลศาสตร์    3(3-0-6) 
DME 642 Optimal Control of  Dynamic System 

 
 
วศก 643 การสั่นสะเทือนท่ีไม่เป็นเชิงเส้น      3(3-0-6) 
DME 643 Nonlinear Vibrations 

 
วศก 644 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค             3(3-0-6) 
DME 644  Special Topics in Control Engineering/Mechatronics 
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2.  กลุ่มวชิาพลงังาน 
วศก 650 การจดัการและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ                                          3(3-0-6) 
DME 650  Energy Efficiency and Management 

  
 วศก 651 แหล่งพลงังานและเทคโนโลยกีารแปลงรูป                                           3(3-0-6) 
               DME651 Energy Resources and Conversion Technology  
  
 วศก 652 การออกแบบระบบพลงังาน                                                              3(3-0-6) 
 DME 652 Energy System Design 
  
 วศก 653 การวเิคราะห์พลงังานความร้อน                                      3(3-0-6) 
 DME 653 Thermal Energy Analysis 
  
 วศก 654 การอบแหง้อาหารและเมล็ดพืช                                       3(3-0-6) 
 DME 654 Drying of Foods and Cereal Grains 
  
 วศก 655 เซลลแ์สงอาทิตยแ์ละการน าไปใช ้                                                 3(3-0-6)
 DME 655 Solar Cell and Application 

 
วศก 656 หวัขอ้พิเศษทางพลงังาน                                                                3(3-0-6) 
DME 656  Special Topics in Energy 

 
3.  กลุ่มวชิาความร้อน-ของไหล 

วศก 660 การออกแบบและวเิคราะห์อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน   3(3-0-6) 
DME 660 Heat Exchanger Design and Analysis 

 
 วศก 661 การค านวณพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง     3(3-0-6) 
 DME 661 Advanced Computational Fluids Dynamics 
 
 วศก 662 การออกแบบระบบความร้อน      3(3-0-6) 
 DME 662 Thermal System Designs 
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 วศก 663 เช้ือเพลิงและการเผาไหม ้      3(3-0-6) 
 DME 663 Fuels and Combustion 

 
วศก 664 ทฤษฎีการไหลป่ันป่วน       3(3-0-6) 
DME 664 Theory of Turbulence 
 
วศก 665 หวัขอ้พิเศษทางความร้อนและของไหล      3(3-0-6) 

 DME 665 Special Topics in Thermal/Fluids  
 
3.1.3.3 รายวชิาหมวดวชิาปริญญานิพนธ์  
แบบ 1.1                                                                                                                                 48 หน่วยกติ  
             วศก 690 ปริญญานิพนธ์                             48 (0-0-288) 
 DME 690 Thesis 
แบบ 2.1                                                                                                                                  36 หน่วยกติ 
 วศก 691 ปริญญานิพนธ์                             36 (0-0-216) 
 DME 691 Thesis 
แบบ 2.2                                                                                                                                  48 หน่วยกติ 
 วศก 692 ปริญญานิพนธ์                             48 (0-0-288) 
 DME 692 Thesis 
 
ความหมายของรหัสวชิา 
 วศก หรือ DME หมายถึง สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 เลขหลกัร้อยหมายถึง วชิาระดบัปริญญาเอก 
                 - เลข 6 หมายถึง วชิาระดบัปริญญาเอก  
 เลขหลกัสิบ หมายถึง หมวดวชิา กลุ่มวชิา ประกอบดว้ย 
        - เลข 0,1,2 หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
        - เลข 3,4 หมายถึง หมวดวชิาเลือก กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยกุตแ์ละวศิวกรรมควบคุม 
        - เลข 5 หมายถึง หมวดวชิาเลือก กลุ่มวชิาพลงังาน 
        - เลข 6,7,8 หมายถึง หมวดวชิาเลือก กลุ่มวชิาความร้อน-ของไหล 
        - เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์  
 เลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาในหมวดวชิา กลุ่มวชิา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
3.1.4.1 แบบ 1.1 ส าหรับผู้จบปริญญาโททีท่ าวจัิยเพียงอย่างเดียว 
ปีที่ 1     

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME601 Mechanical Engineering Seminar I* 1  0 3 6 
DME604 Optimization Analysis * 3  3 0 6 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 4 3 3 12 
 หน่วยกติสะสม 0 - - - 
    

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME602  Mech Engineering Seminar II*  1  0 3 6 
DME692 Thesis  9  0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 10  0 3 60 
 หน่วยกติสะสม 9  - - - 
* เป็นรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 
ปีที่ 2  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME603 Mechanical Engineering Seminar III* 1  0 3 6 
DME692 Thesis 12  0 0 72 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 12  0 3 78 
 หน่วยกติสะสม 21  - - - 
    

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 4 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME692 Thesis 12  0 0 72 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 12  0 0 72 
 หน่วยกติสะสม 33 - - - 
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ปีที่ 3  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 5 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME692 Thesis 9  0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9  0 0 54 
 หน่วยกติสะสม 42 - - - 
 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 6 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME692 Thesis 6  0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 6  0 0 36 
 หน่วยกติสะสม 48  - - - 
 
3.1.4.2 แบบ 2.1 ส าหรับผู้จบปริญญาโททีท่ าวจัิยและเรียนรายวชิาเพิม่เติม 
ปีที่ 1     

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME601 Mechanical Engineering Seminar I 1  0 3 6 
DME604 Optimization Analysis  3  3 0 6 
DMExxx Elective 3  3 0 6 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 7  6 3 18 
 หน่วยกติสะสม 7 - - - 
    

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME602 Mech Engineering Seminar II 1  0 3 6 
DMExxx Elective 3  3 0 6 
DME690 Thesis 6  0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 10 3 3 48 
 หน่วยกติสะสม 17 - - - 
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ปีที่ 2  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME603 Mechanical Engineering Seminar III 1  0 3 6 
DME690 Thesis 6  0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 7  0 3 42 
 หน่วยกติสะสม 24 - - - 
    

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 4 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME690 Thesis 12 0 0 72 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 12 0 0 72 
 หน่วยกติสะสม 36 - - - 
 
ปีที่ 3  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 5 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME690 Thesis 6 0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 6 0 0 36 
 หน่วยกติสะสม 42 - - - 
 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 6 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME690 Thesis 6 0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 6 0 0 36 
 หน่วยกติสะสม 48 - - - 
3.1.4.3 แบบ 2.2 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีทีท่ าวจัิยและเรียนรายวชิาเพิม่เติม 
ปีที่ 1     

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME600 Mech. Eng. Research Methodology 3 3 0 6 
DME601 Mechanical Engineering Seminar I 1 0 3 6 
DME604 Optimization Analysis  3 3 0 6 
DMExxx Elective 3 3 0 6 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 10 9 3 24 
 หน่วยกติสะสม 10 - - - 
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รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME602 Mechanical  Engineering Seminar II 1 0 3 6 
DMExxx Elective 3 3 0 6 
DME691 Thesis 3 0 0 18 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 7 3 3 30 
 หน่วยกติสะสม 17 - - - 
 
ปีที่ 2  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME603 Mechanical Engineering Seminar III 1 0 3 6 
DMExxx Elective 3 3 0 6 
DMExxx Elective 3 3 0 6 
DME691 Thesis 3 0 0 18 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 10 6 3 36 
 หน่วยกติสะสม 27 - - - 
    

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 4 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DMExxx Elective 3 3 0 6 
DME691 Thesis 6 0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 3 0 42 
 หน่วยกติสะสม 36 - - - 
 
ปีที่ 3  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 5 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME691 Thesis 9 0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 0 0 54 
 หน่วยกติสะสม 45 - - - 
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รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 6 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME691 Thesis 12 0 0 72 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 12 0 0 72 
 หน่วยกติสะสม 57 - - - 
 
ปีที่ 4  
รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 7 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME691 Thesis 9 0 0 54 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 9 0 0 54 
 หน่วยกติสะสม 66 - - - 
 

รหัสวชิา ภาคการศึกษาที่ 8 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
DME691 Thesis 6 0 0 36 
 หน่วยกิตเฉพาะภาค 6 0 0 36 
 หน่วยกติสะสม 72 - - - 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
3.1.5.1หมวดวชิาบังคับ 
 
วศก 600 ระเบียบวธีิการวจัิยทางวศิวกรรมเคร่ืองกล     3 (3-0-6) 

บทน าสู่ความหมายของการวิจยั คุณลกัษณะและเป้าหมายของการวิจยั ชนิดและกระบวนการวิจยั 
ระเบียบวิธีการคน้หาหัวขอ้ส าหรับการท าวิจยั การตั้งสมมติฐานและตวัแปร การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล สถิติส าหรับงานวจิยั การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัและรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั การ
ประยกุตง์านวจิยั จริยธรรมของนกัวจิยั เทคนิคการวจิยัทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกลขั้นสูง 
DME 600 Mechanical Engineering Research Methodology     3 (3-0-6) 

Introduction to research definition, characteristic and goal, type and research process, 
methodology to define research problem hypothesis and variables, data collection, data analysis, statistics 
for research, proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of 
researchers, and  advanced research techniques in mechanical engineering. 
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วศก 601 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1       1 (0-3-6) 
การจบัใจความส าคญัจากการสืบค้นบทความและรายงานทางวิชาการขั้นสูง พร้อมไปกบัการ

เสริมสร้างทกัษะในการเขียนรายงานและการน าเสนอปากเปล่า นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายในการสนบัสนุน
ใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต นกัวิจยั และคณาจารยใ์นการแลกเปล่ียนแนวความคิดและสารสนเทศ นิสิต
จะตอ้งน าเสนอรายงานสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีนิสิตสนใจศึกษาแก่คณาจารยแ์ละนิสิตร่วมชั้นเรียนดว้ย
ปากเปล่า ในรูปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม   
DME 601 Mechanical Engineering Seminars I       1 (0-3-6)  

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

 
วศก 602 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2       1 (0-3-6) 
บุรพวชิา: วศก 601 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

การเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไปกับการเสริมสร้างทกัษะในการเขียนรายงานและการ
น าเสนอปากเปล่า นิสิตจะต้องน าเสนอข้อเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นต้นในหัวข้อท่ีนิสิตสนใจศึกษาวิจยัแก่
คณาจารยแ์ละนิสิตร่วมชั้นเรียนดว้ยปากเปล่า  
DME 602 Mechanical Engineering Seminars II                  1 (0-3-6) 
Prerequisite: DME 601 Mechanical Engineering Seminars I 

Thesis proposal report writing skill and oral presentation. Students are required to present the 
preliminary thesis proposal to their classmates and members of teaching staff.  
 
วศก 603 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3       1 (0-3-6) 
บุรพวชิา: วศก 602 สัมมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 

การเขียนรายงานการสอบวดัคุณสมบติั พร้อมไปกบัการเสริมสร้างทกัษะในการเขียนรายงานและ
การน าเสนอปากเปล่า นิสิตจะต้องน าเสนอรายงานการสอบวดัคุณสมบติัขั้นต้นในหัวข้อท่ีนิสิตสนใจ
ศึกษาวจิยัเป็นปริญญานิพนธ์แก่คณาจารยแ์ละนิสิตร่วมชั้นเรียนดว้ยปากเปล่า  
DME 603 Mechanical Engineering Seminars III                           1 (0-3-6) 
PrerequisiteDME 602 Mechanical Engineering Seminars II 

Qualifying examination report writing skill and oral presentation. Students are required to present 
the preliminary qualifying examination reports to their classmates and members of teaching staff.  
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วศก 604  การวเิคราะห์การหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด      3 (3-0-6) 
ทฤษฎีการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดดั้งเดิม วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดหน่ึงมิติ รวมทั้งเทคนิคตวัคูณ

ลากรองจแ์ละการคน้หา การประยุกตใ์ช้กบัการสร้างกราฟ การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบไม่บงัคบั วิธีการ 
steepest descent วิธีการของนิวตนั และ Quasi-Newton การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบบงัคบั การสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการ geometric programming, nonlinear programming การหาค่าท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดแบบ Monte Carlo    search algorithm แบบสุ่ม การหาค าตอบของปัญหาการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดดว้ย
คอมพิวเตอร์  
DME 604 Optimization Analysis       3 (3-0-6) 

Classical optimization theory, one-dimensional optimization methods including Lagrange 
multiplier and search techniques, application to curve fitting, unconstrained optimization, method of 
steepest descent, Newton’s method and Quasi-Newton methods, constrained optimization, formulation of 
mathematical models, elementary geometric programming, nonlinear programming, Monte Carlo 
optimization, random search algorithm, computer solution of optimization problems. 
 
2. หมวดวชิาเลอืก 
กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมควบคุม 
วศก 630 วธีิการไฟไนต์อลิเิมนต์ขังนสูง       3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม ปัญหาทั่วไปท่ีไม่เป็นเชิงเส้น ความไม่เป็นเชิงเส้นทาง
เรขาคณิต ปัญหาเก่ียวกบักลศาสตร์การสัมผสั  การยืด ความไม่เป็นเชิงเส้นของวสัดุ  การวิเคราะห์การโก่ง 
กลศาสตร์การแตกร้าว ความลา้ในวสัดุ การวิเคราะห์พลวติัแบบเอคซ์พลีซิท การวิเคราะห์สนามคู่ควบแบบ
ล าดบั และแบบโดยตรง 
DME 630 Advanced Finite Element Method      3(3-0-6) 

Analyze random vibration, General problem of non-linear, Non- linear of geometry,  Contact 
mechanics problem, Elongation, Non-linear properties of material, Buckling analysis, Fracture mechanics 
problem, Fatique of material, Explicit method for dynamics analysis, Direct and sequence analysis of 
couple field. 
 
วศก 631 กลศาสตร์ของสารต่อเน่ือง       3(3-0-6) 
 พีชคณิตเทนเซอร์ แคลคูลสัเทนเซอร์ แนวคิดของมวลต่อเน่ืองและแรง จลนศาสตร์ กฎการสมดุล 
กลศาสตร์ของไหลท่ีอุณหภูมิคงตวั กลศาสตร์ของแข็งท่ีอุณหภูมิคงตวั กลศาสตร์ของไหลท่ีมีความร้อน 
กลศาสตร์ของแขง็ท่ีมีความร้อน 
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DME 631 Continuum Mechanics       3(3-0-6) 
Tensor algebra, tensor calculus, continuum mass and force concepts, kinematics, balance laws, 

isothermal fluid mechanics, isothermal solid mechanics, thermal fluid mechanics, thermal solid mechanics. 
 
วศก 632 ทฤษฎเีสถียรภาพแบบอลิาสติก       3(3-0-6) 
 คานกับเสา การโก่งเดาะแบบยืดหยุ่นของช้ินส่วนประเภทแท่งและโครง การโก่งเดาะแบบไม่
ยืดหยุน่ของช้ินส่วนท่ีเป็นแท่ง การทดลองและสูตรในการออกแบบ การโก่งเดาะดว้ยการบิด การโก่งเดาะ
ทางดา้นขา้งของคาน การโก่งเดาะของวงแหวน คานโคง้ และส่วนโคง้ การดดัของแผน่บาง การโก่งเดาะของ
แผน่บาง การดดัของเปลือก การโก่งเดาะของเปลือก 
 
DME 632 Theory of Elastic Stability       3(3-0-6) 

Beam-columns, Elastic buckling of bars and frames,  inelastic buckling of bars, experiments and 
design formulas, torsional buckling, lateral buckling of beams,  buckling of rings, curved bars, and arches, 
bending of thin plates, buckling of thin plates, bending of thin shells, buckling of shells. 

 
วศก 633 ทฤษฎพีลาสติกซิตี        3(0-3-6) 
 ทบทวนความเค้นและความเครียด พื้นฐานของพลาสติกซิตี การดัดและการบิดแบบอีลาสโต
พลาสติก การวิเคราะห์แบบพลาสติกของคานและโครง ผลเฉลยในขั้นต่อมาของปัญหาแบบอีลาสโต
พลาสติก ทฤษฎีของสนามการเล่ือน ปัญหาแบบสม ่าเสมอในความเครียดระนาบ ปัญหาแบบไม่สม ่าเสมอใน
ความเครียดระนาบ วธีิดา้นการค านวณ 
DME 633 Theory of Plasticity        3(0-3-6) 

Review of stresses and strains, foundations of plasticity, elastoplastic bending and torsion, plastic 
analysis of beams and frames, further solutions of elastoplastic problems,  theory of the slipline field, 
steady problems in plane strain, nonsteady problems in plane strain, computational methods. 
 
วศก 634 กลศาสตร์การแตกหัก        3(3-0-6) 
 สมการการเปล่ียนแปลงรูปร่าง การโก่งเดาะและการคอดความเคน้จากการคอดและกลศาสตร์การ
แตกหกั ผลเฉลยของปัญหาการข้ึนรูป ผลเฉลยแนวเล่ือน การทุบข้ึนรูป การอดัรีด การทุบไดข้นาด การรีด 
การดึงข้ึนรูป และการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองมือกล ทฤษฎีของการแผข่ยายของรอยแตก 
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DME 634 Fracture Mechanics        3(3-0-6) 
 Deformation equations, buckling and necking, necking stresses and fracture mechanics, solutions 
of forming problem, slip-line solutions, friction,  forging, extruding, coining, rolling, drawing and 
machining, theory of crack propagation. 
 
วศก 635 หัวข้อพเิศษทางกลศาสตร์ประยุกต์      3(3-0-6) 

หวัขอ้พิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางกลศาสตร์ประยกุต ์
DME 635 Special Topics in Applied Mechanics      3(3-0-6) 
 Special advanced topics related to applied mechanics.  
 
วศก 640 พลศาสตร์ทีไ่ม่เป็นเชิงเส้น และระบบทีม่ีความโกลาหล    3(3-0-6)  
 พลศาสตร์ของระบบท่ีไม่เป็นเชิงเส้น และรูปแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติของความโกลาหลใน
ระบบทางวศิวกรรมและการค านวณ การประยกุตใ์ชส้มการอนุพนัธ์ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น ไบเฟอร์
เคชัน่ 
DME 640 Nonlinear Dynamics and Chaos Systems     3(3-0-6)  
 Nonlinear dynamic systems and natural phenomena of chaos of engineering systems, 
configurations and computations, various methods applied to differential equations, e.g., Bifurcation. 
 
วศก 641 การวเิคราะห์และควบคุมระบบขังนสูง      3(3-0-6)  
 การวเิคราะห์ฟังกช์ัน่ของเวลาและความถ่ีในระบบ ผลเฉลยของระบบท่ีประกอบไปดว้ยหลายระบบ
ยอ่ย เสถียรภาพของระบบ และระเบียบวธีิในการวเิคราะห์ระบบ 
DME 641 Advanced System Analysis and Control     3(3-0-6)  
 Analysis of time and frequency functioned systems, solutions of the system of multi-subsystems, 
stability of systems, and methods of system analysis. 
 
วศก 642 การควบคุมระบบพลศาสตร์ทีม่ีความเหมาะสมสูงสุด     3(3-0-6)  
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมสูงสุดส าหรับระบบสถิตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข การแปรผนัใน
เชิงแคลคูลสั การวเิคราะห์ความเหมาะสมสูงสุดส าหรับระบบพลศาสตร์ในรูปผลลพัธ์พื้นฐาน ผลเฉลยแม่น
ตรง ผลเฉลยโดยประมาณ ระบบเชิงเส้นท่ีจ ากดัเวลา ระบบเชิงเส้นท่ีอยูใ่นสภาวะคงตวั และระบบท่ีมีระดบั
ขั้นความเสรีหลายขั้น 
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DME 642 Opimal Control of Dynamic systems      3(3-0-6)  
 Static optimal analysis, numerical method, variational calculus, dynamic optimal analysis: basic 
results, exact solutions, approximate solutions, finite-time linear systems and steady-state linear systems 
including multi-degree of freedom systems. 
 
วศก 643 การส่ันสะเทอืนทีไ่ม่เป็นเชิงเส้น       3(3-0-6)  
 ทฤษฏีและรูปแบบของระบบท่ีไม่เป็นเชิงเส้น และวธีิการเพอร์เทอเบชัน่  ผลเฉลยแม่นตรง และผล
เฉลยโดยประมาณ ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขและเสถียรภาพ การสั่นสะเทือนเชิงกลของเคร่ืองจกัรกล 
DME 643 Nonlinear Vibrations                     3(3-0-6)  
 Theory and configuration of nonlinear systems and perturbation method, exact solutions and 
approximate solution, numerical methods and stability, including machine vibration. 
 
วศก 644  หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค    3(3-0-6) 

หวัขอ้พิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางวศิวกรรมควบคุมและแมคคาทรอนิค 
DME 644  Special Topics in Control Engineering/Mechatronics    3(3-0-6) 
 Special advanced topics related to control engineering and mechatronics  
 

3.1.5.2 หมวดวชิาเลอืก 

กลุ่มวชิาพลงังาน 

วศก 650 การจัดการและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                       3(3-0-6) 
            โปรแกรมการส่งเสริมและการจดัการพลงังาน การส ารวจและตรวจสอบ เทคนิคการวดัและวธีิการ
วเิคราะห์ ไดอะแกรมของเซนกีและสมดุลพลงังาน การประมาณศกัยภาพใน 
การอนุรักษพ์ลงังานและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การจดัการพลงังานในกระบวนการและอุปกรณ์
ทางดา้นอุตสาหกรรม หลกัการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้การใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  
              ความตอ้งการใชพ้ลงังานในอาคาร ภาระทางดา้นพลงังานในอาคาร และพลศาสตร์ความร้อน 
ผลของความร้อนจากแสงอาทิตย ์เงาและแสงสวา่ง การวดัและควบคุมพลงังานในอาคาร 
เกณฑก์ารควบคุม 
DME 650  Energy Efficiency and Management                                                                      3(3-0-6) 
              Energy management program and promotion. Surveys and audits, metering techniques and 
analysis methodologies. Sankey diagram and energy balances. Estimation of energy conservation 
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potentials and economic evaluation. Energy management in industrial processes and equipments. Waste 
heat recovery principles. Efficient use of electricity. 
                Building utility, facility and energy requirement. Building energy load and thermal dynamics. 
Solar heat gain, shading, and illuminous effect. Measurement and control of energy in building. 
Formulation of control algorithm.  
 
วศก 651 พลงังานและเทคโนโลยกีารแปลงรูป                                                                    3(3-0-6) 
               สถานะภาพ เทคโนโลยแีหล่งพลงังานและการใชพ้ลงังานในปัจจุบนั ยุทธวธีิในการแปลงรูป
พลงังาน หวัขอ้เก่ียวกบั การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการท าความร้อน ความเยน็และก าเนิดพลงังาน 
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงัน ้า เช้ือเพลิงชีวภาพ พลงังานนิวเคลียร์ โดยตอ้งจดัท ารายงานและสอบหวัขอ้
เร่ืองท่ีเรียนเพื่อวดัผล 
DME 651 Energy Resources and Conversion Technology                                                     3(3-0-6)                  
 Current situation,  technologies and outlook of energy sources and consumptions.  Potential 
strategies of energy conversion.  Selected topics on solar energy utilization for heating,  cooling and power 
generation, geothermal energy, hydropower, biofuels, nuclear energy. Reports and examinations of  topics 
in this course have to be submitted for grading. 
วศก 652 การออกแบบระบบพลงังาน                                                                     3(3-0-6)             
 การออกแบบระบบท่ีท างานไดห้รือระบบท างานท่ีเหมาะสม เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม การหาสมการ
เพื่อแสดงลกัษณะของอุปกรณ์ดา้นพลงังานโดยใชข้อ้มูลจากการทดลอง แบบจ าลองอุปกรณ์ดา้นพลงังานบน
พื้นทางของกฏทางฟิสิกส์ แบบจ าลองและการจ าลองการท างานของระบบพลงังาน เทคนิคการหาจุดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับระบบพลงังาน 
 DME 652 Energy System Design                                                                                               3(3-0-6) 
  Designing a workable system or an optimum system. Engineering economics. Equation fitting for 
characterisation of energy equipment using experimental data. Modeling of energy equipment based upon 
physical laws. Energy system modeling and simulation. Selected optimization techniques for energy 
systems. 
  
วศก 653 การวเิคราะห์พลงังานความร้อน                                                          3(3-0-6) 
 กฏขอ้ท่ีสองของเทอร์โมไดนามิคส์ แนวคิดและการวเิคราะห์อะเวลาบิลิต้ี ประสิทธิภาพตามกฏขอ้ท่ี
สอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัอะเวลาบิลิต้ีกบัพลงังาน การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์อะเวลาบิลิต้ีและ
พลงังานในกระบวนทางเทอร์โมไดนามิคส์และวฎัจกัรทางวศิวกรรม และระบบผลิตความร้อน  และ 
ไฟฟ้าร่วม 
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 เทคโนโลยพีินซ์ เป้าหมายพลงังาน การออกแบบอยา่งง่ายเพื่อน าพลงังานกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด    
การพิจารณาเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งพลงังานและอุปกรณ์   การวิเคราะห์ท่ีรวมหลกัการทางอุณหพล
ศาสตร์และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
DME 653 Thermal Energy Analysis                                                                                         3(3-0-6)  

  Second law of thermodynamics, availability concept and analysis. Second law efficiencies. 
Availability property relations energy. Applications of availability and energy analysis to thermodynamic 
processes and engineering cycles and cogeneration systems. 

              Pinch Technology. Energy target, simple design for maximum energy recovery. Trading off 
energy against capital. Thermo-economic analysis. 
 
วศก 654 การอบแห้งอาหารและเมลด็พชื                                                    3(3-0-6) 
 สมบติัของอากาศช้ืน การไหลของอากาศ ความช้ืนสมดุล สมบติัทางกายภาพและสมบติัทางความ
ร้อนของอาหารและเมล็ดพืช ระบบอบแหง้เมล็ดพืช การวเิคราะห์การอบแหง้เมล็ดพืชอยา่งละเอียดและอยา่ง
ง่ายของการอบแหง้เมล็ดเดียว ชั้นบางและชั้นหนา การวเิคราะห์การอบแหง้อาหารแบบอยูน่ิ่งและแบบไหล 
แบบพน่ฝอยและแบบถงัหมุน 
 DME 654 Drying of Foods and Cereal Grains                                                                         3(3-0-6) 

Moist air property. Air movement. Equilibrium moisture contents. Thermophysical properties of 
foods and grains. Grain drying systems. Rigorous and simplified analysis of grain drying : single-kernel, 
thin layer, and deep-bed grain drying. Analysis of food drying : fixed-bed and moving-bed drying, spray 
drying, drum drying. 
 
วศก 655 เซลล์แสงอาทติย์และการน าไปใช้                                                                             3(3-0-6) 
      แนวความคิดของการแปลงรูปพลงังาน พื้นฐานของทฤษฎีของสารก่ึงตวัน าและรอยต่อพีเอ็น เซลล์
แสงอาทิตย ์ ลกัษณะของเซลลแ์สงอาทิตย ์ วสัดุและเทคโนโลย ี การประยกุตใ์ชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์  ขนาดและ
การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้
DME 655 Solar Cell and Application                                                                                        3(3-0-6) 

Concept of energy conversion. Basic semiconductor theory and PN junctions. Solar cells: 
photovoltaic effect, solar cell characteristics, materials and technology. Terrestrial application of solar cell: 
dimensioning and economics consideration, examples of applications. 
            Nature of solar radiation, Measurement and interpretation of local solar radiation data. 
Transmission through and absorption by partially transparent media. Selective surfaces. Theories of flat 
plate collectors and focusing collectors, Hottel-Whillier’s equation. 
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DME 656 หัวข้อพเิศษทางพลงังาน                                                                 3(3-0-6) 
               หวัขอ้พิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางพลงังาน   
DME 656 Special Topics in Energy                                                          3(3-0-6)                  

Special advanced topics related to energy.   
                  
3. กลุ่มวชิาความร้อนและของไหล 

วศก 660 การออกแบบและวเิคราะห์อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน    3(3-0-6) 
 การแนะน าและการประยกุตห์ลกัการท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ในขั้นตน้เก่ียวกบั การแลกเปล่ียนความร้อน 
กลศาสตร์ของไหล และเทอร์โมไดนามิคส์ เพื่อพฒันาอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนทั้วไปและอุปกรณ์ต่างๆ
ท่ีถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน  การประยุกค์ใช้หลกัการพื้นฐานในการออกแบบอุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนกบัปัญหาในทางอุตสาหกรรม การประยกุตใ์ชห้ลกัการวเิคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิคส์
เพื่อการออกแบบอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนรวมทั้งการกระจายของอุณหภูมิ การแกไ้ขปัญหาดว้ยฮิวริ
สติกเพื่อท าให้ทราบถึงประสิทธิผลของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน รวมทั้งหัวขอ้ชั้นสูงท่ีส าคญัในการ
วเิคราะห์แบบจ าลองและความเหมาะสมท่ีสุดของส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
DME 660 Heat Exchanger Design and Analysis      3(3-0-6) 
 To introduce and apply concepts learned in first courses in heat transfer, fluid mechanics, and 
thermodynamics, to develop heat exchanger and to introduce the variety and classification of heat 
exchanger; and apply basic heat exchanger design concepts to the solution of industrial heat exchanger 
problems. To apply the thermodynamics analysis for heat exchanger design and includes basic studies of 
temperature distributions in heat exchanger, a heuristic approach to an assessment of heat exchanger 
effectiveness, and advanced topics important for modeling, analysis, and optimization of heat exchangers 
as components. 
 
วศก 661  การค านวณพลศาสตร์ของไหลขังนสูง      3(3-0-6) 

เทคนิคการหาผลเฉลยดว้ยกระบวนการแบบซิมเปิลและซิมเพลก เทคนิคการสร้างกริด การวเิคราะห์
เสถียรภาพและการลู่เขา้สู่ค  าตอบ การค านวณเชิงตวัเลขของการไหลป่ันป่วน ทฤษฏีวอลล์ฟังกช์นัและการ
จ าลองความป่ันป่วน  
DME 661 Advanced Computational Fluids Dynamics     3(3-0-6) 

Solution solving technique use SIMPLE and SIMPLEC method, grid generation technique,  
Stability and convergence of numerical solution, numerical calculation of turbulence; wall function and 
turbulence model. 



- 33 - 

 

วศก 662  การออกแบบระบบความร้อน       3(3-0-6) 
ขั้นตอนการออกแบบ     การเปรียบเทียบระหวา่ง    ระบบท่ีท างานไดก้บัระบบท่ีประสิทธิภาพสูงสุด    

สมการท่ีสอดคลอ้งกบั  คุณลกัษณะของอุปกรณ์และกระบวนการทางความร้อน  ท่ีข้ึนกบัขอ้มูลจากการ
ทดลอง  การจ าลองแบบอุปกรณ์และกระบวนการทางความร้อน     ท่ีข้ึนกบักฎทางฟิสิกส์    การจ าลองระบบ
ความร้อนเทคนิคการปรับปรุงใหดี้ท่ีเลือกสรรคแ์ลว้ส าหรับระบบทางความร้อน  เช่น  LaGrange Multiplier  
ระเบียบวธีิเซอร์จ   การโปรแกรมเชิงเส้น  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
DME 662 Thermal System Design       3(3-0-6) 
 Design procedures, comparison of normal and optimal system, empirical equation of equipments 
characteristic and thermal system, equipments and thermal system physical Iaw, simulation of thermal 
system, selected optimization techniques for thermal system such as Lagrange, multiplier and search 
method, linear programming, engineering economy.   
 
วศก 663 เชืงอเพลงิและการเผาไหม้        3(3-0-6) 
 การแบ่งประเภทของเช้ือเพลิง  คุณสมบติั  การทดสอบ  และผลผลิตของเช้ือเพลิงแข็งและเหลว  ซ่ึง
เนน้ในดา้นเช้ือเพลิงมวลชีวภาพ  ปิโตเลียม  ถ่านหิน  และหินน ้ ามนั    ปริมาณสัมพนัธ์ ค่าความร้อน     การ
เผาไหมป้กติและไม่ปกติในเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน        ทฤษฎีการถ่ายเทมวลในเร่ืองเรโนลด์ฟลกั     แรง
ขบัและการค านวณค่าของมนั  การประยุกตท์ฤษฏีการถ่ายเทมวล  การระเหย  ควบแน่นของสารท่ีไม่ละลาย      
และการท านายอตัราการเผาไหมใ้นเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 
DME 663 Fuels and Combustion       3(3-0-6) 

Type of fuels, characteristic, testing and products of solid and liquid fuel, biomass, coal and rock-
oil fuel, heating value of normal combustion and abnormal combustion for internal combustion engine; 
theory of mass transfer, trust, calculation and  application, evaporation and condensation of non-soluble 
substance, prediction of combustion rate of internal combustion engine. 
 
วศก 664 ทฤษฎกีารไหลป่ันป่วน        3(3-0-6) 

ความป่ันป่วนเก่ียวกบัธรรมชาติของความป่ันป่วน แหล่งก าเนิด และการลดลงของพลงังานจาก
ความป่ันป่วน สมการการถ่ายเทโมเมนตมัและความร้อนแบบป่ันป่วน สมการการส่งถ่ายของเรยโ์นลส์และ
สมการพลงังานจลน์ การประมาณค่าความเครียดของเรยโ์นลส์ การจ าลองความป่ันป่วน การจ าลองแบบสอง
สมการ การจ าลองแบบความเครียดของเรยโ์นลส์  แบบจ าลองแบบมลัติเพิลไทมสเกลส์ การจ าลองการ
แกปั้ญหาแบบลาร์จแอดดี และแบบโดยตรง 
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DME 664 Theory of Turbulence       3(3-0-6) 

Nature of turbulence, energy diffusion of turbulence, momentum and heat transfer equation of 
turbulence flow. Reynolds transport equation and kinetics energy equation. Reynolds stress approximation, 
two-equation turbulence model, reynolds stress model, large eddy simulation and direct numerical 
simulation. 
 
วศก 665 หัวข้อพเิศษทางความร้อนและของไหล       3(3-0-6) 
   หวัขอ้พิเศษชั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางความร้อนและของไหล 
DME 665 Special Topics in Thermal/Fluids      3(3-0-6) 

Special advanced topics related to Thermal and Fluids.  
 
3. หมวดวชิาปริญญานิพนธ์ 
วศก 690 ปริญญานิพนธ์               48(0-0-288) 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเองภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หัวขอ้ใน
การศึกษาค้นควา้เป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ในรูปแบบท่ี
ก าหนด 
DME 690 Thesis                48(0-0-288) 
 Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor. 
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical engineering. 
The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The thesis in 
acceptable format must be completed.  
 
วศก 691 ปริญญานิพนธ์               36(0-0-216) 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเองภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หัวขอ้ใน
การศึกษาค้นควา้เป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ในรูปแบบท่ี
ก าหนด 
DME 691 Thesis               36(0-0-216) 
 Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor. 
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical engineering. 



- 35 - 

 

The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The thesis in 
acceptable format must be completed.  
 
วศก 692 ปริญญานิพนธ์               48(0-0-288) 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเองภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หัวขอ้ใน
การศึกษาค้นควา้เป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ในรูปแบบท่ี
ก าหนด 
DME 692 Thesis                 48(0-0-288) 
 Students are required to do their own research work under supervision of the thesis supervisor. 
The research topic offered will be relevant to the innovation and development in mechanical engineering. 
The thesis work progress must be presented to the thesis committee every semester. The thesis in 
acceptable format must be completed.  
 
3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 รายช่ือ ต าแหน่งทางวิชาการ เลขประจ าตวัประชาชน และคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ
อาจารย์พิเศษแสดงในหัวข้อย่อย  ส าหรับประวติัส่วนตัวของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
รายละเอียดวฒิุการศึกษาและสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดบัปริญญา และสาขางานวิจยัท่ีสนใจ แสดงดงั
ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำง

วชิำกำร 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 

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

ธนบุร ี
2541 

   วศ.ด. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2543 

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

วศ.ม. 
Economics 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2533 
2537 

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

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

Energy and Environment 
2548 

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

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

and Management 
Asian Institute of Technology 2541 

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

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

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

ธนบุร ี
2541 

   วศ.ด. Mechanical Engineering มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2543 

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

วศ.ม. 
Economics 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2533 
2537 

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

พระนครเหนือ 
2534 

   วศ.ม.  Mechanical Engineering สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ 

2540 

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

Energy and Environment 
2548 
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เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยกติต ิสถำพรประสำธน์ วศ.บ. 

วศ.ม. 
 
ปร.ด. 

Mechanical Engineering 
Energy Management 
 
เทคโนโลยอีุณหภำพ 
 

สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล เทเวศร ์
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี

2524 
2532 

 
2551 

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

Tech.,Thammasart University 
2536 

   วศ.ม.  Refrigeration and Air 
conditioning 

University of New South Wales 
(Australia) 

2542 

   Ph.D.   Building Technology / 
Sustainable Energy 
Technology 

University of Nottingham(UK.) 2550 

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

and Management 
Asian Institute of Technology 2541 

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

 
คอ.ม. 

เทคโนโลยกีำรผลติ 
 
บรหิำรอำชวีะและเทคนิค
ศกึษำ 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้
คุณทหำรลำดกระบงั 

2524 
 

2534 

   วศ.ม. Mechanical Engineering สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 

2534 
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เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งทำงชำกำร ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบนั ปี 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยเกยีรตชิยั รกัษำชำต ิ คอ.บ. 

 
วศ.บ. 
 
วศ.ม. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 

2529 
 

2530 
 

2535 
 

       
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำยภำคภมู ิศรรีมรื่น วศ.บ. 

วศ.ม. 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2541 
2545 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

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

พระจอมเกลา้ธนบุรี 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) 

2 รศ.ดร.พงษเ์จต  พรหมวงศ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

Ph.D (Mechanical Engineering) 

3 ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์ ศิริเวทิน มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

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

สนบัสนุนการวจิยั 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

6 ศ.ดร.จุลละพงษ ์จุลละโพธ์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

7 รศ.พลูพร แสงบางปลา สถาบนัส่งเสริม
เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

M. Eng. (Mechanical Engineering) 

8 รศ.ดร.สุรเชษฐ ์ชุตมิำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้ธนบุร ี

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในหลกัสูตร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
การท างานวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตอ้งเป็นการศึกษาวเิคราะห์หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อประโยชน์ในการแกปั้ญหาทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบติั 
นิสิตแต่ละคนจะตอ้งท าวิจยั โดยการลงทะเบียนเรียนวชิาปริญญานิพนธ์ ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยใช้
เกณฑก์ารวดัผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
หมวด 8 (ภาคผนวก ค) 
 
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเอง ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยผ์ูคุ้มปริญญานิพนธ์ หวัขอ้ใน
การศึกษาคน้ควา้เป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ หรือพฒันาท่ีตรงสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล โดยมีการรายงาน
ความกา้วหนา้ของ ปริญญานิพนธ์ ทุกๆภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ ในรูปแบบท่ีก าหนด 



- 41 - 

 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มีความเขา้ใจในปัญหา สามารถคน้ควา้ทฤษฎีรวบรวมขอ้มูล น ามาประมวลผลและวเิคราะห์ในเชิง

วชิาการ  เพื่อน ามาสังเคราะห์หาขอ้สรุปหรือหาแนวทางแกปั้ญหา แลว้ลงมือปฎิบติัจริงเพื่อทดลองแกปั้ญหา  
 
5.3. ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 3และ 4   
 
5.4. จ านวนหน่วยกติ 

-หลกัสูตร แบบ 1.1 ส าหรับผูจ้บปริญญาโทท่ีท าวจิยัเพียงอยา่งเดียว  48  หน่วยกิต 
-หลกัสูตร แบบ 2.1 ส าหรับผูจ้บปริญญาโทท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 48  หน่วยกิต 
-หลกัสูตร แบบ 2.2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 72  หน่วยกิต 

 
5.5. การเตรียมการ 

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

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

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

ส่ง เสริมแนวคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต  และ
กระตุ้นจิตส านึกสาธารณะให้ นิสิต  โดยการ
สอดแทรกแนวคิดต่างๆ ในระหว่างการเรียนการ
สอน และการท ากิจกรรม  เพื่อให้นิสิตมี คุณธรรม
และจริยธรรม  เคารพต่อตนเองและส่วนรวม  และ
มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ   

มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างดีเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อสร้าง
นวตักรรม และแนวคิดใหม่ 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับท่ี
จ าเป็นเพื่อการพัฒนาพื้นฐานความรู้ของนิสิต 
นอกจากน้ียงัมีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา
เลือกท่ีเป็นรายวิชาท่ีจ  าเป็นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
เป็นพื้นฐานส าหรับการประยุกต์ใช้ในการพฒันา
นวตักรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ  

มีความใฝ่รู้และกา้วทนัการพฒันาและเปล่ียนแปลง
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
พฒันาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ 

มีการเปิดรายวิชาเลือกท่ีมีความทันสมัย ก้าวล ้ า
เทคโนโลยี และตอบสนองต่อพฒันาศกัยภาพของ
ประเทศ และมีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
ด้วยการจดัให้มีห้องพกัผ่อนรวมส าหรับอาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิด และความรู้ 

มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ มีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรร และการแกปั้ญหาด้วยหลกัการแห่งเหตุ
และผล 

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

สามารถท างานร่วมกบัหมู่คณะ และบริหารจดัการ
งานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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

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

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

นิสิตตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากน้ีวศิวกรรมเคร่ืองกลเป็นสาขาเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และเคร่ืองจกัร 
ความส าเร็จทางธุรกิจ อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 4 ขอ้ 
เพื่อใหนิ้สิตมีพฒันาการทางคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวทิยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา  

1) สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบททางวชิาการหรือ
วชิาชีพ ในกรณีท่ีไม่มีจรรยาบรรณวชิาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะจดัการกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ ก็สามารถใชดุ้ลพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการ
ท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม  

2) แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบ  
3) ริเร่ิมช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเพื่อทบทวน และแกไ้ข สนบัสนุน

อยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และ
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

4) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฎิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน
ท่ีท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 
2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

-   สร้างวฒันธรรมการศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
วฒันธรรมการเขา้เรียน การเตรียมการเพื่อการเรียน การร่วมมือกนัท างานกลุ่ม การให้เกียรติผูอ่ื้น 
การรักษาเวลา โดยเนน้ให้มีการเรียนรู้ผลกระทบของส่ิงท่ีตนท าท่ีมีต่อผูอ่ื้น ทั้งในดา้นการเรียนและ
ในการปฏิบติังาน ผา่นการเรียนในรายวิชาการท างานกลุ่ม การศึกษาดูงาน หรือการจดังานสาน
สัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต บณัฑิตและคณาจารย ์ 

-  เรียนรู้จากตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานในรายวชิาต่างๆ 
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2.1.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
-  การสังเกตพฤติกรรมการโตต้อบและการแลกเปล่ียนในหอ้งเรียน หรือเม่ือไปศึกษาดูงาน  
-  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการ
ท างานกลุ่ม 

 
2.2. ด้านความรู้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตตอ้งมีความรู้อยา่งลึกซ้ึงและถ่องแท ้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา
นั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนิสิตตอ้งใชเ้พื่อเป็นพื้นฐานในการคน้ควา้วจิยั ประกอบอาชีพ และช่วยพฒันาสังคม ดงันั้น
มาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

1) สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองค์
ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน  

2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิา รวมถึงประเด็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนในสาขาวิชาชีพ  
3) จะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฎิบติัท่ีเปล่ียนแปลงในวชิาชีพ ทั้ง

ในระดบัชาติและนานาชาติ การพฒันาสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวชิาท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 

 
2.2.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ แบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนีง 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนและ
ผูส้อน  

2.   ใชก้ารเรียนการสอนโดยน าเสนอเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในรายวิชาต่างๆ ผา่นการศึกษา
งานวจิยั และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ จากบทความทางวชิาการและวชิาชีพ  

3.   ใชก้ารเยีย่มชมศึกษาดูงานจริง  
4.   ใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษเพื่อเพิ่มความรู้ดา้นภาษาท่ีเก่ียวขอ้งในรายวชิาต่างๆ  
5. ใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัตาม

สถานการณ์และความจ าเป็นในแต่ละรายวชิา 
 

2.2.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนิสิต เช่น การทดสอบยอ่ย การสอบกลาง

ภาค การสอบปลายภาพ หรือประเมินจากรายงาน และการน าเสนอรายงาน รวมถึงประเมินจากผลการสอบ
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สอบประมวลผลความรู้ การสอบหวัขอ้ปริญญานิพนธ์ การสอบความกา้วหนา้ การสอบปริญญานิพนธ์ และ
การตีพิมพบ์ทความทางวชิาการและวชิาชีพ 
 
2.3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตตอ้งสามารถท าการสืบคน้ขอ้มูล วางแผนงาน ด าเนินโครงการวิจยั และเผยแพร่ผลงานวจิยัได้
ดว้ยตนเอง ดงันั้นนิสิตจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวชิาท่ีศึกษา ในขณะท่ีสอนนิสิต อาจารยต์อ้งเนน้ให้นิสิตคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา 
วธีิการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นิสิตตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการ
สอนเพื่อให้เกิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

1) สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวเิคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์พฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ  

2) สามารถสังเคราะห์ผลงานวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิาท่ีศึกษาในขั้นสูง  

3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยัท่ีส าคญัในเร่ืองท่ีซบัซอ้นท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ หรือแนวทางปฎิบติัในวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญั 

 
2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา มีดังนีง 
          1)   เน้นการสอนให้นิสิตรู้จกับูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่านการท ารายงาน 

และงานท่ีมอบหมายในวชิาต่างๆ  
          2)   เน้นการสอนให้รู้จกัสังเกตุ และจบัประเด็นท่ีมาและความส าคญัของปัญหาต่างๆ ในงาน และ

วิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหานั้นๆ อยา่งมีบูรณาการ ผา่น
การท าขอ้เสนอโครงการปริญญานิพนธ์ และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยั  

           3)  เนน้ให้เห็นความส าคญัและรู้จกัเก็บขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์และตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล
และอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง ผา่นการศึกษาและการท ารายงาน การท าปริญญานิพนธ์ และ
วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยั 
 

2.3.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินจากผลการท ารายงาน งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การสอบปากเปล่าในวิชาปริญญานิพนธ์ การ

สอบหวัขอ้ และการรายงานความกา้วหนา้ 
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2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นิสิตตอ้งท างานวจิยัเพื่อใหไ้ดรั้บปริญญา โดยงานวจิยัอาจตอ้งมีการติดต่อขอขอ้มูล หรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลากหลายท่ีไม่รู้จกัมาก่อนทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั ดงันั้นความสามารถในการ
ปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณสมบติัต่าง ๆ ต่อไปน้ีให้นิสิตระหวา่งท่ีสอนวชิา 

1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวชิาการ และวชิาชีพสามารถวางแผนวเิคราะห์
และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างปฎิสัมพนัธ์ในกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์ 

2) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรือวชิาชีพ และสังคมท่ีซบัซอ้น 
 

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

รายงานนั้นๆ 
           2) ใชก้ารเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนและ

ผูส้อน 
 
2.4.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอผลงานหรือรายงานในวิชาต่างๆ 
หรือในการสอบปากเปล่าหรือการสอบปริญญานิพนธ์ 
 
2.5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญัและซบัซอ้น สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวชิาเฉพาะ  

2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
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และไม่เป้นทางการผ่านส่ือตีพิมพ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
คน้ควา้ท่ีส าคญั 

 
2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งออกเป็นข้อดังนีง 
          1)       สอดแทรกการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศและการคิด

วเิคราะห์เชิงตวัเลขลงไปในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
          2) มีการทดลอง คน้ควา้เก่ียวกบัการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

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

ระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษา และระหวา่งนกัศึกษาและนกัศึกษา 
  

2.5.3. วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ประเมินจากการใชง้าน blog หรือ e-mail เพื่อการประสานงานระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทางการปฏิบติัในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แผนผงัการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

      ความรับผดิชอบหลกั                                                                  ความรับผดิชอบรอง 
รายวชิา 

 
 
 
 
 
 

ด้านที ่1 
 คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 
 
 

ด้านที่ 2  
ความรู้ 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 
ทกัษะ

ความสัมพนั
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

วศก 600 ระเบียบวธีิการวจิยัทางวศิวกรรมเคร่ืองกล              

วศก 601 สัมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1              

วศก 602 สัมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2              

วศก 603 สัมนาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3              

วศก 604 การวเิคราะห์ความเหมาะสมท่ีสุด               
วศก 630 วธีิการไฟไนตอิ์ลิเมนตข์ั้นสูง               
วศก 631 กลศาสตร์ของสารต่อเน่ือง               
วศก 632 ทฤษฎีเสถียรภาพแบบอิลาสติก               
วศก 633 ทฤษฎีการเปล่ียนรูปและ 
              กระบวนการข้ึนรูปโลหะ               
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รายวชิา 

 
 
 
 
 
 

ด้านที ่1 
 คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 
 
 

ด้านที่ 2  
ความรู้ 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

 
 
 
 

 

ด้านที่ 4 
ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

  1 2 3 4 1  2 3 1 2 3 1  2 1 2 

วศก 634 ทฤษฎีพลาสติกซิตี               
วศก 635 กลศาสตร์การแตกหกั               
วศก 636 หวัขอ้พิเศษทางกลศาสตร์ประยกุต์               
วศก 640 พลศาสตร์ท่ีไม่เป็นเชิงเส้นและระบบท่ีมี 

ความโกลาหล               
วศก 641 การวเิคราะห์และควบคุมระบบขั้นสูง               
วศก 642 การควบคุมท่ีไดผ้ลสูงสุดของระบบพลศาสตร์               
วศก 643 การสั่นสะเทือนท่ีไม่เป็นเชิงเส้น               
วศก 644 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมควบคุมและ 

แมคคาทรอนิค               
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รายวชิา 
 
 
 
 
 
 

ด้านที ่1 
 คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 
 
 

ด้านที่ 2  
ความรู้ 

 
 
 

 
 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 
ทกัษะ

ความสัมพนั
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

วศก 650 การจดัการและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ               
วศก 651 แหล่งพลงังานและเทคโนโลยกีารแปลงรูป               
วศก 652 การออกแบบระบบพลงังาน               
วศก 653 การวเิคราะห์พลงังานความร้อน               
วศก 654 การอบแหง้อาหารและเมล็ดพืช               
วศก 655 เซลลแ์สงอาทิตยแ์ละการน าไปใชง้าน               
วศก 656 หวัขอ้พิเศษทางพลงังาน               
วศก 660 การออกแบบและวเิคราะห์อุปกรณ์แลกเปล่ียน 

ความร้อน               
 
 
 



51 

 

รายวชิา 
 
 
 
 
 
 

ด้านที ่1 
 คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 
 
 

ด้านที่ 2  
ความรู้ 

 
 
 

 
 

ด้านที่ 3  
ทกัษะทางปัญญา 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 
ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

วศก 661 การค านวณพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง               
วศก 662 การออกแบบระบบความร้อน               
วศก 663 เช้ือเพลิงและการเผาไหม ้               
วศก 664 ทฤษฎีการไหลป่ันป่วน               
วศก 665 หวัขอ้พิเศษทางความร้อนและของไหล                
วศก 690 ปริญญานิพนธ์              

วศก 691 ปริญญานิพนธ์              

วศก 692 ปริญญานิพนธ์              
 



รายละเอยีดผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆของนิสิตตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

ด้านที ่1 คุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ี

ซบัซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีท่ีไม่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียง
พอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ก็สามารถใชดุ้ลพินิจ
อยา่งผูรู้้ ดว้ยความยุติธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการท่ี
มีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม  

2. แสดงออกหรือส่ือสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

3. ริเร่ิมช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัเพื่อทบทวน และแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัให้
ผูอ่ื้นใชดุ้ลพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการ
กบัความขดัแยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

4. แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฎิบติัตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีท างานและใน
ชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 

ด้านที ่2 ความรู้ 
1. สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้

ใหม่ มีความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองค์
ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้ งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน  

2. มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิา รวมถึงประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนในสาขาวชิาชีพ  

3. จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวาง
เก่ียวกบัแนวปฎิบติัท่ีเปล่ียนแปลงในวชิาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ การพฒันาสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาท่ีศึกษา
คน้ควา้ 

 

ด้านที ่3 ทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถใช้ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎี และเทคนิค

การแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
ส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ  

2. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใหม่ท่ีสร้างสรรค์ โดยบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้ งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ี
ศึกษาในขั้นสูง  

3. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยัท่ีส าคญัใน
เร่ืองท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
แนวทางปฎิบติัในวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญั 

ด้านที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทาง

วชิาการ และวชิาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้ ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ สร้างปฎิสัมพันธ์ในกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค ์ 

2. แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทาง
วชิาการหรือวชิาชีพ และสังคมท่ีซบัซอ้น 
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ด้านที ่5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สามารถคดักรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ

น ามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ในประเด็นปัญหาท่ีส าคญั
และซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ดา้นต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวชิาเฉพาะ  

2. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ งใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป้นทางการผ่านส่ือตีพิมพ์
ทางวิชาการหรือวิชา ชีพ รวมทั้ งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

 

 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฏระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

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

 
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจะใชก้ารทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมาย รายงาน
หรือการสอบประเภทอ่ืนๆ โดยวธีิการทวนสอบท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดัมาตรฐานการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ
เป็นส าคญั 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

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

ส าหรับอาจารยใ์หม่ มีการสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการหลกัสูตรบณัฑิตสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลให้
ฟัง และมอบเอกสารรายละเอียดหลกัสูตรและรายละเอียดวชิา รวมถึงตวัช้ีวดัมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างๆ 

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

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 

- คณาจารยท์บทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา
ของรายวชิาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนกัศึกษา เพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การ
วดัและการประเมินผลต่อไป 

- ผูจ้ดัการหลกัสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลกัสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา และความคิดเห็นของนกัศึกษา และอุตสาหกรรมเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
สนบัสนุนการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลของคณาจารย ์

 
2.2 การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพด้านอืน่ๆ 

- ส่งเสริมใหค้ณาจารยน์ านกัศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากอุตสาหกรรมและชุมชน 

- ส่งเสริมการท าวิจยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมใหค้ณาจารยตี์พิมพผ์ลงานทางวชิาการ 
 
หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีการด าเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงแต่งตั้งจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มีวาระการด าเนินการเป็นปีการศึกษา โดยมีหัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูก้  ากบัดูแล โดยการบริหารหลกัสูตรจะเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัและ
นโยบายของมหาวิทยาลยัโดยในการบริหารหลกัสูตร จะปฏิบติัตามท่ีท่ีไดท้  าการก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลกัสูตร เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา และระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยั 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

มหาวทิยาลยัมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูล โดยมีส านกัหอสมุดท่ีมี
หนงัสือดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้ นอกเหนือจากน้ี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ก็มีอุปกรณ์ ห้องปฎิบติัการ ท่ีสามารถสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเพียงพอ ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ 
 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

- ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ทางส านกัหอสมุดกลางมีการสอบถาม 
รายช่ือหนงัสือใหม่ท่ีตอ้งใชใ้นรายวชิาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

- ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ จะเป็นผูจ้ดัส่ือการสอนอ่ืนๆ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน และการวจิยั เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  เป็นตน้ 

 
2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

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

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

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารยป์ระจ าภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล รวมถึงผูส้อนจะมี
การหารือร่วมกนัในการติดตามและการทบทวนหลกัสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะเป็นผูแ้จง้
ผลการติดตามทบทวนการเรียนการสอนในรายวชิา และผลการทบทวนหลกัสูตรโดยรวมแก่คณาจารย์
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
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3.3 การแต่งตังงคณาจารย์พเิศษ 
การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ จะเกิดข้ึนเม่ือมีความตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการสอน

รายวชิาต่างๆหรือเพื่อเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษจะ
เป็นไปตามเง่ือนไขทางวชิาการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ และเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของ
บณัฑิตวทิยาลยัในการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุ ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

โดยจะตอ้งมีประสบการณ์หรือทกัษะท่ีช านาญทางดา้นวิชาชีพ และมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งมีทศันคิตท่ีดีต่องาน และกระตือรือร้นในการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 

 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฎบิัติงาน 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้จากการปฏิบติังานเพื่อให้เขา้ใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร 
และจะตอ้งสามารถบริการคณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 

การให้ค  าปรึกษาดา้นวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต จะกระท าโดยผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีการจดัระบบการประสานงานนดัหมายและการให้ค  าปรึกษาแก่
นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยการให้ค  าปรึกษาอาจเป็นการให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์ อีเมล์ หรือการเขา้พบ
เพื่อหารือก็ได ้

 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

การอุทธรณ์ของนิสิตสามารถด าเนินการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ในปัจจุบนัน้ีความตอ้งการศึกษาเพิ่มในระดบับณัฑิตศึกษามีแนวโนม้ความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ดงัจะเห็นได้
จากการท่ีมหาวิทยาลยัชั้นน าต่างๆได้เปิดหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานท่ีตอ้งการความรู้เชิงวชิาการและเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน  
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มีมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมากท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีเกิดใหม่
ต่างๆท่ีกระจายกนัไปทัว่ประเทศ ในแต่ละปีจึงมีบณัฑิตจ านวนมากท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ียงั
มีผูท่ี้ประกอบอาชีพแล้ว แต่มีความต้องการท่ีจะเพิ่มคุณวุฒิเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมากข้ึน
โดยเฉพาะผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นอาจารยใ์นสถานศึกษา อีกจ านวนหน่ึง ท่ีมีความตอ้งการจะศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลเป็นสาขาของวิศวกรรมหลกัท่ีส าคญัสาขาหน่ึงซ่ึงมีผูท่ี้เขา้ศึกษาสาขาวิชาน้ีทัว่
ประเทศ จึงมีผูท่ี้ต้องการจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาน้ีเป็นจ านวนมาก การเปิดหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลจึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากการเปิดรับนิสิตหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ท่ีเป็นหลกัสูตรร่วมระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กบั 
กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย จปร.  ในอดีต ท่ีปิดการรับนิสิตใหม่แลว้ ก็พบว่ายงัมี
ความตอ้งการเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล อยู ่

 
7. ตัวบ่งชีงผลการด าเนินการ มีดังนีง 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF โดยเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุบไวใ้นแต่ละปี 

 
 



- 58 - 

 

 

 
 
 
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
  

ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

1. อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรอยำ่งน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนรว่มในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน ตดิตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลกัสตูร 

× × × × 

2. มรีำยละเอยีดของหลกัสตูร  ตำมแบบ   มคอ.2  ทีส่อด คลอ้ง
กบักรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษำแห่งชำต ิ หรอื
มำตรฐำนคุณวุฒสิำขำ/สำขำวชิำ(ถำ้ม)ี 

× × × × 

3. มรีำยละเอยีดของรำยวชิำ       และรำยละเอยีดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำม)ี ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยำ่งน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำศกึษำใหค้รบทุก
รำยวชิำ 

× × × × 

4. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวชิำ และรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถำ้ม)ี ตำมแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน  30 วนัหลงัสิน้สุดภำคกำรศกึษำทีเ่ปิด
สอนใหค้รบทุกรำยวชิำ 

× × × × 

5.จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลกัสตูร ตำมแบบ มคอ.7 
ภำยใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีกำรศกึษำ 

× × × × 

6. มกีำรทบทวนผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษำตำมมำตรฐำนผลกำร
เรยีนรูท้ีก่ ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถำ้ม)ี อยำ่งน้อยรอ้ยละ 
25 ของรำยวชิำทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีกำรศกึษำ 

× × × × 

7. มกีำรพฒันำปรบัปรงุกำรเรยีนกำรสอน    กลยทุธก์ำรสอน 
หรอื กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู ้จำกผลกำรประเมนิกำรด ำเนินงำน
ทีร่ำยงำนใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

   × 

8. อำจำรยใ์หม ่(ถำ้ม)ี   ทุกคนไดร้บักำรปฐมนิเทศหรอืค ำแนะน ำ
ดำ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

× × × × 

9. อำจ ำรยป์ระจ ำทุกคนไดร้บักำรพฒันำทำงวชิำกำรและ/หรอื
วชิำชพี อยำ่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

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

การประเมินกลยทุธ์การสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ
หว้ขอ้วา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรม การแลกเปล่ียน
อภิปรายโตต้อบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาคจะ
สามารถช้ีไดว้า่นิสิตมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนไปหรือไม่ 
 
1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

จดัใหนิ้สิตไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ผา่นแบบประเมินอีเล็กทรอนิคส์ ของ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปค.03) และจดัท ารายงานผลการประเมินให้อาจารยท์ราบทุกๆ ภาค
การศึกษา 
 

ตัวบ่งชีงผลการด าเนินงาน 
  

ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  (ถา้มี)  ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/   บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพของหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้นกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × 

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   × 

13. บณัฑิตท่ีไดง้านท าไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

   × 

14. ระดบัความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพการสอนและส่ิงอ านวย
ความสะดวก/ทรัพยากกรสนบัสนุนในรายวชิา เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.0 
จาก 5.0 คะแนน 

× × × × 

15. แผนการพฒันาปรับปรุงบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80    × 

รวมตัวบ่งชีง (ตัว) 10 10 10 15 
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2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผา่นการสอบถามจากนิสิต บณัฑิต และผูใ้ชบ้ณัฑิต

หรือภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ีอาจจะมีการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดว้ย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

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

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



- 61 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ประวตัิอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
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สาขางานวจัิยทีเ่ช่ียวชาญ: 
 Applied Thermodynamics, Fluid Mechanics, Heat Exchanger, Enhancement of Heat Transfer 
 

งานวจัิยทีก่ าลงัท า: 

เร่ือง สภาวะ 

- Application of Ultrasonic Wave in the Extraction of Natural Products หวัหนา้โครงการ 

- Study on Optimization Temperature and Thermal Distribution of Read/Write Head 
Solder 

หวัหนา้โครงการ 

- Development of Cooling System of Harddisk Drive Tester หวัหนา้โครงการ 

- Thermal Stability Analysis of Read/Write Head Arms for Hard Disk Drive หวัหนา้โครงการ 

- Heat Transfer and Flow Characteristics in the Wavy Wall Corrugated Channel หวัหนา้โครงการ 

- Closed Loop Liquid Cooling System of the Micro-Channel Heat Sink หวัหนา้โครงการ 

- Heat Transfer Characteristics in the Micro-Pin Fin Heat Sinks หวัหนา้โครงการ 

- Heat Transfer and Flow Characteristics in the V-Corrugated Channel หวัหนา้โครงการ 

- Heat Transfer Characteristics of Nanofluid in the Micro-Channel Heat Sink หวัหนา้โครงการ 

- Enhancement of Thermal Performance Heat Pipe by using Nanofluids หวัหนา้โครงการ 

-   Investigation on the Thermal Performance Enhancement of TiO2/R-141b Refrigerant 
of Heat Pipe 

หวัหนา้โครงการ 

 

ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่: 

International Journals: 

S. Wongwises, P. Naphon, 1998, Heat-Mass Transfer and Flow Characteristics of Two-Phase 
Countercurrent Annular Flow in a Vertical Pipe, International Communications in Heat Mass Transfer, 
Vol. 25, pp. 819-829. 



- 64 - 

 

S. Wongwises, P. Naphon, 2000, Heat Transfer and Flow Characteristics in Vertical Annular Two-Phase 
Two-Component Flow, Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 5, No.1, pp. 
16-27.  

S. Wongwises, W. Duangthongsuk, P. Naphon, 2002, Tube-Side Two-Phase Heat Transfer Coefficients of 
Refrigerant HFC-134a Flowing Through a Fin-and-Tube Evaporator, International Communications Heat 
Mass Transfer, Vol. 29, pp. 387-400. 

P. Naphon, S. Wongwises, 2002, An Experimental Study on the In-Tube Heat Transfer Coefficients in a 
Spiral-Coil Heat Exchanger, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 29, pp. 797-809. 

P. Naphon, S. Wongwises, 2003, Investigation of the Performance of a Spiral-Coil Finned Tube Heat 
Exchanger under Dehumidifying Conditions, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 76, 
pp. 71-79. 

P. Naphon, B. Kongtragool, 2003, Theoretical Study on Heat Transfer Characteristics and Performance of 
the Flat-Plate Solar Air Heaters, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 30, pp. 1125-
1136. 

P. Naphon, 2005, Effect of Porous Media on the Performance of the Double-Pass Flat-Plate Solar Air 
Heater, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 140-150. 

P. Naphon, S. Wongwises, 2005, Heat Transfer Coefficients of a Spirally Coiled Finned Tube Heat 
Exchanger, International Communications  Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 371-385. 

P. Naphon, S. Wongwises, 2005, A study of the heat transfer Characteristics of a Compact Spiral Coil 
Heat Exchanger under Wet-Surface Conditions, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 29, pp. 
511-521. 

 S. Wongwises, P. Naphon, 2005, Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spirally Coiled 
Finned Tube Heat Exchanger under Dry-Surface Conditions, Heat Transfer Engineering, Vol. 27, No. 1, 
pp. 25-34. 

S. Wongwises, P. Naphon, 2005, Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spirally Coiled Heat 
Exchanger under Sensible Cooling Conditions", Japan Society of Mechanical Engineering (JSME) 
International Journal Series B, Vol. 48, No. 4, pp. 810-819.  

P. Naphon, 2005, On the Performance and Entropy Generation of the Double-Pass Solar Air Heater with 
Longitudinal Fins, Renewable Energy, Vol. 30, pp. 1345-1357. 

http://65.55.85.39/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Intellect/pdf/43211.pdf
http://65.55.85.39/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Intellect/pdf/43211.pdf
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P. Naphon, 2005, Study on the Heat Transfer Characteristics of an Evaporative Cooling Tower, 
International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 32, pp. 1066-1074. 

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

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

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

P. Naphon, 2006, Heat Transfer and Pressure Drop in the Horizontal Double Pipes with and without 
Twisted Tape Insert, International Communications Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 166-175. 

P. Naphon, S. Wongwises, 2006, A Review of Heat Transfer and Flow Characteristics in Curved Tubes, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 10, pp. 463-490. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.  Naphon, D. Thongkum, P. Assadamongkol, 2008, Heat Pipe Efficiency Enhancement with 
Refrigerant-nanoparticles Mixtures, Energy Conversion and Management, (in press) 

P. Naphon, 2008, Study on the Heat Transfer Characteristics and Pressure Drop in the Channels with Arc-
shaped Wavy Plates, International Journal of Heat and Mass Transfer, (submitted) 

P. Naphon, S. Wiriyasart, 2008, Liquid Cooling in the Mini-rectangular Fin Heat Sink with and without 
Thermoelectric for CPU, International Communication in Heat Mass Transfer, (in press) 

 

National Journals: 

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

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

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

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

บญัชา คง้ตระกลู และ ไพศาล นาผล, 2547, “การวเิคราะห์เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแกมม่าดว้ยวธีิเชิงตวัเลข” 
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีท่ี 3, ฉบบัท่ี 2, หนา้ท่ี 82-91. 

ไพศาล นาผล, 2005, สมรรถนะของหอคอยหล่อเยน็แบบสัมผสัโดยตรง, วารสาร 12 ปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

P. Naphon, S. Tangnikorn, B. Kongtragool, 2005, Study on the Heat Transfer Characteristics of the 
Annular Fin under Sensible Cooling Conditions, Journal of Technology Thonburi, Vol. 4, No. 1, pp. 39-
44. 

P. Naphon, P. Sriromruln, Kongtragool, 2005, Thermal Performance of the Double Pass Flat-Plate Solar 
Air Heater with Fins, Journal of Technology Thonburi, Vol. 4, No. 1, pp. 52-59. 

B. Kongtragool, P. Naphon, 2005, Thermodynamics Analysis of an Imperfect Regeneration Stirling 
Engine with Zero Dead Volume, Journal of Technology Thonburi, Vol. 4, No. 1, pp. 19-25. 

บญัชา คง้ตระกลู และ ไพศาล นาผล, 2548, “การศึกษาหลกัการท างานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบกลไก” 
วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีท่ี 4, ฉบบัท่ี 1, หนา้ท่ี 75-83. 

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

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

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

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

International Conferences: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ าเนียร สุวะไกร, ไพศาล นาผล, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, 2549, การศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะการถ่ายเทความร้อน
ในท่อท่ีขดเป็นวง, การประชุมวิชาการท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คร้ังท่ี 10, 10-11 ตุลาคม, จงัหวดั
นครนายก 

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

อนุสรณ์ สุขเกษม, ไพศาล นาผล,   จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, พิชยั อษัฎมงคล 2549, คุณลกัษณะการถ่ายเทความร้อน
และการไหลผา่นกลุ่มครีบทรงกรวยยอดตดั, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศ
ไทยคร้ังท่ี 20, 18-20 ตุลาคม 2549,  จงัหวดันครราชสีมา 

ดิฐพงษ ์ทองค า, ไพศาล  นาผล, พิชยั อษัฎมงคล, 2551, การศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพเชิงความร้อนของท่อ
ความร้อนท่ีใชส้ารท าความเยน็ผสมกบัอนุภาคนาโน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
คร้ังท่ี 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, จงัหวดันครปฐม 

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

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

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

“อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 070592 

“อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อสปริง” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 071098 

“อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อขดแบบสปริง”  หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 
0601005007 

“หมอ้ประหยดัพลงังาน”  หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601005008 

“ชุดประหยดัพลงังานส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0801000805 

“เคร่ืองผลิตไข่เคม็โดยใชค้ล่ืนอลัตร้าโซนิก” หมายเลขขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี xxxxxxxxxxx 

 

เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบค าสอนวชิาเทอร์โมไดนามิกส์ II 

- เอกสารประกอบค าสอนวชิาการถ่ายเทความร้อน 

- เอกสารประกอบการค าวชิาวิศวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 

 

ภาระการสอน 

      ระดับปริญญาตรี 

      -Thermodynamics I, II 

      -Mechanical Engineering Lab II, III 

      -Mechanical Engineering Project I, II 

      ระดับปริญญาโท 

     -Advanced Thermodynamics 

     -Advanced numerical Method 

     -Convection heat Transfer 

     ระดับปริญญาเอก 

    - Thermal System Designs   
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     -Mechanical Engineering Seminars I    

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 72 - 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่2 

Curriculum Vitae (CV) 

 
ช่ือ-สกุล   ผูช่้วยศาตราจารยก์ณัวริช พลูปราชญ ์  
   Assist. Prof. Ganwarich  Pluphrach 
 

สถานทีต่ิดต่อ: หอ้งปฏิบติัการวจิยัทางดา้นวสัดุศาสตร์และกลศาสตร์ประยกุต ์ 

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

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

Engineering 
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 
เทเวศร ์

2532 

  M.Econ
. 
วศ.ม. 

Economics 
Mechanical 
Engineering 

มหำวทิยำลยัเกรกิ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
พระนครเหนือ 

2533 
2537 

  Ph.D. Mechanical 
Engineering 

Czech Technical University  2549 

 
ประวตัิการท างานและการฝึกอบรม: 
 
1983-1995 อาจารยป์ระจ าแผนกวชิาเขียนแบบวศิวกรรม  คณะวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สถาบนั

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

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

Engineering  

mailto:pganwarich@yahoo.com
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สาขางานวจัิยทีเ่ช่ียวชาญ: 

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

 

งานวจัิยทีก่ าลงัท า: 

เร่ือง สภาวะ 

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

หวัหนา้โครงการ 

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

หวัหนา้โครงการ 

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

หวัหนา้โครงการ 

 
ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่: 

National Journals: 

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

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

International Conferences: 

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

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

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

 

ภาระการสอน 

      ระดับปริญญาตรี 

      -Engineering Materials 

      -Mechanical Engineering Practice 

      -Numerical Analysis for Mechanical Engineering 

      -Mechanical Engineering Lab I 

      -Mechanical Engineering Project I, II 

      ระดับปริญญาโท 

      -Mechanical Engineering Reserch Methodology    

      -Mechanical Engineering Seminars I    
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่3 

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

สถานทีท่ างาน หอ้งปฏิบติัการวจิยัทางดา้นวิศวกรรมยานยนต ์

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

Engineering 
วทิยำลยัเทคโนโลยแีละ
อำชวีศกึษำ 

2520 

  วศ.ม . Mechanical 
Engineering 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2526 

  Ph.D.  Energy 
Technology 

The Joint Graduate School of 
Energy and Environment 

2548 

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

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

 
ประสบการณ์: 

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

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

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

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

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

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

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

ก.ย.2541 - ปัจจุบนั:  ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, 
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1. เต้ือง โรมา, บัญชา ค้งตระกูล และคณะ, 2521, คณิตศาสตร์ช่างยนต์, กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ิทกัษ์

อกัษร. 
2. เต้ือง โรมา, บัญชา ค้งตระกูล และคณะ, 2521, คณิตศาสตร์ช่างพืน้ฐาน, กรุงเทพฯ: โรงพิมพป์ระยรู

วงศ.์ 
3. เต้ือง โรมา, บัญชา ค้งตระกูล และคณะ, 2521, กลศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

พิทกัษอ์กัษร. 
4. บัญชา ค้งตระกูล, 2526, ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล, กรุงเทพฯ: โรงพิมพป์ระยรูวงศ์. 
5. บัญชา ค้งตระกูล, ปานเพชร ชินินทร และ ยงยศ จินารักษ์, 2532, กลศาสตร์ยานยนต์, กรุงเทพฯ: ซีเอด็

ยเูคชัน่. (ISBN 974-512-735-3) 
6. บัญชา ค้งตระกูล, 2542, กลศาสตร์ยานยนต์ 1, นครนายก: คณะวศิวกรรมศาสตร์ มศว. องครักษ,์ 
2542.  (ISBN 974-597-064-6) 
7. บัญชา ค้งตระกูล, 2541, กลศาสตร์ยานยนต์ 2, นครนายก: คณะวศิวกรรมศาสตร์ มศว. องครักษ,์ 

2541. (ISBN 974-597-038-7) 
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เอกสารประกอบการสอน 
1.  บัญชา ค้งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ของแขง็ 1, ภาควชิา

วศิวกรรมเคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ.์ 
2.  บัญชา ค้งตระกูล, 2543, เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ของแขง็ 2, ภาควชิา

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

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

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

เคร่ืองกล, คณะวศิวกรรมศาสตร์, มศว. องครักษ์. 
 
สิทธิบัตรทีย่ืน่จดกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา 

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

0601003087 
5. คาลอริมิเตอร์แบบน ้าไหลผา่นส าหรับวดัความเขม้ของรังสีอาทิตยจ์ากตวัรวมรังสีอาทิตยห์มายเลข

ขอรับสิทธิบตัรเลขท่ี 0601003089 

 

ภาระการสอน 

      ระดับปริญญาตรี 

      -Basic Automotive Practice 

      -Design of Intetnal Combustion Engine Components 

      - Intetnal Combustion Engine 

      -Mechanic of Solids II 

      -Mechanical Engineering Lab I 

      -Mechanical Engineering Project I, II 
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      ระดับปริญญาโท 

     -Advance Thermodynamic 

     -Mechanical Engineering Research Methodology 

     -Mechanical Engineering Seminars I    
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่4 

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

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

พ.ศ. 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ นำงจุฑำรตัน์ คุรุเจรญิ  วศ.บ Mechanical 

Engineering 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2543 

  Ph.D.   Mechanical 
Engineering 

University of Hertfordshire (U.K.) 2548 
     

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

Engineering teaching Thermodynamics and Engineering Drawing to undergraduate 
Students 

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

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

Engineering teaching Automatic Control Engineering, Thermodynamics, Fluid 

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

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

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

งานวจัิยทีก่ าลงัท า: 

เร่ือง สภาวะ 

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

หวัหนา้โครงการ 

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

หวัหนา้โครงการ 

 
ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่: 

International Journals: 

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

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

International Conferences: 

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

จุฑารัตน์ คุรุเจริญ “เทอร์โมไดนามิคส์ 1” มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2546 

 

ภาระการสอน 

      ระดับปริญญาตรี 

      -Fluid Mechanics I, II 

      -Control Engineering 
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      -Refrigerations 

      -Thermodynamics 

      -Numerical Analysis for Mechanical Engineering 

      -Maththematics for Engineering I, II 

      -Mechanical Engineering Lab II, III 

      -Mechanical Engineering Project I, II 

      ระดับปริญญาโท 

     -Advanced Thermodynamic 

     -Advanced numerical Method 

     -Convection heatransfer 

     ระดับปริญญาเอก 

    - Optimization Analysis   

     -Mechanical Engineering Seminars I    
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรคนที ่5 

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

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

อำจำรย ์ นำยประชำ บุณยวำนิชกุล   วศ.บ. Agricultural 
Engineering 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 2539 

  M. Eng. Agricultural 
Machinery 
and 
Management 

Asian Institute of 
Technology 

2541 

  Ph.D. Mechanical 
Engineering 

University of Tasmania 
(Australia) 

2548 

 
สาขางานวจัิยทีเ่ช่ียวชาญ  

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

ผลงานวจัิยทีไ่ด้รับการเผยแพร่ 

International Journal 

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

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

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

ภาระการสอน 

      ระดับปริญญาตรี 

      -Measurement and Instrumentation Laboratory 

      -Measurementsand Instrumentation 

      -Numerical Analysis for Mechanical Engineering  

      -Fluid Machinery 

      -Mathematics for Engineering I,II 

      -Mechanics of Solid I 

      -Fluid Mechanics I, II 

      -Mechanical Engineering Lab I,II,III 

      -Mechanical Engineering Project I, II 

      ระดับปริญญาโท 

      -Advance Engineering Mathematics    

      -Mechanical Engineering Seminars I    
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ภาคผนวก ข 
 ค าส่ังแต่ตังงคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
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ภาคผนวก ค  
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


