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สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร

หนา
1
1

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1

3. วิชาเอก

1

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1

5. รูปแบบของหลักสูตร

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร

2

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2

8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

3

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

3

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

4

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

4

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน

6

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

7

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร

8

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

8

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร

10

1. ระบบการจัดการศึกษา

10

2. การดําเนินการของหลักสูตร

10

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

14

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม

20

5. ขอกําหนดเกีย่ วกับการทําปริญญานิพนธ

20

สารบัญ (ตอ)
หมวดที

หนา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

23

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

23

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

34

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

29

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

30

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)

30

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

30

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

30

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

31

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

31

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

31

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

32

1. การบริหารหลักสูตร

32

2. บัณฑิต

32

3. นิสิต

32

4. อาจารย

32

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

33

6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู

34

7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน

36

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

37

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

37

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

37

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

37

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

38

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก

หนา

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

40

พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร

67

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร

69

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

75

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร

150

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

180
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 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ข
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป แบบ 1
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป แบบ 2
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป แบบ 1
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป แบบ 2
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตรเดิมคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 ) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา
2560
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่
- เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2562
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ
จ. นครนายก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ดั งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ งมี เจตนารมณ ที่ ต องการเน น ย้ําวาการจั ด
การศึ กษาตองเป น ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให เปน มนุษยที่ สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ ญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักให
เป น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ มี ส ว นร ว มจากสั ง คมในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให ส ามารถพั ฒ นาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ.2552 กอปรกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในชวงทศวรรษที่
ผานมาและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่มีแนวทางใน
การพัฒนาสังคมโดยมุงสูเศรษฐกิจยุคใหมที่เปนเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจฐานความรู (Creative and
Knowledge-Based Economy) ขั บ เคลื่ อ นบนพื้ น ฐานของการใช อ งค ค วามรู (Knowledge) การศึ ก ษา
(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ที่
เชื่อมโยงเข ากั บ พื้ นฐานทางวัฒ นธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมสมั ย ใหม (Technology and Innovation) เพื่ อ เตรี ย มตั ว รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า งก า ว
กระโดดทางเทคโนโลยีในศาสตรตางๆ ปจจุบันเปนชวงของการเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความ
ทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ
ดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบัน ที่ยังคงประสบ
ปญ หาในหลายดาน เชน ป ญหาผลิต ภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขั น คุณ ภาพการศึ กษา ความ
เหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4)
การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข
ตลอดระยะเวลา 50 ปที่ผานมาในระยะแรก (พ.ศ. 2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องอยูที่ 7-8% ตอป ในชวงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มชลอการเติบโตที่ระดับ
เพียง 3-4% ตอป ทําใหประเทศไทย ณ ขณะนี้ยังติดอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง ถึงแมวาในอดีตที่
ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เนนภาคการเกษตร
ไปสู ประเทศไทย 2.0 ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดลปจจุบันประเทศไทย 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรม
4

หนักโดยสภาวะที่เปนอยูขณะนี้ ตองเผชิญกับดักสําคัญคือกับดักความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง และกับดัก
ความไมสมดุลในการพัฒนา ที่เปนอุปสรรคในการนําพาประเทศชาติใหเกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น จึงถือ
เปนความทาทายและวาระแหงชาติที่รัฐบาลไดนําเสนอโมเดลใหม ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวั ต กรรม (Value–based Economy) ในการปฏิ รู ป โครงสร า งเศรษฐกิ จ ของประเทศซึ่ ง หมายถึ ง การ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสู
สิน ค าเชิ งนวัต กรรม (2) เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่อนประเทศดว ยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับ เคลื่อนดว ย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้น
ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New
Engines of Growth) ด ว ยการแปลงความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ ของประเทศ 2 ด า น คื อ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันโดยการเติม
เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย อันประกอบดวย
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High
Value Services)
ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ตนน้ําเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับ
อุตสาหกรรมเปาหมายที่อยูกลางน้ํา และ Start-ups ตางๆที่อยูปลายน้ํา โดยใชพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน
ผนวกกับผูมีสวนรวมหลักคือภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดย
เน น ตามความถนั ดและจุด เดน ของแตล ะองคกร และมี ภ าครัฐเป น ผูสนั บ สนุ น ดังนั้ นการที่ป ระเทศจะเป น
ประเทศไทย 4.0 ไดจักตองมีการวางแผนเพื่อเสริมสรางรากฐานและโครงสรางที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
สรางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งในดานการศึกษานั้นพบวามหาวิทยาลัยถือเปนขุมพลังทางปญญาที่
สําคัญทั้ งในดานการวิจัยและการผลิตบั ณฑิ ตที่ควรมุงเน นการจัดการเรียนรูเพื่อพั ฒ นาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ควบคูกับการฝกปฏิบัติเพื่อบมเพาะความเขมแข็งทางวิชาการและทักษะเฉพาะทางตามศาสตร
ของสาขาวิชา ดังที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรจะเนน
การทํ าปริญญานิพนธ (SCI Thesis) ที่มีความเขมขน ทางวิชาการโดยถือเปน วิชาที่ตองใชความรูและทักษะ
ทั้งหมดที่ ได เล าเรีย นและสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ เขาศึกษาในหลักสู ตร เพื่ อพั ฒ นา/ตอยอดองคความรู
รวมถึงสรางสรรคนวัตกรรมหรือองคความรูใหมที่งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําปริญญานิพนธนี้จะสามารถ
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สะทอนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่เยาวชนควรไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ ย นแปลงทางด านสั งคมและวั ฒ นธรรม ที่ เป น ทั้ งโอกาส และผลกระทบในเชิ งลบต อ ประเทศอั น
เนื่องมาจากการแพรขยายทางดานเทคโนโลยีทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมเปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว
มากกวาที่ผานมา ทําใหประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการสรางตลาดสินคาตางๆที่เปนทรัพยากรของประเทศ
เชนดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ ดานการบริการ บริหารจัดการฯลฯ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มแกสินคาตางๆ และ
เป นผลดี กับผูป ระกอบการ และการจางงานในดานตางๆรวมถึงงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลระดับ สูงที่
ตองการในการวิเคราะหวิจัย ศึกษาหาแนวทางการยกระดับสินคาทางดานเทคโนโลยีใหมีมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อย างไรก็ ดี ผ ลกระทบในเชิ งลบอั น อาจเกิ ดจากการหลั่ งไหลของวั ฒ นธรรมอาจทํ าให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในคานิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนรุนใหม จึงจําเปนตองปลูกฝง และสอดแทรก
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามของไทย เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการเลือกรับหรือไมรับ
คานิยมที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทย การพัฒนาดานเครื่องกลซึ่งเปน
กลไกหนึ่งที่จําเปนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางศีลธรรม และ
จริยธรรม เพื่อใหวิศวกรเครื่องกลมีการปฎิบัติหนาที่ และดําเนินชีวิตอยางมีรอบคอบ และมีสติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาวการณภายนอกที่กลาวมาในขอ 11 ทําใหการพัฒนาหลักสูตรตองทําในเชิงรุก ที่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย น และยื ด หยุ น ได ต ามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม วัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 11
ที่มุงเนนที่จะเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ
การพั ฒ นาคน และสั งคมไทยให มีคุ ณ ภาพ มี โอกาสเข าถึ งทรั พ ยากร และได รับ ประโยชน จ ากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอยางเป นธรรม รวมทั้ งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ บนพื้ น ฐานของการสรางองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคที่เปนของตนเอง ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย โดยยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ดังนั้นการผลิต
วิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนตองผลิตบัณฑิตมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพใน
การทําการคนควา พัฒนา และวิจัย เพื่อสามารถเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตวิศวกรเครื่องกลในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการ
ทําการคนควา พัฒนา และวิจัย มีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร ที่จะผลิตวิศวกรที่มี
ความรู มีทักษะ ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
เหมาะสมกับสังคมไทย เสริมสรางใหนิสิตเปนบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนผูนําสังคม สรางสรรคและ
พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมดานวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนบูรณาการองคความรูเพื่อประโยชนของสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูไปสูภาคการผลิต สังคมและชุมชนของประเทศ ทั้งนี้เพื่อ
การพัฒนาไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน รวมทั้งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เรื่องการพัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให
ไมมี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
เป น หลั กสู ตรที่ บ ริห ารจัดการโดยคณะกรรมการบริการหลักสูตรที่เปน อาจารยป ระจําภาควิช า
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โดยไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูรับผิดชอบบริหาร
หลักสูตรเปนรายป
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถสรางองคความรูใหมทางวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนเลิศสูระดับนานาชาติ
1.2 ความสําคัญ
วิศวกรรมเครื่องกล เปนศาสตรสาขาหนึ่งทางดานวิศวกรรมหลักที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
จากสรุปสภาวะการณรวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังที่ได
กลาวมาในหัวขอ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร พบวาการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 12 ซึ่งเปนประโยชนตอการเสริมสรางและพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน และพอเพียง อีกทั้งสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติได
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. ที่มีความรูความสามารถในการสรางงานวิจัยที่เปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
2. มีทักษะสื่อสาร สามารถเผยแพรความรูจากงานวิจัย
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีความสามารถทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น นําไปสู
ความเขมแข็งของประเทศ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองและมีจิตอาสาตอสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดย
อาจารยและนิสิต สามารถกาวทัน
หรื อ เป น ผู นํ า ในการสร า งองค
ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ ท า ง ด า น
วิศวกรรมเครื่องกล

กระตุ น ให นิ สิ ต เกิ ด ความใฝ รู มี
แนวทางการเรี ย นที่ ส ร า งองค
ความรู ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และ
วิชาการที่ทันสมัย

ตรวจสอบและปรับ ปรุงหลักสูต ร
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
เกณฑของ สกอ.

ยุทธศาสตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป
- ส งเสริม ให อ าจารย ใฝ ห าความ
เชี่ย วชาญ และความก าวหน าใน
สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ด ว ยการหา
ประสบการณ ทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ
-จั ด หาเอกสารทางวิ ช าการให
เพี ย งพอกั บ ผู เรี ย น เพื่ อ ให เป น
พื้ น ฐานในการคิ ดวิเคราะห และ
แกปญหา
- จัดใหเปนผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุน
ใหเกิดการใฝรูตลอดเวลา
- จั ด ใ ห มี ก า ร ร า ย ง า น
ความกาวหนาของนิสิตในรูปแบบ
การสัมมนายอยเปนประจํา
- จัดใหมีหองพักผอนรวมสําหรับ
นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาและ
อาจารย เพื่ อ แลกเปลี่ย นความรู
และความคิ ด กั น ในบรรยากาศ
อยางไมเปนทางการ
- จั ด หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
ของ สกอ.
- มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกๆ ป

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
จํ า นวนรายชื่ อ อาจารย พร อ ม
ประวัติ และประสบการณ ผลงาน
ทางวิช าการ การพัฒ นาและการ
ฝกอบรม

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

รายงานการรับ รองหลักสูตรของ
สกอ.
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดภาคฤดู รอนเป นพิ เศษได โดยเปน ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนใน/นอกเวลาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒวาดวย
การศึกษาระดับบัณฺฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาพรอมทั้ง
จะตองมีเอกสารการยินยอมรับเปนที่ปรึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
โดยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธในระดับปริญญาโท และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
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2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นเปนการเรียนที่มีรูปแบบที่เนน
การคนควา วิเคราะห และสังเคราะหสาระความรู ใหมีความเขาใจในระดับที่ถองแทและลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ
ดังนั้นนิสิตจึงอาจมีปญหาในเรื่องการปรับตัวในการฝกฝนทักษะในดานตางๆที่จําเปนเชนการสืบคน การ
วิเคราะหสรุป และการนําเสนอขอมูล
นิสิตบางสวนอาจมีการทํางานประจําควบคูกับการเรียนจึงอาจมีปญหาและอุปสรรคในการจัดสรร
เวลาเพื่อการศึกษาและเขารวมกิจกรรม ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่นิสิตสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่มิใชวิศวกรรมเครื่องกล หรือในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
แตขาดความเขาใจในรายวิชาที่จําเปนสําหรับการทําปริญญานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธอาจเสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หลักสูตรโดยลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (มีการประเมินผลการเรียนเปน S และ U) เพื่อใหมีองคความรู
เพียงพอในการทําปริญญานิพนธ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนํากฏระเบียบและเทคนิคแบงเวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใชในการวางเปาหมายการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบคนขอมูลใหแกนิสิตใหม
3. มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําแนะนํา และดูแลนิสิตอยางสม่ําเสมอ
4. การลงทะเบียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร แบบไมนับหนวยกิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
10
ชั้นปที่ 3
10
10
รวม
10
20
30
30
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
10
10

2564
10
10
10
30
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2559
2560
2561
2562
2563
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป
600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
การศึกษา (60,000 บาท/คน/ป x 10 คน
ตอป)
รวมรายรับ
600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
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2.6.2 ประมาณการคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน(ระดับหลักสูตร)

ยอดรวม

ตอหัว

คาตอบแทนผูส อน (3 หนวยกิต x 1,200 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)

54,000

5,400

คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป)

100,000

10,000

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชนจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)

50,000

2,000

คาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

20,000

2,000

คาใชจายบริหารหลักสูตร

50,000

5,000

คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ

50,000

5,000

คาครุภณ
ั ฑที่ใชสําหรับนิสติ

200,000

20,000

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ

20,000

2,000

คาใชจายศึกษาดูงาน

100,000

10,000

ทุนการศึกษา

100,000

10,000

744,00

74,400

→ คาใชจายรวม

ยอดสะสม
(ตอหัว)

74,400

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

4,650

งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

4,650

คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

9,300

รวมระดับคณะฯ

18,600

93,000

12,000

105,000

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ขั้นต่าํ 15%)

19,688

คาประกันความเสีย่ ง (ขั้นต่ํา 5%)

6,563

131,250

หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3ป)

13,080

คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3ป)

9,000

คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 3ป)

3,120

คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3ป)
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร (นิสิตขั้นต่ํา 10 คน)

17,712
174,164 174,164
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วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
DME 701 Mechanical Engineering Seminars I

1(0-2-1)

วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
DME 702 Mechanical Engineering Seminars II

1(0-2-1)

วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
DME 703 Mechanical Engineering Seminars III

1(0-2-1)

3.1.3.2 รายวิชาหมวดวิชาปริญญานิพนธ
แบบ 1.1 (สําหรับผูจบปริญญาโทที่ทําวิจัยเพียงอยางเดียว)
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ
GRD 892 Dissertation

48 หนวยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
วศก หรือ DME หมายถึง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ปพอ หรือ GRD หมายถึง ปริญญานิพนธในระดับปริญญาเอก
เลขหลักรอยหมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก
- เลข 7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา กลุมวิชา ประกอบดวย
- เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
- เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ
เลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาในหมวดวิชา กลุมวิชา

15

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1 สําหรับผูจบปริญญาโทที่ทําวิจัยเพียงอยางเดียว
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศก 701
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1*
ปพอ 892

ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก

6

รวม
* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศก 702
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2*
ปพอ 892

ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก

6

หนวยกิต
1 (0-2-1)*
6

รวม
* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศก 703
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3*
ปพอ 892

หนวยกิต
1 (0-2-1)*

ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก

6

หนวยกิต
1 (0-2-1)*
6

รวม
* เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 892
ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
รวม

6

หนวยกิต
9
9

16

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 892
ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 892
ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
9
9

หนวยกิต
12
12

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาบังคับ
วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-2-1)
การจับใจความสําคัญจากการสืบคนบทความและรายงานทางวิชาการขั้นสูง การเสริมสรางทักษะใน
การเขียนรายงานและการนําเสนอปากเปลา สนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนิสิต นักวิจัย และคณาจารย
ในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและสารสนเทศ นิสิตจะตองนําเสนอรายงานสัมมนาที่เกี่ยวของกับหัวขอที่นิสิต
สนใจศึกษาแกคณาจารยและนิสิตรวมชั้นเรียนดวยปากเปลา ในรูปแบบบทความทบทวนวรรณกรรม
วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-2-1)
บุรพวิชา: วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
การเขียนขอเสนอปริญญานิพนธ การเสริมสรางทักษะในการเขียนรายงานและการนําเสนอปาก
เปลา นิสิตจะตองนําเสนอขอเสนอปริญญานิพนธขั้นตนในหัวขอที่นิสิตสนใจศึกษาวิจัยแกคณาจารยและนิสิต
รวมชั้นเรียนดวยปากเปลา
วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
1 (0-2-1)
บุรพวิชา: วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
การเขี ย นรายงานบทความวิ ช าการ พรอ มไปกับ การเสริม สรางทั กษะในการเขีย นรายงานสว น
บทความตีพิมพในวารสารวิชาการ และการนําเสนอปากเปลา นิสิตจะตองนําเสนองานวิชาการขั้นตนในหัวขอ
ที่นิสิตสนใจศึกษาวิจัยเปนปริญญานิพนธแกคณาจารยและนิสิตรวมชั้นเรียนดวยปากเปลา
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ลําดับ

รายชื่อ

ที่

คณาจารย

6

ผศ.ดร.อาจรี

B.Eng. (Mechanical

ศุภสุธีกลุ

Engineering), 2544

ส ถ าบั น เท ค โน โล ยี น าน าช าติ สิ ริ น ธ ร xxxxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

M.Eng. (Refrigeration and Air

University of New South Wales

conditioning), 2546

,Australia

Ph.D. (Building Technology /

University of Nottingham(UK.)

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปที่จบ

Sustainable Energy
Technology), 2551
7

ผศ.ดร.ภาคภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540
ศรีรมรื่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2555

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

xxxxxxxxxxxxxxx

ทหารลาดกระบัง
8

อ.ดร.สมมาส
แกวลวน

อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

xxxxxxxxxxxxxxx

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถามี)
ไมมีการฝกงานหรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
การทํ างานวิ จั ย ซึ่ งเป น ส ว นหนึ่ งของการศึก ษาตอ งเป น การศึ กษาวิเคราะห หั ว ขอ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อประโยชนในการแกปญหาทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบัติ นิสิต
แตละคนจะตองทําวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ ตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยใชเกณฑ
การวัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตัวเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูคุมปริญญานิพนธ หัวขอใน
การศึ ก ษาค น คว า เป น การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น หรือ พั ฒ นาที่ ต รงสาขาวิศ วกรรมเครื่อ งกล โดยมี ก ารรายงาน
ความกาวหนาของ ปริญญานิพนธ ทุกๆภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธ ในรูปแบบที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถบูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลสูการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือทําให
เกิดองคความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง
2. สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยที่นําไปสูการเผยแพรแกสาธารณชนได
3. สามารถนําเสนอผลการวิจัยดวยปากเปลาได
5.3 ชวงเวลา
ตั้งแต ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
48 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการแจกคูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการชี้แจง
ขอบั งคับที่ เกี่ยวของกับการเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษา รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับ
การศึ ก ษา และทุ น นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั งมี ก ารแจกเอกสารแนะนํ าความเชี่ ย วชาญของ
คณาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งหากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธที่สอดคลองกับ
ความถนัดของอาจารยทานใดก็จะไดสามารถติดตอกับอาจารยทานนั้นไดทันที เพื่อจะไดเปนการเตรียมความ
พรอมและวางแผนในการทําการวิจัยเพื่อใหไดปริญญานิพนธที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการกําหนดชั่วโมงการให
คํ า ปรึ ก ษา จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาแต ล ะท า น มี ก ารจั ด ทํ าบั น ทึ ก การให คํ าปรึก ษา และให ข อ มู ล ข าวสาร
กําหนดการ และมีตัวอยางแมแบบ (รูปแบบ) ในการทําเอกสารปริญญานิพนธ
ในส ว นของรายวิ ช าบั ง คั บ ที่ ให นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นแบบไม นั บ หน ว ยกิ ต คื อ วิ ช า สั ม นาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1,2 และ 3 จะเปนการมุงเนนใหนิสิตไดเขาใจถึงแนวทางในการทําวิจัย และใหลงมือทําไป
ดวยระหวางการเรียนในรายวิชาดังกลาว
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. การประเมินผลเคาโครงปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธที่มีคุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึงความมีคุณคากับสาขาที่
21

ศึกษาอยู ความรูพื้นฐานและที่มาของปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการ
ศึกษามีความเหมาะสม และเปนไปได คุณภาพของการเขียนเคาโครงฯ และ การนําเสนอเคาโครงฯ โดยเกณฑ
การผานคือเปนตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ประเมิ น ผลปริ ญ ญานิ พ นธ โดยการแต งตั้ งคณะกรรมการสอบปากเปล าปริญ ญานิ พ นธ ที่ มี
คุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสอบจะพิจารณาถึง ความรูพื้น ฐานและที่มาของ
ปญหามีความชัดเจนและครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองและความเหมาะสม
การอภิปรายผลมีความเหมาะสม สรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของ
วิ ท ยานิ พ นธ ตอ งได รั บ การตี พิ ม พ ในวารสารระดับ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน
อยางนอย 2 บทความ และการนําเสนอปากเปลาตอหนาคณะกรรมการฯ เปนตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย
3. การทวนสอบมาตรฐานดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
กลยุทธการสอนและการประเมินผล
/
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง)
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
มีความสามารถในการ สารสนเทศ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่น ขอที่ 5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับกลุม
ไดเปนอยางดี
บุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
2. มีสมรรถนะของ
หลักสูตร
มีความสามารถมี
ความรูพื้นฐานใน
ศาสตรที่เกี่ยวของอยาง
ดีเพื่อเปนพื้นฐานใน
การประยุกตใชศาสตร
เพื่อสรางนวัตกรรม
และแนวคิดใหม

ดานทักษะทางปญญา
ขอที่ 3.3 สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็น
หรื อ ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นได อ ย า งสร า งสรรค รวมถึ ง พั ฒ นาข อ สรุ ป และ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดํ า เนิ น การโครงการสํ าคั ญ หรือ โครงการวิจั ย ค น ควาทางวิช าการได ด ว ย
ตนเอง โดยการใช ค วามรู ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ตลอดถึ งการใช
เทคนิ ค การวิ จั ย และให ข อ สรุ ป ที่ ส มบู ร ณ ซึ่ งขยายองค ค วามรู ห รื อ แนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
กลยุทธการสอน
จริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี - สอดแทรกเนื้ อ หาในด านคุ ณ ธรรม - การสั งเกตและประเมิ น พฤติ ก รรม
ความซื่อสัตยสุจริต

จริยธรรม

2. มี จิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ในการ - จัดกิจกรรมสงเสริมและในรายวิชา

และการเขารวมกิจ กรรมการส งเสริม
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีการปลูกฝงการมีจรรยาบรรณทาง - ประเมิ น จากงานที่ ได รับ มอบหมาย
และวิจัย

วิชาการและวิชาชีพ

ความรั บ ผิ ด ชอบในห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
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ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
1.

2.

มีความรูและความเขาใจถองแท
ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญและนํามาประยุกตใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและ
การปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยาง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหนา มีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ
และการประยุกต
ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปจจุบันที่มีตอองคความรูใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ

กลยุทธการสอน
-

วิธีการวัดและประเมินผล

ใชการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยน - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรียนรูร ะหวางผูเรียน และผูเรียน และ และการปฏิ บั ติ ข องนิ สิ ต เช น การ
ระหวางผูเ รียนและผูสอน

ทดสอบย อ ย การสอบกลางภาค การ

- ใช ก ารเรี ย นการสอนโดยนํ า เสนอ

สอบปลายภาค หรื อ ประเมิ น จาก
รายงาน และการนํ า เสนอรายงาน

เทคโนโลยี แ ละองค ค วามรู ใหม ๆ ใน
รวมถึ งประเมิ น จากผลการสอบสอบ
รายวิชาตางๆ ผานการศึกษางานวิจัย
ประมวลผลความรู การสอบหั ว ข อ
และการประยุก ตใชเทคโนโลยีตางๆ
ปริญญานิพนธ การสอบความกาวหนา
จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ
การสอบปริญญานิพนธ และการตีพิมพ
- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง
บทความทางวิชาการและวิชาชีพ
- ใชเอกสารประกอบการสอนเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรูด าน
ภาษาที่เกี่ยวของในรายวิชาตางๆ
- ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอน
แบบตางๆ เขาดวยกันตาม
สถานการณและความจําเปนในแตละ
รายวิชา
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ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
1.

2.

3.

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

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- เนนการสอนใหนิสิตรูจักบูรณาการ

- ประเมินจากผลการทํารายงาน งานที่

และการประยุกตใชทฤษฎีความรู

ไดรับมอบหมาย การสอบปากเปลาใน

ตางๆ ผานการทํารายงาน และงานที่

วิชาปริญญานิพนธ การสอบหัวขอ และ

มอบหมายในวิชาตางๆ

การรายงานความกาวหนา

- เนนการสอนใหรูจักสังเกตุ และจับ

ประเด็นที่มาและความสําคัญของ
ปญหาตางๆ ในงาน และวิชาชีพที่ตน
รับผิดชอบ เพื่อนํามากําหนด
วัตถุประสงคในการแกปญหานั้นๆ
อยางมีบูรณาการ ผานการทําขอเสนอ
โครงการปริญญานิพนธ และวิชาที่
เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจยั
- เนนใหเห็นความสําคัญ และรูจักเก็บ

ขอมูลเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจ
แก ป ญ หาอย า งมี เหตุ ผ ลและอยู บ น
พื้ น ฐาน ข อ งค วาม เป น จ ริ ง ผ าน
การศึกษาและการทํารายงาน การทํา
ปริญญานิพนธ และวิชาที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีวิจัย
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.

2.

3.

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

-

กําหนดใหมีการทํารายงาน หรืองาน

วิธีการวัดและประเมินผล

-

ประเมินจากพฤติกรรมและการ

ที่มอบหมายในแตละวิชา และมีการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

นําเสนอผลงานหรือรายงานนั้นๆ

นําเสนอผลงานหรือรายงานในวิชา
ตางๆ หรือในการสอบปากเปลาหรือ

- ใชการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางผูเ รียน

การสอบปริญญานิพนธ

และผูเ รียน และระหวางผูเรียนและ
ผูสอน
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.

5.

ส าม ารถ คั ด ก รอ งข อ มู ล ท าง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใช
ในการศึ ก ษาค น ควาป ญ หา สรุ ป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหา
ในดานตางๆ
ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิท ธิ ภ าพ ไดอ ยางเหมาะสม
กับกลุ มบุค คลตางๆ ทั้ งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้ง
ในรูป แบบที่ เป น ทางการและไม
เป น ทางการผ า นสิ่ ง ตี พิ ม พ ท าง
วิ ช าก ารแ ล ะวิ ช าชี พ รวม ทั้ ง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควา
ที่สําคัญ

-

สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลยี
การสื่อสารและเทคโนโลยี

-

สารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลขลงไปในรายวิชาที่เกีย่ วของ
-

มีการทดลอง คนควาเกี่ยวกับการ

ประเมินจากการใชงาน blog หรือ email เพื่อการประสานงานระหวาง
อาจารยและนักศึกษา

-

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางการ
ปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศลงใน
วิชาที่เกี่ยวของ
-

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

และ

ระหวางนักศึกษาและนักศึกษา

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู
รายละเอียดผลการเรียนรู
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2

2. ดานความรู

2.1

2.2

มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิจัย
มีความรูและความเขาใจถองแท
ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญและนํามา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
มีความเขาใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยาง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึง
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มาตรฐานผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา

รายละเอียดผลการเรียนรู

3.1

3.2

3.3

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4.1

4.2
4.3

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.1

5.2

ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหมที่
ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และ
สรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไม
เพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย
การบรูณาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรู
ใหมที่ทาทาย
สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
ในการวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โดยการใช
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการ
วิจัย และใหขอสรุปทีส่ มบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนยั สําคัญ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูง
ทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงาน
ดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานระดับสูง
ได
มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ
ผูอื่นอยางเต็มที่ ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ
แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใช
ในการศึ ก ษาค น คว าป ญ หา สรุป ป ญ หาและเสนอแนะแก ไข
ปญหาในดานตางๆ
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิ มพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3
ดานที่ 4
ดานที่ 5
รายวิชา
คุณธรร ความรู
มและ
จริยธรร
ม

ทักษะทาง
ปญญา

1 2 1 2 1 2 3
วศก 701 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่ องกล 1
วศก 702 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่ องกล 2
วศก 703 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่ องกล 3
ปพอ 892 ปริ ญญานิพนธ์

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2

• • • • • • ο • • •

•

•

• • • • • • • • • •

•

ο

ο ο • • • • • • ο ο •

ο

• • • • • • • • • ο •

•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป น ไปตามข อบั งคั บ มหาวิทยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย รายงานหรือ
การสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใชจะขึ้นอยูกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรูในดานตางๆเปนสําคัญ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตองสอบผานการสอบวัด คุณสมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่อเป นผู มีสิทธิขอทําปริญ ญานิพนธ
เสนอปริญญานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจ
เขารับฟงได
สําหรับ ผลงานปริญ ญานิ พ นธ ห รือส วนหนึ่งของปริญ ญานิ พ นธ ต องได รับ การตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง และตองผานความเห็นชอบของกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
สําหรับอาจารยใหม มีการสรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใหฟง และ
มอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชา รวมถึงตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรูตางๆ ใหอาจารย
ใหมทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การเปนอาจารยที่ปรึกษา การเปนอาจารยที่ป รึกษาปริญญานิพนธ แนวทางการวัดผล
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา และแนะนําแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอนแบบตางๆ
รวมทั้งแนะนําสถานที่ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และแนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. คณาจารยทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ของรายวิชาตางๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใชในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผลตอไป
2. ผูจัดการหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุน
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน
2. สงเสริมการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม
3. สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริห ารจัดการหลักสู ตรมี การดํ าเนิน การในรูป แบบคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรซึ่งแตงตั้งจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการดําเนินการเปนปการศึกษา โดยมีหัวหนาภาควิชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และคณบดี บั ณ ฑิ ตวิทยาลั ยเป น ผูกํากับ ดู แล โดยกระบวนการบริห ารจัดการหลักสูตรใหเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
2. บัณฑิต
บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีผลลัพธการเรียนรูที่ทําให
บั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการทํ า งานหรื อประกอบอาชีพ อิส ระ ตลอดจนมีผ ลงานของนิ สิ ต และผู สําเร็จ
การศึ กษาในรูป ของผลงานการตี พิ มพ ในวารสารระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติที่มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
3. นิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายและทบทวนจํานวนรับนิสิตโดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีอยูโดยควบคุมอัตราสวน
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศมีการ
ทบทวนเพื่อใหสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยกระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือ
ขอมูลที่ใชในการคัดเลือกตองมีความเหมาะสมและเชื่อถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับผูที่สมัครเขารับ
การคัดเลือก จึงจะทําใหนิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่
เพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
เมื่อนิสิตไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในหลักสูตรแลว คณะฯหรือมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอม
สําหรับนิสิตในการศึกษาตอทั้งทางดานวิชาการและการใชชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพื้นฐาน
ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนิสิตสามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด\
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนดานอัตรากําลังอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเปนประจําทุกป และมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
32

ที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่องเพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง และเมื่อมีการรับอาจารยประจําเขาใหม อาจารย
ประจําที่รับเขาใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต มี
ประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการ
วางแผนและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญเนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานใหกับ
นิสิต ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นวามีความสําคัญสําหรับการนําความรูไปประยุกตใชในสถานประกอบการอาจมี
การเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงสอนในรายวิชา และอาจารยพิเศษนั้นตอง
มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มี
ความรู มีทักษะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่จะ
สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มี
ความรูความสามารถสรางงานวิจัยที่เปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยี โดยมีประเด็น หลักคือการเสริมสรางทักษะงานวิจัยขั้นสูง โดยการกําหนดโครงสราง
หลักสูตรให นิสิตตองผานการเรียนในหมวดวิชาบังคับ ที่มีรายวิชาสัมมนา 3 ภาคการศึกษาไดแก วศก 601
สั ม มนาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล 1, วศก 602 สั ม มนาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล 2 และ วศก 603 สั ม มนา
วิศวกรรมเครื่องกล 3 เพื่อสรางทักษะที่จําเปนตอการวิจัย
ในสวนของสาระรายวิชานั้นมีการตรวจสอบและกํากับโดยกรรมการหลักสูตร โดยกอนเปดภาคการศึกษา
อาจารยผูสอนตองจัด มคอ. 3 ที่สอดคลองกับสาระของรายวิชาตางๆในหลักสูตรตาม มคอ. 2
5.2การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆปการศึกษาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาทบทวนการกําหนดตัว
ผูสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนโดยคํานึงถึงประสบการณและผลงานวิชาการของผูสอนเปน
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หลัก โดยมีการกํากับมาตรฐานการทํา มคอ 3 และมคอ 5 ใหทันสมัยในเนื้อหา มีกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ตองมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมผูเรียนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน
มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนทฤษฎีและการปฏิบัติ และเมื่อสิ้นสุดการสอนในแตละภาค
การศึกษาตองนําผลการประเมินการสอนอาจารยมาพิจารณาเพื่อใชในการปรับปรุงทักษะความสามารถดาน
การสอนของอาจารยผูสอน
5.3การประเมินผูเรียน
อาจารยผูสอนมีการรายงานวิธีการในการประเมินผลการเรียนรู เกณฑในการประเมิน และผลการ
ประเมิน ผานแบบ มคอ.3 ตอกรรมการหลักสูตรเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูวาครบถวนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรในแตละภาค
การศึกษา โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบการประเมิน กําหนดการประเมินผล และเกณฑการประเมิน รวมทั้งมีการตั้งขอสังเกตผลการประเมิน
ในกรณีที่ระดับคะแนนมีการกระจายผิดปกติ เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุง กอนผูสอนดําเนินการสงผลการ
เรียนในระบบ จากนั้นจึงลงนามโดยหัวหนาภาคฯ และคณบดี
มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยมีการจัดทํา มคอ 5
และ มคอ 7
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1การบริหารงบประมาณ
คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ที่จําเปนสําหรับใชในการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปนประจําทุกภาคการศึกษา
6.2การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง
มศว องครักษ ในการจั ดซื้ อหนั งสื อและตํ า ราที่ เกี่ย วของเพื่ อบริการให อาจารยและนิ สิตได คน ควาและใช
ประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปนคณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอน
ของอาจารยอาทิเครื่องสื่อผสมโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลดเปนตน
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6.3การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทุกๆ ปเจาหนาที่ประจําสํานักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ และทําหนาที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวก
ในการใชสื่อของอาจารยทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ
6.3.1 เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ และ
ชองทางการเรียนรูที่เพียบพรอมทันสมัย
6.3.2 การดําเนินการ
1. จัดเตรียมหองวิจัยที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน
3. จัดใหมีหองสมุดที่สามารถใหบริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
6.3.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําเปนสถิติจํานวนเครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนิสิต ชั่วโมงการใชงาน หองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ
2. จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มีใหบริการ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และการปฏิบัติการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
นําผลการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนจุดแข็งในการสอนของ
อาจารยผูสอน และนําผลการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะมาปรับปรุงกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา และมีการสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชาฯ มีการทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นิสิตของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่นิสิตตองการ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและบัณฑิต
ใหนิสิตและบัณฑิตทําการประเมินหลักสูตรทุกป โดยติดตามจากการประเมินโดยสอบถามจากนิสิต
และบั ณ ฑิ ต โดยให ทํ าแบบสอบถามเมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาในแต ล ะป และในวั น เข ารับ ปริ ญ ญาบั ต รเป น
รายบุคคลได
2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิตและ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ใหผูใชบัณฑิต จากสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตไปทํางาน ทําการประเมินหลักสูตร
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผูประเมินภายนอก
ดําเนินการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมเครื่องมาใหความเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ทักษะ
ความรูที่ตองการไดรับจากบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยมี
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 1 ป และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร และผูใชบัณฑิต มาเปนเกณฑในการพิจารณาเพื่อ
ทบทวนประสิทธิภาพการเปดหลักสูตรที่ผานมา และนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและกลยุทธการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง / ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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การวิพากษหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ
2. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
3. ดร.อรรถพล โกละกะ
มีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการแกไขหลักสูตรตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ
หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
1
ขอมูลทั่วไป
เห็นชอบ

2
ขอมูลเฉพาะของ
เห็นชอบ

หลักสูตร
3
ระบบการจัดการศึกษา
เห็นชอบ

การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร
3
1. ระบบการจัด
เห็นชอบ

การศึกษา
3
2. การดําเนินการ
เห็นชอบ

หลักสูตร
3
3. หลักสูตรและ
เห็นชอบ

อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร
3
3.1.3 รายวิชา
เพิ่มสิ่งที่ควรทําและไมควรธรรม
แกไขตามความเห็น

- หมวดวิชาบังคับตาม จริยธรรมการทําวิจัย การรีวิวงานที่ ผูทรงคุณวุฒิ
กลุมวิชา 3* หนวยกิต ผานมา การอางอิง การนําเสนอ
3
3.1.3 รายวิชา
เห็นชอบ

- หมวดวิชาปริญญา
นิพนธ
3
3.1.4 แผนการศึกษา
เห็นชอบ
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หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
3
3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา

3



3



4



5



6
7
8





ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
ตรวจสอบเนื้อความสอดคลองของ ดําเนินการ
การใช ชื่ อ, รายละเอีย ดภาษาไทย ตรวจสอบความ
และภ าษาอั ง กฤษ ให ต รงกั น / ถูกตอง
สอดคลองกัน
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง
เห็นชอบ
และคุณวุฒิของ
อาจารย
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ
เห็นชอบ
การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย
ผลการเรียนรู กลยุทธ
เห็นชอบ
การสอนและการ
ประเมินผล
หลักเกณฑในการ
เห็นชอบ
ประเมินผลนิสติ
การพัฒนาอาจารย
เห็นชอบ
การประกันคุณภาพ
เห็นชอบ
การประเมินและ
เห็นชอบ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร

2. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
1
ขอมูลทั่วไป

2
ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร
3
ระบบการจัดการศึกษา

การดําเนินการ และ

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

การแกไข

เห็นชอบ
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หมวดที่ เหมาะสม

3



3



3



3



3



3
3




3



3



4



หัวขอ
โครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัด
การศึกษา
2. การดําเนินการ
หลักสูตร

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

เห็นชอบ
- เปดโอกาสรับสาขาที่เกี่ยวของเขา แกไขตามความเห็น
มาศึกษาตอใหมากขึ้น
ผูทรงคุณวุฒิ
- ปรับเกณฑการณจบการศึกษา
เห็นชอบ

3. หลักสูตรและ
อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
เห็นชอบ
- หมวดวิชาบังคับตาม
กลุมวิชา 3* หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
เห็นชอบ
- หมวดวิชาปริญญา
นิพนธ
3.1.4 แผนการศึกษา
เห็นชอบ
3.1.5 คําอธิบาย
ตรวจสอบเนื้อความสอดคลองของ ดําเนินการ
รายวิชา
การใช ชื่ อ, รายละเอีย ดภาษาไทย ตรวจสอบความ
และภ าษาอั ง กฤษ ให ต รงกั น / ถูกตอง
สอดคลองกัน
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง
เห็นชอบ
และคุณวุฒิของ
อาจารย
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ
เห็นชอบ
การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย
ผลการเรียนรู กลยุทธ
เห็นชอบ

72

หมวดที่ เหมาะสม

5



6
7
8





หัวขอ
การสอนและการ
ประเมินผล
หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนิสิต
การพัฒนาอาจารย
การประกันคุณภาพ
การประเมินและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

3. ดร.อรรถพล โกละกะ
หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
1
ขอมูลทั่วไป

2
ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร
3
ระบบการจัดการศึกษา

การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร
3
1. ระบบการจัด

การศึกษา
3
2. การดําเนินการ

หลักสูตร
3
3. หลักสูตรและ

อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร
3
3.1.3 รายวิชา


ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

การแกไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

เห็นชอบ
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หมวดที่ เหมาะสม

3



3
3




3



3



3



4



5



6
7
8





หัวขอ
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
- หมวดวิชาบังคับตาม
กลุมวิชา 3* หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
เห็นชอบ
- หมวดวิชาปริญญา
นิพนธ
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบาย
ตรวจสอบเนื้อความสอดคล องของ ดําเนินการ
รายวิชา
การใช ชื่ อ , รายละเอี ย ดภาษาไทย ตรวจสอบความ
แล ะภ าษ าอั ง กฤษ ให ตรงกั น / ถูกตอง
สอดคลองกัน
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง
เห็นชอบ
และคุณวุฒิของ
อาจารย
4. องคประกอบ
เห็นชอบ
เกี่ยวกับประสบการณ
ภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ
เห็นชอบ
การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย
ผลการเรียนรู กลยุทธ
เห็นชอบ
การสอนและการ
ประเมินผล
หลักเกณฑในการ
เห็นชอบ
ประเมินผลนิสิต
การพัฒนาอาจารย
เห็นชอบ
การประกันคุณภาพ
เห็นชอบ
การประเมินและ
เห็นชอบ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
1. จํ า น ว น อ า จ า ร ย ในป ก ารศึ กษา 2557 หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต D.Eng.Me_57_1.1_1
ประจําหลักสูตร
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล มี อ าจารย ป ระจํ า D.Eng.Me_57_1.1_2
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จัด การศึก ษาจํานวน 5
คน ดังนี้
1. รศ.ดร.ไพศาล นาผล*
2. รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ*
3. ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล*
4. ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ
5. อ.ดร.สุรชัย พานิช (แทน ผศ.ดร.บัญชา คง
ตระกูล)
หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อาจารยประจําหลักสูตรปรัขญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา D.Eng.Me_57_1.1_3
อาจารยประจํา
วิศวกรรมเครื่องกล มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ
หลักสูตร
ดังนี้
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน
3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2
คน
อีกทั้งอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 3
คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
3. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนชุดเดียวกับอาจารย D.Eng.Me_57_1.1_3
อาจารยผูรับผิดชอบ
ประจําหลักสูตร
หลักสูตร
4. คุณสมบัติของ
ในป ก ารศึ ก ษา 2557 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต D.Eng.Me_57_1.1_4
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีผูสอนไดแก
อาจารยผูสอน
- รศ.ดร.ไพศาล นาผล
- รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ
- ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน
- ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
- ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
- ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
76

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
- อ.ดร.มนัส แปงใส
- อ.ดร.สมมาส แกวลวน
- อ.ดร.จาริณี จงปลื้มปติ
โดยอาจารยผูสอนทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ
การกํากับมาตรฐาน
1. ผู สอนทุ กทานมีวุฒิ การศึกษาในระดับ ปริญ ญาเอก
ตรงตามหลักสูตร
2. ผูสอนทุกทานมีประสบการณการสอน
3. ผูสอนทุกทานมีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวน
หนึ่งของการรับปริญญา
5. คุณสมบัติของ
ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปน D.Eng.Me_57_1.1_5
อาจารยที่ปรึกษาหลักในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธหลักและ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดแก
- รศ.ดร.ไพศาล นาผล
อาจารยที่ปรึกษาการ
- รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ
คนควาอิสระ
- ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล
- ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก ทุ ก ท า นมี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน
1. มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตรงตาม
หลักสูตร
2. มีประสบการณ ในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการ
รับปริญญา
6. คุณสมบัติของ
ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปน D.Eng.Me_57_1.1_6
อาจารยที่ปรึกษารวมในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
อาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธรวม (ถา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดแก
- รศ.ดร.ชัชพล ชั่งชู
มี)
- รศ.ดร.สุรเชษฐ ชุติมา
- ผศ.ดร.บัญชา คงตระกูล
- ผศ.ดร.ศิริพร โรจนนันท
- ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ
- ดร.อิศราฐ เชาวระกํา
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7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบปริญญา

ผลการดําเนินงาน
โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว มทุ ก ท า นมี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน
1. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตรงตามหลักสูตร
2. มีประสบการณ ในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการ
รับปริญญา
ยังไม มีการประเมิ น ในขอนี้ เนื่องจากยังไมมีนิสิตผูใด
สอบปริญญานิพนธเพื่อจบการศึกษา

รายการหลักฐาน

นิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ

ยังไม มีการประเมิ น ในขอนี้ เนื่องจากยังไมมีนิสิตผูใด
สําเร็จการศึกษา

การศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่

อาจารย ที่ป รึกษาทุกทานมีนิสิตในที่ป รึกษาไมเกิน 5 D.Eng.Me_57_1.1_5
ปรึกษาปริญญานิพนธ คน ดังรายละเอียด
1. รศ.ดร.ไพศาล นาผล นิ สิตในที่ป รึกษา 2 คน
และการคนควาอิสระใน
ไดแก
ระดับบัณฑิตศึกษา
- นายสงกรานต วิริยะศาสตร
- นายเลอศักดิ์ นาครินทร
2. รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ นิสิตในที่ปรึกษา 4
คน ไดแก
- นายสมชาย แยมใส
- นายประเสริฐ วิโรจนชีวัน
- นายชานนท มูลวรรณ
- นายกิตติคมน นนทประสาท
3. ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นิสิตในที่ปรึกษา
5 คน ไดแก
- นายกฤษฎางค ศุกระมูล
- นายสมมารถ ศรีประเทือง
- นายสมพจน คําแกว
- นายมณฑล ชูโชนาค
- นายมุสตาฟา ยะภา
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ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
4. ผศ.ดร.พิ ชั ย อั ษ ฎมงคล นิ สิ ต ในที่ ป รึก ษา 2
คน ไดแก
- นายกิตติโชติ ศุภกํานิด
- นายวัชชิระ จันทรลี้
10.อาจารยที่ปรึกษา
อาจารย ที่ป รึ กษาปริญ ญานิ พ นธทุ กท านในหลั กสูต ร D.Eng.Me_57_1.1_5
ปริญญานิพนธและการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีงานวิจัย
คนควาอิสระในระดับ ในรอบ 5 ปยอนหลังทุกทาน
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11.ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่กําหนด
12.การดํ า เนิ น งานให
เป น ไปตาม ตั ว บ งชี้ ผ ล
การดําเนินงานเพื่อการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลั กสู ต รและการเรีย น
ก ารส อ น ต าม ก รอ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาติ

หลั ก สู ต รได รั บ อนุ มั ติ พ.ศ. 2554 และครบรอบต อ ง
ปรับปรุงในป พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีนิสิตกําลังศึกษาใน
ชั้นปที่ 4
หลักสูตรมีการดําเนินการตามตัวบงชี TQF ขอ 1-5
ครบทุกตัว ดังนี้
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมจํานวน 6 ครั้งในปการศึกษา 2557
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

D.Eng.Me_57_1.1_1
D.Eng.Me_57_1.1_7
D.Eng.Me_57_1.1_8
D.Eng.Me_57_1.1_9
D.Eng.Me_57_1.1_10
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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจําปการศึกษา 2558
(ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่รายงาน 14 กรกฎาคม 2559
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริน ทรวิโรฒ มี ผ ลการดํ าเนิ น งานในป การศึกษา 2558 ไมผาน มาตรฐานการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (12 ตัวบงชี้)
มีจํานวน ...1.... องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2)
มีจํานวน ....1... องคประกอบ อยูในระดับดี (องคประกอบที่ 4 )
มีจํานวน ....3.... องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3,5,6)
และมีจํานวน ....-.... องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบที.่ ...-..... )
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
องคประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00 นอย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ไมผาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
5.00
ดีมาก
(2 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 3 นิสิต
2.33
ปานกลาง
(3 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
3.25
ดี
(3 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
3.00
ปานกลาง
(4 ตัวบงชี้)
การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
3.00
ปานกลาง
(1 ตัวบงชี้)
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
0.00
(13 ตัวบงชี้)
ของทุกองคประกอบ
หมายเหตุ : กรณีองคประกอบที่ 1 ผานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะไดคะแนน
องคประกอบที่ 2 - 6 เฉลี่ยรวมคะแนน 3.06 คะแนน และมีระดับคุณภาพอยูในระดับคุณภาพดี
โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ควรเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

81

คํานํา
รายงานการประเมิ นตนเองฉบั บนี้ เป น การรวบรวม และนําเสนอขอมู ลที่ เกี่ยวของกั บ
องค ป ระกอบต า งๆ ที่ บ ง ชี้ คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ที่ไดดําเนินการในรอบปการศึกษา 2558 ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรไดจัดทํารายงานฉบับนี้โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตามองคประกอบตางๆ
ทั้งหมด 6 ดาน 13 ตัวบงชี้ และไดป ระเมิน ผลตามเกณฑ ที่ กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดรับทราบผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ประจําป 2558 และไดรวมกันประชาพิจารณ
พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และแนวทางแกไข รวมทั้งไดรวมกันกําหนดเปาหมายการดําเนินการในป
2559
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ขอขอบคุ ณ คณาจารย และเจ าหน า ที่ ทุ ก ท าน ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ที่รวมมือใหขอมูลเพื่อประกอบในการจัดทํา
รายงานฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

............................................................
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
82

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสูตร
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
หมวดที่ 3 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (การบริหารหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร

5
6
6
15
15
16
18
19
22
24
24
28
30
31
31
33
37
38
40
42
43
43
50
51
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ภาคผนวก 2 common dataset
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หมวดที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อยอ ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25540091100099
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรูความสามารถสรางงานวิจัยที่เปนรากฐานตอการสรางองคความรู
ใหมและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสงเสริมใหมีการเผยแพรองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัยอยางตอเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีความสามารถทางวิชาการเพิ่ม นําไปสู
ความเขมแข็งของประเทศ
4. เพื่อสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง มีจิตอาสาตอสังคมและ
ประเทศชาติ
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน)
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3)
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
ลําดับ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)
สาขาวิชา
1 *รศ.ดร. ไพศาล นาผล
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2548
วศ.ด (วิศวกรรมเครื่องกล), 2550
2 *ผศ.ดร. ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2548
วศ.ด (วิศวกรรมเครื่องกล), 2555
3 *อ.ดร. สมมาส แกวลวน
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 2548
ปร.ด (เทคโนโลยีพลังงาน), 2553
4 ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2534
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2540
Ph.D (Mechanical Engineering), 2548
5 ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2539
วศ.ม. (Agricultural Machinery and Management), 2541
Ph.D (Mechanical Engineering), 2548
หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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รายชื่อและคุณสมบัติอาจารยผูสอน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

ป.โท

ป.เอก

มี
ประสบการณ
ดานการสอน
()

มีประสบการณ
ดานการวิจัย
()
(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)

1

รศ.ดร.ไพศาล นาผล









2

รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ









3

ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล









4

ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ







5

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น









6

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล









7

ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน









8

ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล









9

อ.ดร.สุรชัย พาณิช









10

อ.ดร.สมมาส แกวลวน









11

อ.ดร.มนัส แปงใส









12

ผศ.ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
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คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 5)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

ป.โท

ป.เอก

มีประสบการณดาน
มีประสบการณ
การวิจัย
ดานการสอน
()
()
(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)

รศ.ดร.ไพศาล นาผล









รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ









ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล















ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น









ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล









ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน









ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล









อ.ดร.สุรชัย พาณิช









อ.ดร.สมมาส แกวลวน









อ.ดร.มนัส แปงใส
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คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

ป.โท

ป.เอก

มีประสบการณดาน
มีประสบการณ
การวิจัย
ดานการสอน
()
()
(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)

รศ.ดร.ไพศาล นาผล









รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ









ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล















ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น









ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล









ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน









ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล









อ.ดร.สุรชัย พาณิช









อ.ดร.สมมาส แกวลวน









อ.ดร.มนัส แปงใส
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คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

ป.โท

ป.เอก

มีประสบการณดาน
มีประสบการณ
การวิจัย
ดานการสอน
()
()
(ไมเปนสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)

รศ.ดร.ไพศาล นาผล









รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ









ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล















ผศ.ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น









ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล









ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน









ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล









อ.ดร.สุรชัย พาณิช









อ.ดร.สมมาส แกวลวน









อ.ดร.มนัส แปงใส
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การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8)
ผลงานตีพิมพเผยแพรของนาย กฤษฎางค ศุกระมูล
1. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015). Performance
Assessment of a Constructed Double Reflection Parabolic Dish Concentrator Under Thailand
Climatic Condition. In International Journal of Applied Engineering Research. ISSN 0973-4562
Volume 10, Number 4 (2015) pp. 10015-10031.
2. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015). Performance
Evaluation of a Paraboloidal Concentrator. In Applied Mechanics and Materials. Volume 7998 0 0 ( 2 0 1 5 ) pp. 4 6 3 -4 6 7 . © (2 0 1 5 ) Trans Tech Publications, Switzerland
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.799-800.463.
3. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015). Experimental
Study of a 2 -stage Parabolic Dish-Stirling Engine in Thailand. In Walailak Journal of Science
and Technology. Volume 13 (2015). Accepted.
4. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. (2015). PERFORMANCE
OF A LABORATORY-SCALED STIRLING ENGINE POWERED BY A 2-STAGE PARABOLIC DISH SOLAR
CONCENTRATOR USING SIMULATED SOLAR POWER. In Journal of Engineering Science and
Technology. In review process round 2.
ผลงานตีพิมพเผยแพรของนาย สงกรานต วิริยะศาสตร
1. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2016). Effects of Heat Source Area on the
Thermal Resistance of the Wick Columns Vapor Chamber. In Journal of Mechanical Science
and Technology. V.30. pp. 933-942.
2. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2016). Experimental Investigation on Heat
Transfer Impinging Liquid Jet Characteristics of the Vapor Chambers. In International Journal
of Applied Engineering Research. V.11. pp. 2907-2912.
3. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2009). Liquid cooling in the mini-rectangular fin
heat sink with and without thermoelectric for CPU. In International Communications in Heat
and Mass Transfer. V.36. pp. 166-171.
4. Paisarn Naphon; Somchai Wongwises; & Songkran Wiriyasart. (2012). On the thermal
cooling of central processing unit of the PCs with vapor chamber. In International
Communications in Heat and Mass Transfer. V.39. pp. 1165–1168.
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5. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2012). Study on the vapor chamber with
refrigerant R-141b as working fluid for HDD cooling. In International Communications in Heat
and Mass Transfer. V.39. pp. 1449–1452.
6. P. Naphon; S. Wongwises; & S. Wiriyasart. (2013). Application of two-phase vapor
chamber technique for hard disk drive cooling of PCs. In International Communications in
Heat and Mass Transfer. V.40. pp. 32–35.
7. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2013). Study on the Heat Transfer
Characteristic of the Vapor Chamber without Micro-channel for Cooling Electronic
Component. In ISEEE 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments.
8. Songkran Wiriyasart; & Paisarn Naphon. (2013). Study on the Heat Transfer
Characteristics of a Vapor Chamber without Micro-channel for Cooling an Electronic
Component. In Thammasat International Journal of Science and Technology, V. 18. pp. 1622.
9. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2015). On the Thermal Performance of the
Vapor chamber with Micro-channel for Unmixed flow cooling. In Engineering Journal (EJ),
V.19. pp. 125-137.
10. P. Naphon; & S. Wiriyasart; S. Wongwises. (2015). Thermal cooling Enhancement
Techniques for electronics Components. In International Communications in Heat and Mass
Transfer. V.61. pp. 140-145.
11. Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2015). Effects of Sintering Columns on the
Heat Transfer and Flow Characteristics of the Liquid Cooling Vapor Chamber. In Heat and
Mass Transfer. pp. 1-14.
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 9)
อาจารยที่ปรึกษาทุกทานมีนิสิตในที่ปรึกษาไมเกิน 10 คน (รวมนิสิตปริญญาโท และเอก) รายละเอียด
ดังนี้
1.

2.

3.

4.

รศ.ดร.ไพศาล นาผล นิสิตในที่ปรึกษา 2 คน ไดแก
ระดับปริญญาเอก
- นายสงกรานต วิริยะศาสตร (จบแลว 2/2558)
- นายเลอศักดิ์ นาครินทร
รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ นิสิตในที่ปรึกษา 8 คน ไดแก
ระดับปริญญาเอก
- นายสมชาย แยมใส
- นายไตร คะระนันท
- นายกรวิชญ บุญมี
- นายตอศักดิ์ อุทัยไขฟา
- นายสุเมธ หนูฉิม
- นายกิตติคมน นนทประสาท
- นายชานนท มูลวรรณ
- นายประเสริฐ วิโรจนชีวัน
ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล นิสิตในที่ปรึกษา 2 คน ไดแก
ระดับปริญญาเอก
- นายมณฑล ชูโชนาค
- นายมุสตาฟา ยะภา
ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล นิสิตในที่ปรึกษา 2 คน ไดแก
ระดับปริญญาเอก
- นายกิตติโชติ ศุภกํานิด
- นายวัชชิระ จันทรลี้

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 10)
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธทุกทานในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมี
งานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลังทุกทาน
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 11)
หลักสูตรไดรับอนุมัติเริ่มใช ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2554 ประเมินและครบรอบตองปรับปรุงทุก 5 ป
ปรับปรุงในป พ.ศ. 2559 ซึ่งในขณะนี้หลักสูตรอยูในชวงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งไดทําการวิพากษ
หลักสูตรไปแลวเมื่อวันที่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รวมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมิ นตั วบ งชี้ ที่ 1.1 หลั กสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล
“ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_1.1_1
D.me_58_1.1_2
D.me_58_1.1_3
D.me_58_1.1_4
D.me_58_1.1_5
D.me_58_1.1_6
D.me_58_1.1_7
D.me_58_1.1_8
D.me_58_1.1_9
D.me_58_1.1_10
D.me_58_1.1_11

รายละเอียดของเอกสาร
เลมหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
แบบ สมอ.08 การขอปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ)
ขอมูลอาจารยผูสอนในหลักสูตร
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณสอน และผลงานทางวิชาการ)
ขอมู ลการควบคุมปริญญานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาหลัก/อาจารยที่ป รึกษา
รวม ประจําปการศึกษา 2558
ขอมูลรายบุคคลของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ)
ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ประจําปการศึกษา 2558
รายงานการประชุ ม กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 1/58 ถึง ครั้งที่ 6/58
มคอ. 3 ป 2558
มคอ. 5 ป 2558
มคอ. 7 ป 2558
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หมวดที่ 2
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2558 ที่ ค รอบคลุ ม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4)
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังนี้
- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่สําเร็จการศึกษา
รวม .2. คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน …-... ฉบับ คิดเปนรอยละ …-... จากจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เฉลี่ยเทากับ ..-..
หมายเหตุ : หากเปนหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเปน 6 ดาน คือ (6) ดานวิชาชีพ
ข อ มู ล ประกอบการคํ า นวณคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (ปร.ด.) สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล
ลําดับ
ที่

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม

หนวยวัด

รวม

เฉลี่ย
คน
คน

2

คะแนน

คะแนน

(2) ดานความรู

คะแนน

(3) ดานทักษะทางปญญา
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
(6) ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ลําดับ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
หนวยวัด
4 ี่ ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ รอยละ
การศึกษา

รวม

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การวิเคราะหผลที่ได
ยังไมมีการประเมินในขอนี้เนื่องจากนิสิตสําเร็จการศึกษาเปนปแรกทําใหยังไมมีขอมูลจากผูใช
บัณฑิต ซึ่งทางมหาลัยฯจะดําเนินการใหเมื่อนิสิตไดดําเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตรับปริญญาไปแลว

ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ที่
2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 2 คน และมีผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรรวม .6. ชิ้น โดยมีผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ.300. คิดเปนผลคะแนนที่ได ..5... คะแนน
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
นิสิตหรือผูสําเร็จป.เอก

1

นาย กฤษฎางค ศุกระมูล

2

นาย กฤษฎางค ศุกระมูล

3

นาย กฤษฎางค ศุกระมูล

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง)

คาถวง
น้ําหนัก

Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. 1.0
(2015). Performance Assessment of a Constructed Double
Reflection Parabolic Dish Concentrator Under Thailand
Climatic Condition. In International Journal of Applied
Engineering Research. ISSN 0973-4562 Volume 10, Number
4 (2015) pp. 10015-10031.
Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool B. 1.0
(2015). Performance Evaluation of a Paraboloidal
Concentrator. In Applied Mechanics and Materials. Volume
799-800 (2015) pp. 463-467. © (2015) Trans Tech
Publications,
Switzerland
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.799-800.463.
3. Sookramoon K., Bunyawanichakul P., and Kongtragool 1.0
B. (2015). Experimental
Study of a 2-stage Parabolic Dish-Stirling Engine in
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
นิสิตหรือผูสําเร็จป.เอก

4

นาย สงกรานต วิริยะศาสตร

5

นาย สงกรานต วิริยะศาสตร

6

นาย สงกรานต วิริยะศาสตร

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง)
Thailand. In Walailak Journal of Science and Technology.
Volume 13 (2015). Accepted.
Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2015). On the
Thermal Performance of the Vapor chamber with Microchannel for Unmixed flow cooling. In Engineering Journal
(EJ), V.19. pp. 125-137.
P. Naphon; & S. Wiriyasart; S. Wongwises. (2015). Thermal
cooling Enhancement Techniques for electronics
Components. In International Communications in Heat and
Mass Transfer. V.61. pp. 140-145.
Paisarn Naphon; & Songkran Wiriyasart. (2 0 1 5 ). Effects of
Sintering Columns on the Heat Transfer and Flow
Characteristics of the Liquid Cooling Vapor Chamber. In
Heat and Mass Transfer. pp. 1-14.
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก
คิดเปนรอยละ

คาถวง
น้ําหนัก

1.0

1.0

1.0

6.0
300

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_1.1_7

รายละเอียดของเอกสาร
ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ประจําปการศึกษา 2558
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การรับนิสิต (ตัวบงชี้ที่ 3.1)
- การรับนิสิต
ระบบและกลไกการรั บ นิ สิ ต ของหลักสูตรปรัช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในรอบป
การศึกษา 2558 ดําเนินการโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเกณฑการรับนิสิต
[D.me_58_3.1-1] และจํานวนที่นิสิตที่ตองการรับ ตามรายละเอียดดังเอกสารประกาศรับสมัครนิสิตระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ กษาป การศึกษาประจําป การศึ กษา 2558 [D.me_58_3.1-2] และแจงเกณฑ และจํานวนรับ นิสิ ต
ดังกลาวผานคณะฯและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศใชสําหรับคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา และตลอดระยะเวลาที่ใช
เกณฑที่ผานมา พบวานิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรยังขาดความพรอมในการทําปริญญานิพนธ ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนนิสิตที่เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธจํานวน 16(9) ราย ในจํานวนดังกลาวไดสอบเคา
โครงปริญญานิพนธไปแลวจํานวน 15 ราย จึงยังมีนิสิตตกคางยังมิไดสอบหัวขอปริญญานิพนธจํานวน 23 คน
จากจํานวนนิสิตทั้งหมดจํานวน 38 คน ปจจุบันมีนิสิตสําเร็จการศึกษาแลว 2 ราย และอยูระหวางการจัดทํา
เอกสารอีก 1 ราย
ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเกณฑการรับ
นิสิตประจําปการศึกษา 2558 จึงมีการดําเนินการปรับเกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 โดย
กําหนดใหมีแนบเอกสารกรอบแนวคิดการวิจัยเปนหนึ่งในเอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร
[D.me_58_3.1-3] ดังเอกสารประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปการศึกษาประจําภาคตนปการศึกษา
2558 [D.me_58_3.1-4] ซึ่ งการปรั บ เกณฑ ดั งกล าวคาดว าจะทํ าให นิ สิ ต สามารถสํ าเร็จ การศึ ก ษาได ใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิต
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยการกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆเพื่อการเตรียมความ
พรอมใหแกนิสิตที่กําลังจะเขาศึกษาในหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2558 ไดมีการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยมี ก ารแจกคู มื อ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา [D.me_58_3.1-5] ที่ มี ก ารชี้ แ จงข อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวของกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการศึกษา และ
ทุ น นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา นอกจากนี้ ยังมีการแจกเอกสารแนะนําความเชี่ย วชาญของคณาจารยป ระจํา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล [D.me_58_3.1-6] ซึ่งหากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธที่สอดคลอง
กับความถนัดของอาจารยทานใดก็จะไดสามารถติดตอกับอาจารยทานนั้นไดทันที เพื่อจะไดเปนการเตรียม
ความพรอมและวางแผนในการทําการวิจัยเพื่อใหไดปริญญานิพนธที่มีคุณภาพ
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รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_3.1-1
D.me_58_3.1-2
D.me_58_3.1-3
D.me_58_3.1-4
D.me_58_3.1-5
D.me_58_3.1-6

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑและจํานวนการ
รับนิสิตใหม ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว ประจําภาคตน ปการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑและจํานวนการ
รับนิสิตใหม ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว ประจําภาคตน ปการศึกษา 2558
คูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2558
ขอมูลรายชื่อและความถนัดทางการวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร

การสงเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบงชี้ที่ 3.2)
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธดังนี้ [D.me_58_3.2-1]
1. กรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดทําฐานขอมูลรายชื่อ [D.me_58_3.1-6] และความเชี่ยวชาญทางการ
วิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร และแจงแกนิสิตใหมในชวงปฐมนิเทศก เพื่อใหนิสิตไดดําเนินการติดตอกับ
อาจารยที่ตนเองสนใจ ใหรับเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
2. อาจารย ที่ป รึ กษาปริ ญ ญานิ พนธ เสนอผานกรรมการบริห ารหลักสูตรเพื่ อดําเนิน การแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวมในกรณีที่จําเปน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย โดยประธานฯลงนามเสนอ
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออกคําสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการ
3. เมื่อมีการพัฒนารางหัวขอปริญญานิพนธจนเปนที่พอใจทั้งจากตัวอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตแลว อาจารยที่
ปรึกษาปริญ ญานิ พ นธ จึงเสนอผ านกรรมการบริห ารหลักสูตร เพื่ อดําเนิน การแตงตั้งกรรมการสอบหัว ขอ
ปริญญานิพนธ โดยประธานฯลงนามเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกคําสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการ จากนั้น
จึงดําเนินการสอบหัวขอและแจงผลการสอบเพื่อขออนุมัติหัวขอปริญญานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย
4. อาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวม รวมกันใหคําปรึกษา ดูแล และกํากับการทําปริญญานิพนธ
ของนิ สิ ต ให เป น ไปตามกรอบเวลาที่ เหมาะสม และเป น ไปตามขอ กํ าหนดของมหาวิท ยาลัย โดยรายงาน
ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธทุกภาคการศึกษา ผานกรรมการบริหารหลักสูตร โดยประธานฯ ลงนาม
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
5. ทางภาควิ ช าวิศวกรรมเครื่องกลได รับ จั ดเปน เจาภาพประชุมวิช าการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแห ง
ประเทศไทยครั้งที่ 31 ในป 2560 ซึ่งประโยชนที่ไดรับจากการเปนเจาภาพตอนิสิตในหลักสูตรฯ คือเปนงานที่
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กระตุนใหนิสิตนําผลงานวิจัยไปนําเสนอ เพื่อใหไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ และผูรวมงาน อีกทั้งยังใช
ประกอบในการยื่นขอจบการศึกษาไดอีกดวย
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ในรอบป 2558 มีจํานวนนิสิตแตละชั้นปที่ไดดําเนินการทําปริญญานิพนธ
ผานขั้นตอนตางๆ ตั้งแต
1) การเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหลัก/รวม [D.me_58_3.2-2]
2) การสอบหัวขอปริญญานิพนธ [D.me_58_3.2-3]
3) การรายงานความกาวหนา [D.me_58_3.2-4]
4) การสอบปองกันปริญญานิพนธ

11
9
8
6
4

สอบปองกันปริญญานิพนธ

2554
2555
2556
2557
2558

รายงานความกาวหนา

1
2
3
4
5

ปที่เขาศึกษา จํานวนนิสิตรวมแตละชั้นป

สอบหัวขอปริญญานิพนธ

ชั้นป

แตงตั้งทีป่ รึกษาหลัก/รวม

ดังจํานวนตัวเลขนิสิตที่สรุปดังแสดงในตารางแสดงผลการดําเนินงานดานการควบคุมดูแลให
คําปรึกษาปริญญานิพนธของหลักสูตร
การทําปริญญานิพนธ (จํานวนนิสิต)

8
4
3
1
-

8
3
3
1
-

4
1
-

2
1
-

สํ าหรั บ นิ สิ ต ที่ เสนอหั ว ข อไปแล ว จํ านวน 15 คน นิ สิต ไดเสนอรายงานความกาวหน าในการทํ า
ปริญญานิพนธผานกรรมการบริหารหลักสูตรลงนามโดยประธานฯ เพื่อเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยไมมีการ
รายงานปญหาใดๆในการดําเนินการหรือการใหคําปรึกษาในการทําปริญญานิพนธ
นิสิตที่สอบปองกันปริญญานิพนธไปแลว 3 คน โดยนิสิตเขาปการศึกษา 2554 จบการศึกษาเปนที่
เรียบรอยแลว สวนนิสิตเขาศึกษาในป 2555 นั้นทําการสอบแลวแตยังอยูในขั้นตอนแกเอกสารอยู
สําหรับนิสิตที่ยังไมไดเสนอหัวขอจํานวน 23 คน หากนิสิตคนใดถึงกรอบระยะเวลาที่กําหนดใหตอง
ดํ าเนิ น การเสนอหั ว ข อ แล ว ทางหลั ก สู ต รได ดํ าเนิ น การแจ งเตื อ นไปยั งนิ สิ ต และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาให เร ง
ดําเนินการเสนอหัวขอโดยดวน ซึ่งยังคงมีนิสิตบางคนเสนอหัวขอลาชากวากรอบระยะเวลา เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของหัวขอปริญญานิพนธหลายครั้ง เนื่องดวยมิไดมีการเตรียมความพรอมในการหา
กรอบแนวทางในการทําปริญญานิพนธที่ชัดเจนกอนที่จะเขาศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นเพื่อเปนการลดปญหา
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ดังกลาว กรรมการบริหารหลักสูตรจึงพิจารณาเห็นควรใหมีการปรับเกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาที่ตองมีการ
แนบเอกสารนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย เปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร
เพื่อใหทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณาหาอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมและตรงตามความสนใจ
ของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถเสนอหัวขอปริญญานิพนธและสําเร็จการศึกษาไดตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หลั กสูต รได มี การการพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาและการเสริมสรางทั กษะการเรี ย นรูในศตวรรษที่ 21 ตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ตั้งไวคือ
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรูความสามารถสรางงานวิจัยที่เปนรากฐานตอการสรางองคความรู
ใหมและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสงเสริมใหมีการเผยแพรองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัยอยางตอเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีความสามารถทางวิชาการเพิ่ม นําไปสู
ความเขมแข็งของประเทศ
4. เพื่อสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง มีจิตอาสาตอสังคมและ
ประเทศชาติ
โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก
1) กลุ มวิ ชาหลั ก: หลั กสูตรได มีการจัดรายวิชาหลักที่จะเปน พื้ น ฐานที่สําคัญ ในการเป น นั กวิจัย ที่ มีความรู
ความสามารถสรางงานวิจัยที่เปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 โดยในกลุมรายวิชาสัมมนา (DME601, 602, 603) มุงเนนใหนิสิตได
ทําการคนควาหาองคความรูใหม และหาแนวทางในการทําวิจัยขึ้นมา
2) ทักษะชีวิตและอาชีพ: หลักสูตรยังไดเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณมาบรรยายถายทอด
ความรู และประสบการณใหกับนิสิต ในหัวขอการเขียนผลงานวิชาการ
3) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม: หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตเรียนรูเทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรมใหมผาน
การวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย โดยนิสิตที่สนใจสามารถเขาทําวิจัย
กับอาจารย ซึ่วการทําวิจัยจะทําใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการคนหาความรูใหม การคิดอยางมีเหตุมีผลมีหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรม การเรียนรูที่จะใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีขึ้นสูงตางๆ ไดเรียนรูการทํางานเปน
ทีม เปนตน
4) ทั ก ษะสารสนเทศสื่ อ และเทคโนโลยี : ในวิ ช าสั ม มนา 1 (DME601) ได มี ก ารนํ านิ สิ ต ไปเรี ย นรู ก ารใช
โปรแกรมสืบคนขอมูลออนไลน และโปรแกรมชวยในการทําสารนุกรม ที่หองสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ซึ่งเปนสวนที่สําคัญในการทําการคนควาวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
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รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_3.2-1
D.me_58_3.2-2
D.me_58_3.2-3
D.me_58_3.2-4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการ
กํากับใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ
แบบเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธในป 2558
แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหัวขอปริญญานิพนธในป 2558
แบบรายงานความกาวหนาการทําปริญญานิพนธในป 2558
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงชี้ที่ 3.3)
ขอมูลนิสิต
อัตราการคงอยูของนิสิต ในป 2556 เทากับรอยละ 100 ในป 2557 เทากับรอยละ 90 และในป 2558
เทากับรอยละ 100 ดังแสดงในตารางดานลาง
ปการศึกษาที่
รับเขา
(ตั้งแตป
การศึกษาที่เริ่ม
ใชหลักสูตร)
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ป 2558

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
จํานวนที่
รับเขา
11
10
8
8
4

2554

2555

2556

2557

2558

รอยละการ
คงอยู

11
-

11
10
-

11
9
8
-

11
9
8
8

11
9
8
6
4

100.00
90.00
100.00
-

อัตราการคงอยู =

จํานวนนิสิตชั้นปที่ 3 * 100
จํานวนนิสิตรับเขา (ชั้นปที่ 1)

รายการหลักฐานอางอิง … D.me_58_3.3-1…

(ตองการดูแนวโนมใหคํานวณ ≥ 3 รุนตอกัน)
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิต
นิสิตรหัส 55 ลาออกไป 1 ราย เนื่องจากความไมพรอมดานการเงิน และความไมสะดวกในการเดินทาง
เนื่องจากที่ทํางานอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัยมาก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแตละป (รอยละ)
ปการศึกษาที่
จํานวนที่รับเขา
รับเขา
(คน)
2556
2557
2558
2554
11
0
0
2
2555
10
0
1
2556
8
0
2557
8
2558
4
รายการหลักฐานอางอิง … D.me_58_3.3-2…
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 58 มีนิสิตที่เขาศึกษาป 54 สําเร็จการศึกษาแลว 2 ทาน และมีนิสิตที่เขาศึกษาป 55 ได
ดําเนินการสอบแลวตอนเทอม 2 ปการศึกษา 58 อยูระหวางการดําเนินการขอจบ ซึ่งจากตารางจะเห็นไดวา
นิสิตสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามแผนเนื่องจากนิสิตเรียนเต็มเวลา แตละคนมีงานประจําอยูทําใหไมสามารถ
ทําการเรียนใหสําเร็จการศึกษาทันตามแผน
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปการศึกษา 2558 เทากับ .....4.40.......
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปการศึกษา 2557 เทากับ .... 4.13...
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปการศึกษา 2556 เทากับ ....N/A*......
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหนิสิตประเมินความพึ ง
พอใจเกี่ยวกับหลักสูตร โดยมีแนวโนมผลการประเมิน....N/A**.......
*ปการศึกษา 2556 ยังไมมีผลการประเมิณเนื่องจากยังไมมีนิสิตป 3 และ 4
**ยังไมสามารถทําการประเมินไดเนื่องจากยังไมมีขอมูลถึง 3 ป
การจัดการขอรองเรียนของนิสิต
เรื่องที่รองเรียน
ไมมี

ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน
-

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_57_3.3-3

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร ป 2557
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หมวดที่ 3
อาจารย
การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.1)
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรมีการทบทวนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรเปนประจํากอนเริ่มปการศึกษา
(รายงานการประชุ ม ทบทวน+หลั ก ฐานการเสนอแต งตั้ ง) เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นให เป น ไปตามเกณฑ การกํ ากั บ
มาตรฐานหลั กสูตร หากจํ าเป น ต องมีการเปลี่ ยนแปลงประธานฯจะเสนอเรื่องผานภาควิชาและคณะ เพื่ อ
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตอไป
ในป การศึ ก ษา 2558 หลั ก สู ต รได ดําเนิ น การทบทวนรายชื่ออาจารยป ระจํา และมี การพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนตัวอาจารยประจําหลักสูตร 3 รายคือเพิ่มชื่อ ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, อ.ดร.สมมาส แกวลวน และ
ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล เขามาแทน รศ.ดร. กัณวริช พลูปราชญ, ผศ.ดร. จุฑารัตน คุรุเจริญ และผศ.ดร.สุรชัย
พานิช เนื่องจากมีการแตงตั้งให ผศ.ดร.ภาคภูมิ และ อ.ดร.สมมาส เปนประทานและเลขานุการของหลักสูตรฯ
และมีการปรับนํา ผศ.ดร.พิชัย เขามาแทน ผศ.ดร.สุรชัย เนื่องจากมีปญหาสุขภาพ โดยอาจารยทั้งสามทานเปน
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร [D.me_58_4.1-1]
- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนินงาน โดยการวางแผนกรอบอัตรากําลังในภาพรวมของ
ภาควิชา โดยการวิเคราะหภาระงานสอบประกอบการเสนอขอเปดหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความพอเพียงของ
อาจารยประจําหลักสูตร และเมื่อมีการเปดดําเนินการหลักสูตรแลวภาควิชาฯมีการดําเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะหอัตราการกําลัง เพื่อประกอบการสรรหาและรับอาจารยใหม รวมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องของที่เกี่ยวของกับการขอตําแหนงวิชาการของอาจารยประจํา ซึ่งไดดําเนินการวางแผนและเสนอตอคณะ
เป น ประจํ าทุ กป เพื่ อ ให ก รรมการคณะได พิ จ ารณาจั ด สรรอัต รากํ าลั งและงบประมาณ ตามระเบี ย บการ
บริหารงานบุคคลและระเบียบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเพื่อใหหลักสูตรมีอาจารยประจําเปนไป
ตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรและภาควิชาไดตรวจสอบการวางแผนกรอบอัตรากําลังในภาพรวมเพื่อ
การบริหารอาจารยประจําใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจากการ
ตรวจสอบในดานคุณวุฒิพบวาในภาพรวมภาควิชามีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด และจากการตรวจสอบดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการพบวามีอาจารยประจําดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน และอาจารยจํานวน 1 คน จึงถือ
วามีอาจารยประจําอยูเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรแลว
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกดําเนินการเสนอขอเลื่อนตําแหนงวิชาการจากอาจารยเปนผูชวย
ศาสตราจารยจํานวน 1 ราย คือ ดร.สมมาส แกวลวน
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อาจารยป ระจําหลักสูตรจะเกษีย ณอายุ ราชการในป 2559 จํ านวน 1 ทานคื อ รศ.ดร.กัณ วริช พลู
ปราชญ ซึ่งจะมีปญหาเกิดกับนิสิตที่อาจารยรับเปนที่ปรึกษา รวมทั้งรายวิชาเฉพาะทางดานวัสดุศาสตรที่ทาง
อาจารยชํานาญก็จะขาดไป ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีแนวทางในการแกปญหาคือ เสนอไปทางคณะฯ
เพื่อดําเนินการประเมินอัตรากําลังใหมเพื่อรับอาจารยใหมที่มีความสามารถในสาขาที่ขาดมาทดแทน และใน
ระหวางที่ยังไมไดอาจารยใหมเขามาทดแทนนั้นจะดําเนินการในสองแนวทางคือ ตออายุราชการ[หลักฐาน
เอกสารขอต ออายุ ร าชการ] โดยการเสนอผ านทางคณะฯไปยั งมหาลั ย ฯ หรือ จ างเป น อาจารย พิ เศษและ
ดําเนินการประเมินอัตรากําลังใหมเพื่อรับอาจารยใหมที่มีความสามารถในสาขาที่ขาดมาทดแทน [รายงานการ
ประชุม]
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหมีการเสริมสรางทักษะทางการวิจัยในระดับสูงเพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพตนเองใหเปนไปตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรวาดวยคุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยเนนการสราง
ผลงานทางวิชาการที่เปนการสรางองคความรู และบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจดานการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้งแหลงทุน
ภายนอก (เงินงบประมาณแผนดิน) และภายใน (เงินรายไดมหาวิทยาลัยและเงินรายไดคณะ) ตามระบบการขอ
สนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ผาน
ภาคฯ คณะ และมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
โดยคณะกําหนดการสนับสนุนทุนวิจัยใน 3 ลักษณะ ไดแก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร ทุนวิจัยพื้นฐาน
และทุนวิจัยสถาบัน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยที่ตางกัน โดยทุนยุทธศาสตรเนน
การวิจัยที่กอใหเกิดผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ทุนวิจัยพื้นฐานเนน
การวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางองคความรู สวนทุนวิจัยสถาบันเนนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ในป 2558 หลักสูตรกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการเสนอขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
นอยหนึ่งเรื่อง เพื่ อใหส ามารถคงไวซึ่งคุ ณสมบั ติของการเป น อาจารยป ระจําหลักสูตรตามเกณฑ การกํากั บ
มาตรฐานของหลักสูตร [D.me_58_4.1-2] ผลการดําเนินการพบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีการเสนอ
ขอทุนวิจัยประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
ซึ่งผลการพิจารณาขอเสนอโครงการของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดยื่นขอสนับสนุนไป พบวาไดรับการ
สนับสนุนการดําเนินการจากแหลงทุนภายนอก 7 โครงการ เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 8 โครงการ งบ
เงินรายไดมหาวิทยาลัย 5 โครงการ และจากงบเงินรายไดคณะจํานวน 3 โครงการ [D.me_58_4.1-3] ทาง
หลักสูตรไดรับทราบผลการพิจารณาและไดดําเนินการแจงใหผูไดรับการสนับสนุนดําเนินการวิจัยตามระเบียบ
และกฎเกณฑ โดยเสนอแนะใหการเผยแพรผลงานตองมีการเผยแพรอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป เพื่อคงไว
ซึ่งคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑการกํากับมาตรฐานของหลักสูตร [D.me_58_4.1-4]
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
กิจกรรม
1
รศ.ดร. ไพศาล นาผล
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนบทความและ
วิธี เลื อกวารสารวิช าการเพื่ อการตี พิ ม พ์ (17 พฤศจิ กายน
2558)
2
ผศ.ดร. ภาคภูมิ ศรี รมรื่ น
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนบทความและ
วิธี เลื อกวารสารวิช าการเพื่ อการตี พิ ม พ์ (17 พฤศจิ กายน
2558)
3
อ.ดร. สมมาส แก้ วล้ วน
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนบทความและ
วิธี เลื อกวารสารวิช าการเพื่ อการตี พิ ม พ์ (17 พฤศจิ กายน
2558)
4
ผศ.ดร.พิชยั อัษฎมงคล
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การประยุกต์ใช้ เตาชีวมวลเพื่อ
การประกอบอาชีพ
5
ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนบทความและ
วิธี เลื อกวารสารวิช าการเพื่ อการตี พิ ม พ์ (17 พฤศจิ กายน
2558)
การปฐมนิ เทศอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปี การศึกษา 2558)

มีอาจารยใหม จํานวน 3 คน
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

มี /

ไมมี 

[รายงานการประชุม: เรื่องคําแนะนําเรื่องการจัดการเรียนการสอน]
อาจารยประจําหลักสูตรใหมประกอบไปดวย
1. ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ประธานหลักสูตรป.เอก และเลขานุการหลักสูตรป.โท วิศวกรรมเครื่องกลตั้งแตป
การศึกษา 2557 และอาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2557
2. ดร.สมมาส แกวลวน ประธานหลักสูตรป.โท และเลขานุ การหลักสูตรป.เอก วิศวกรรมเครื่องกลตั้งแตป
การศึกษา 2557 และอาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2557
3. ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล อาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2557
ซึ่งจากขอมูลของอาจารยใหมที่เขามาในหลักสูตรนี้นั้นจะเห็นไดวาทั้งสามทานอยูในงานรับผิดชอบ
บริห ารหลั กสู ต รมาตลอด การย ายเป น อาจารย ป ระจําหลั กสู ตรนั้ น ก็ เพื่ อความเหมาะสมของการบริห าร
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หลักสูตรใหไดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปการศึกษานี้ไดรับการอบรมในการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนที่ จัด โดยบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย อีกทั้ งมี การแลกเปลี่ย นหารือการจัดการเรีย นการสอนอย างตอเนื่ องใน
กรรมการบริหารหลักสูตร
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_4.1-1
D.me_58_4.1-2
D.me_58_4.1-3
D.me_58_4.1-4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรรายใหม
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการกําหนดใหอาจารย
ประจําหลักสูตรดําเนินการขอทุนวิจัย
สัญญารับทุนของอาจารยประจําหลักสูตร ป 58
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการกําหนดใหอาจารย
ประจําหลักสูตรดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยตามเกณฑ

107

คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.2)
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

ผลการดําเนินการ
5 คน
5 คน
รอยละ 100
5 คะแนน

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รายการขอมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4 คน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
5 คน
รอยละของอาจารยประจําที่ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ 80
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 ขึ้นไป
4 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินการ

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน

.10.4..
.5.. คน
รอยละ .208..

ลําดับ

อาจารยประจําหลักสูตร

1

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น

2

รศ.ดร.ไพศาล นาผล

5 คะแนน

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค
(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง)

คาถวง
น้ําหนัก

Sriromreun, P. and Napon, P., 2015. Numerical and 1.0
experimental study on the heat transfer characteristics of
the micro-channel heat sinks with longitudinal fins array,
International Journal of Applied Engineering Research, 10 :
37421-37427, 2015.
P. Naphon, L. Nakharintr, Turbulent Two Phase Model 1.0
Approach for the Nanofluids Heat Transfer Analysis Flowing
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ลําดับ

อาจารยประจําหลักสูตร

3

รศ.ดร.ไพศาล นาผล

4

รศ.ดร.ไพศาล นาผล

5

รศ.ดร.ไพศาล นาผล

6

รศ.ดร.ไพศาล นาผล

7

รศ.ดร.ไพศาล นาผล

8

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

9

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

10

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค
(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง)
through the Minichannel Heat Sinks, International Journal
of Heat and Mass Transfer, 82 (2015) 388–395.
P. Naphon, Thermal Cooling Enhancement Techniques of
Electronic Devices, International Communication in Heat
and Mass Transfer, 61 (2015) 140-145.
P. Naphon, L. Nakharintr, Numerical Investigation on the
Laminar Heat Transfer of Nanofluids-cooled in the
Minichannel Heat Sinks, International Journal of Physics
and Thermophysics, 88 (2015) 642-650.
P. Naphon, J, Jongplermpiti, Study on the Thermal
Efficiency and Temperature Distribution of Dan Kwien Kiln
in Thailand, JP Journal of Heat and Mass Transfer, 12
(2015) 181-195.
P. Naphon, P. Sriromrern, Numerical and Experimental
Study on the Air Convective Heat Transfer Characteristics
of the Micro-channel with Longitudinal Fins, International
Journal of Applied Engineering Research, 10(2015) 3742137427.
P. Naphon, S. Wiriyasart, Effect of Sintering Columns on the
Heat Transfer and Flow Characteristics of Vapor Chambers,
Heat and Mass Transfer, (2015), DOI 10.1007/s00231-0151699-8.
Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL,
Bancha KONGTRAKOOL. Performance Assessment of a
Constructed Double Reflection Parabolic Disc Concentrator
Under Thailand Climate Condition. International Journal of
Applied Engineering Research. Volume 10 Number 4,
pp.10015-10031, 2015
Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL,
Bancha KONGTRAKOOL. Performance Evaluation of a
Paraboloidal Concentrator. Applied Mechanics and
Materials Vols 799-800, pp. 463-467, 2015
ปยชาติ จันทรานนท ประชา บุณ ยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล,
การศึกษาเชิงทดลองเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติกที่ใชลูกแกวเปนรีเจน
เน อ ร เร เต อ ร , ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า งวิ ช า ก า ร ค รั้ ง ที่ 53 ข อ ง

คาถวง
น้ําหนัก

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.2
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ลําดับ

อาจารยประจําหลักสูตร

11

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

12

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

13

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค
(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ
Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Phenomenon
of Drying Rough Rice by Must Flow Dryer. การประชุมวิชาการเ
เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน
และกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาที่
284-287
ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณ
ยวานิชกุล. การศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของรีเจนเนอรเรเต
อรประเภทโลหะที่มีตอ สมรรถนะของเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติก. การ
ประชุม วิช าการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุ ป
กรณืดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558,
เชียงใหม, หนาที่ 293-298
วิ ช ชา อุ ป ภั ย ประชา บุ ณ ยวานิ ช กุ ล และมนู ศั ก ดิ์ จานทอง, การ
ประยุ ก ต ใช ร ะบบควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ อั ต โนมั ติ ข องรถไถสํ า หรั บ
ควบคุมการติดตามเชิงเสน, วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปที่ 10 ฉบับที่ 1, หนา 56-66, กรกฎาคม-ธันวาคม
2558
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก
คิดเปนรอยละ

คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.8

10.4
208

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. จํ า นวนบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ นฐานข อ มู ล TCI และ Scopus (ตั้ ง แต ป ค.ศ.2011-2015)
ที่ไดรับการอางอิง เทากับ …14..
2. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ ..2.8....
3. หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (ปร.ด.) อยู ใ นกลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ไดคะแนนเทากับ..5..
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_1.1-3

รายการเอกสารหลักฐาน
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ)
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 4.3)
ตัวบงชี้ยอย
การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร

ปการศึกษา
2556 2557 2558
4
5
5
N/A 4.47

ผลการประเมิน
ตนเอง (คะแนน)
3

*การรายงานแนวโน้ มผลการดําเนิ นงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล

รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_4.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงชี้ที่ 5.1)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่
มีความรูความสามารถสรางงานวิจัยที่เปนรากฐานตอการสรางองคความรูใหมและขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยมีประเด็นหลักคือการเสริมสรางทักษะงานวิจัยขั้นสูง โดยการกําหนดโครงสราง
หลักสูตรให นิสิตตองผานการเรียนในหมวดวิชาบังคับ ที่มีรายวิชาสัมมนา 3 ภาคการศึกษาไดแก วศก 601
สั ม มนาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล 1, วศก 602 สั ม มนาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล 2 และ ; วศก 603 สั ม มนา
วิศวกรรมเครื่องกล 3 เพื่อสรางทักษะที่จําเปนตอการวิจัย และมีการเรียนในรายวิชาเลือกตางๆที่เหมาะสม
สอดคลองและเปนพื้นฐานประกอบการทําปริญญานิพนธ โดยการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกนั้นอาจ
ลงทะเบียนแบบนับหรือไมนับหนวยกิตก็ได ขึ้นอยูกับแผนการเรียน (แบบ 1.1 แบบ 1.2 หรือ แบบ 2.2) และ
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ [D.me_58_1.1-1]
ในป 2558 ที่ ห ลักสู ตรได ผานการใช งานมาเป น ระยะเวลา 5 ป พบวาการออกแบบหลักสูตรใน
เบื้องตนที่ใชงานมานั้น สามารถสงเสริมใหนิสิตเกิดทักษะการวิจัยไดดีพอสมควร ดังจะเห็นไดจากวามีนิสิต
จํ า นวน 3 คน ได สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและมี ผ ลงานวิ ช าการเผยแพร อ อกมา [D.me_58_2.2.2-1 และ
D.me_58_2.2.2-2]
ในสวนของสาระรายวิชานั้นมีการตรวจสอบและกํากับโดยกรรมการหลักสูตร โดยกอนเปดภาค
การศึ กษาอาจารย ผู ส อนต องจั ด มคอ. 3 ที่ ส อดคลองกับ สาระของรายวิช าตางๆในหลักสูตรตาม มคอ. 2
[D.me_58_1.1_8]
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
หลั กสู ตรมี แผนการปรับ ปรุงในป พ.ศ. 2559 ตามระบบซึ่งเปน ไปตามเกณฑ การกํากับ มาตรฐาน
หลักสูตร โดยในขณะนี้ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [D.me_58_5.1-1] โดยมีการ
สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรอาทิ นิสิต และอาจารย [D.me_58_5.1-2] เพื่อสรุป
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตรทางดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลการ
สํารวจความคิดเห็น พบวาในสวนของของนิสิตมีขอเสนอแนะตางๆ สําหรับการปรับปรุงดังนี้
1. รายวิชาบังคับเหมาะสมแลว
2. รายวิชาเลือกควรเพิ่มเติมกลุมวิชาที่มากกวานี้
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ในสวนของอาจารย มีขอเสนอแนะตางๆ สําหรับการปรับปรุงโดยควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ตอง
สอบเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิตใหชัดเจน
ซึ่ งในวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทางหลั ก สู ต รได จั ด โครงการวิพ ากษ ห ลั กสู ต รวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ หองพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 1
อาคารปฏิ บัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารย ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ
ศาสตราจารย ดร.ผดุ งศั ก ดิ์ รั ต นเดโช และ ดร.อรรถพล โกละกะ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ความคิ ด เห็ น และ
ข อ เสนอแนะ พิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รให เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมโครงการโดยคณาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดพิจารณาขอเสนอแนะทั้งหมดแลว พบวาบางขอเสนอเปน
ประโยชน แ ละเกี่ ย วข อ งกั บ การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย ตามศาสตร ข องวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะดังกลาวอยูขณะนี้ [D.me_58_5.1-3]
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_5.1-1
D.me_58_5.1-2
D.me_58_5.1-3

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
สรุปแบบประเมินหลักสูตรสําหรับอาจารย และนิสิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรตามขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินหลักสูตรจากอาจารย และนิสิต

การบริหารหลักสูตร
1. ปญหาในการบริหารหลักสูตร
มีดังตอไปนี้
-

อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีปญหาสุขภาพทําใหไมสามารถทําการสอนได
มีอาจารยในหลักสูตรจะเกษียณอายุราชการในตุลาคม 2559
นิสิตไมจบการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตที่สมัครเรียนนอยกวาแผนการรับที่ตั้งไว

2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
เรียงตามขอดานบนดังตอไปนี้
- ทําใหในหลักสูตรขาดอาจารยผูสอน
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- ทําใหในหลักสูตรขาดอาจารยผูสอน, ผูคุมวิทยานิพนธ
- ทําใหมีนิสิตคางในหลักสูตรสงผลถึงจํานวนการรับเปนที่ปรึกษาของอาจารยในหลักสูตร
- ทําใหงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรลดลง
3. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต
ทางหลักสูตรไดดําเนินการประชุมหารือแกไขปญหาตาง ๆ มีแนวทางในการปองกัน และแกไขปญหาเรียงตาม
ขอดานบนดังตอไปนี้
- ไดมีการแตงตั้งอาจารยทานอื่นรับผิดชอบวิชาที่ขาดอาจารยผูสอน
- ไดมีการขอขยายอายุราชการ, การเตรียมหาอาจารยทานอื่นรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแทน
และการดูระเบียบขอบังคับตางๆ ในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนที่ปรึกษารวม
วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน โดยในประเด็นสองขอหลังเตรียมรองรับไวกรณีที่ไมสามารถ
ขยายอายุราชการได
- ไดมีมาตรการในการติดตามการทําวิทยานิพนธของนิสิต ตั้งแตการที่ติดตามใหนิสิตทุกทานมีที่
ปรึกษาทุกทาน ซึ่งจะทําใหอาจารยที่ปรึกษาตองเรงใหนิสิตจบเพื่อใหจํานวนนิสิตที่รับเปนที่
ปรึกษาผานไปตามเกณฑ รวมถึงมาตราการติดตามเกรดในวิชาที่ยังติด I โดยนิสิตที่คางเกรด i
นานเกิน 1 ภาคการศึกษา แลวไมสามารถติดตอได ก็จะดําเนินการแกเกรดเปน E โดยมาตราการ
ดังกลาวทําใหสามารถคัดชื่อนิสิตที่ไมเรียนแลวออกได

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงชี้ที่ 5.2)
- การกําหนดผูสอน
หลักสูตรมีการพิจารณากําหนดผูสอนโดยยึดตามเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรเปนสําคัญ
โดยกอนภาคเรียนที่ 1 ของทุกปการศึกษา หลักสูตรจะมีการสํารวจความประสงคการสอนในรายวิชา
ต า งๆของอาจารย ป ระจํ า [D.me_58_5.2-1] โดยพิ จ ารณา คุ ณ วุฒิ แ ละตํ าแหน งวิช าการ รวมทั้ ง
พิจารณาประสบการณและความเชี่ยวชาญ ประกอบ เพื่อความเหมาะสมในการกําหนดผูสอนดวย
ในภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 หลักสูตรเปดสอนรายวิชาทั้งหมด 8 รายวิชา แบงเปน
23 กลุมผูเรียน โดยมีการกําหนดผูสอนตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน โดยพิจารณาความเหมาะสม
และไดกําหนดตัวผูสอนในรายวิชาตางๆดังนี้
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ภาคเรียนที่ 1/2558
ลําดับ
ชื่อวิชา
1
DME 601 Mech. Eng. Seminar I
2
DME 602 Mech. Eng Seminar II
3
DME 603 Mech. Eng Seminar III
4
DME 604 Optimization Analysis
5
DME 665 Selec. Top. In Ther/Flu.
6
DME 690 Thesis
7
DME 691 Thesis

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ภาคเรียนที่ 2/2558
ชื่อวิชา
DME 601 Mech. Eng. Seminar I
DME 602 Mech. Eng Seminar II
DME 603 Mech. Eng Seminar III
DME 604 Optimization Analysis
DME 635 Selec. Top. In App. Mech
DME 665 Selec. Top. In Ther/Flu.
DME 690 Thesis
DME 691 Thesis

กลุมผูเรียน
D01, D02
D01, D02
D01, D02
D01, D02
D02
D01
D02

ผูสอน
ผศ.ภาคภูมิ อ.สมมาส
รศ.กัณวริช, รศ.ไพศาล
ผศ.กิตติ, อ.มนัส, ผศ.ประชา
ผศ.ประชา
รศ.ไพศาล
ผศ.ประชา (ผูป ระสานงาน)
ผศ.ประชา (ผูป ระสานงาน)

กลุมผูเรียน
D01, D02
D01, D02
D01, D02
D01, D02
D02
D02
D01
D02

ผูสอน
ผศ.กิตติ, อ.มนัส, ผศ.ประชา
ผศ.ภาคภูมิ, อ.สมมาส
รศ.กัณวริช, รศ.ไพศาล
ผศ.ประชา
รศ.กัณวริช
รศ.ไพศาล
ผศ.ประชา (ผูป ระสานงาน)
ผศ.ประชา (ผูป ระสานงาน)

โดยการกําหนดผูสอนนี้ไดผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอผาน
ภาควิชา คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย [D.me_58_5.2-2] และพบวาการดําเนินการกําหนดตัวผูสอนดวย
ระบบดั งกลา วตลอดช ว งป 2556 ถึ ง 2557 ยังไมพ บป ญ หาใดๆ เกี่ยวกับ การวางตัว ผูส อน โดยในป
การศึกษา 2558 จะมีประเด็นหารือในที่ประชุมกรรมการฯดังนี้
1. ผศ.ดร. สุ ร ชั ย มี ป ญ หาสุข ภาพจึ งไดมี ก ารสอบถาม และหารือ ในเรื่อ งวิช าที่ อ าจารย
รับ ผิ ดชอบ คื อวิ ช า DME 604 Optimization Analysis ซึ่งจากการพู ดคุย และหารือใน
กรรมการไดขอสรุปวา ผศ.ดร. สุรชัย พาณิช ไมสามารถสอนได ซึ่งไดเปลี่ยนเปน ผศ.ดร.
ประชา รับผิดชอบวิชานี้ทานเดียว จากเดิมวิชานี้รวมสอนกันทั้งสองทาน
2. ในกลุ ม รายวิ ช า Mech. Eng. Seminar ที่ ป ระกอบไปด ว ย 3 วิ ช า คื อ Mech. Eng.
Seminar I, II และ III (DME601, DME602 และ DME603) มี การดําเนิ น การให อาจารย
ผูสอนในแตละกลุมยายไปสอนตามนิสิต กลาวคือ อาจารยผูสอน Mech. Eng. Seminar I
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ในภาคเรียนที่ 1/58 ในภาคเรียนที่ 2/58 จะไปสอนในรายวิชา Mech. Eng. Seminar II
ซึ่งจะเปนการตามกลุมนิสิตรุนที่ 9 เนื่องจากทางกรรมการมองวาตองการความตอเนื่อง
ของการเรียนในกลุมวิชานี้ โดยในกลุมวิชานี้เนนที่จะใหนิสิตพรอมในการทําวิจัยตั้งแตหา
ขอมูลทํารีวิว การวิจัย การเขียนบท การนําเสนองานวิจัย ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดประกอบอยูใน
ทั้ง 3 วิชา ที่กลาวมา
3. ในป 2558 มีบางรายวิชาที่ไมมีนิสิตลงทะเบียนเรียน นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากนิสิตในบางรุนที่
เขาศึกษามิไดสนใจที่จะทําวิจัยในหัวขอที่สอดคลองกับรายวิชาเลือกที่เปด คณะกรรมการ
หลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาแนวทางการแกไขในเรื่องดังกลาว โดยการกําหนดใหมี
การสํารวจความตองการในการเปดรายวิชาของนิสิตมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
เปดรายวิชาดวย [D.me_58_5.2-3]
4. ปญหาขาดอาจารยที่มาสอนในระดับบัณ ฑิตศึกษา เนื่องจากอาจารยแตละทานมีภาระ
สอนในระดับ ป.ตรีประมาณ 10 หนวยกิตอยูแลว และสอนเกินจาก 10 หนวยกิตก็ไมได
รับภาระสอนเกิน ซึ่งทางกรรมการหลักสูตรหาทางแกไขโดยไดทําการสอบถามหารือไป
ทางคณะฯถึงแนวทางในการเบิกโหลดเกิน ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากทางคณะฯ ทําใหใน
ป ก ารศึ ก ษา 2557 ทางภาคฯ ได ดํ า เนิ น การเบิ ก โหลดเกิ น ให อ.ที่ ส อนเกิ น ภาระตาม
มาตรฐานที่กําหนด [D.me_58_5.2-3] ซึ่งจากแนวทางแกไขนี้ไดรับ การตอบรับที่ดีจาก
อาจารยในหลักสูตร ทํ าให การกําหนดผูส อนในรายวิช าต างๆ โดยเฉพาะในวิช าเลือกมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงในการเปดวิชาเลือกเพิ่มไดอีกดวย
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
มหาวิทยาลัย/คณะมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 ใหเปนไปตามกําหนดเวลาโดยฝาย
วิช าการ มี การแจ งกํ าหนดการส ง มคอ 3 ของแต ละภาคเรีย นให ภ าควิช า และหลักสูตรทราบผานปฎิทิ น
การศึกษาประจําป 2558 เพื่อดําเนินการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดสงตามกําหนดเวลา เพื่อนําขึ้น
เผยแพรใหนิสิตไดทราบทางระบบอีเล็กทรอนิคส [D.me_58_5.2-4]
ในป 2558 ทุกรายวิชามีการจัดทําและสง มคอ 3 ตามระบบและขั้นตอน ไดทันตามกําหนดเวลาของ
ฝายวิชาการ และไดนําขึ้น web site เพื่อเผยแพรใหนิสิตรับทราบเปนที่เรียบรอยแลว [D.me_58_5.2-5]
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร
หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความกาวหนาในศาสตร
ดานวิศวกรรมเครื่องกล ไดแก การสรางสรรคองคความรู หรือการสรางนวัตกรรม เปนสําคัญ โดยเริ่มตนจาก
การกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอปริญญานิพนธในรายวิชาสัมมนาทั้ง 3 หนวยกิต
เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหแนวทางและขอบเขตในการวิจัยของตนเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่
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ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการกํากับทิศทางของรางหัวขอปริญญานิพนธตองเนนในประเด็นที่มีความคิดริเริ่ม
การต อ ยอดงานวิ จั ย เดิ ม หรื อ ประเด็ น ที่ มี ค วามร ว มสมั ย ตามความก า วหน า ของวิ ท ยาการด า น
วิศวกรรมเครื่องกล และเมื่อพัฒนารางเคาโครงจนเปนที่พอใจแลว จึงขอเสนอสอบเคาโครงปริญญานิพนธตอ
บัณฑิตวิทยาลัย [D.me_58_5.2-6]
ในป 2558 หลักสูตรไดเสนอขออนุมัติสอบเคาโครงปริญญานิพนธใหกับนิสิตจํานวน 7 ราย ไดแก 1.
นายสมชาย แยมใส 2.นายสมพจน คํ าแก ว 3.นายสุเมธ หนู ฉิม 4.นายชานนท มู ล วรรณ 5.นายประเสริ ฐ
วิโรจนชีวัน 6.นายสมชาย เครืออยู และ7.นายกิตติคม นนทประสาท [D.me_58_5.2-7] ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่
แลวซึ่งมีจํานวน 4 ราย
- การแต งตั้ งอาจารย ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ
หลักสูตรมีการจัดทําฐานขอมูลอาจารยประจํา เพื่อใหนิสิตไดติดตอเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และ
ดําเนินการแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาเมื่อไดรวมกันทําการพัฒนารางหัวขอปริญญานิพนธที่สอดคลองและ
ตรงกั บ ความเชี่ ยวชาญของอาจารย ที่ป รึกษา โดยการแต งตั้งอาจารยที่ ป รึกษาปริญ ญานิ พ นธนั้ น จะต องมี
คุณสมบัติไมต่ํากวาเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร [D.me_58_5.2-8]
และในตุลาคม 59 รศ.ดร.กัณวริช จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งทางอาจารยเปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ทาง
กรรมการหลั กสู ตรได ตะหนั ก ถึ งป ญ หาที่ จ ะเกิดขึ้น กับ นิ สิต จึงไดดําเนิน การขอขยายอายุร าชการ และได
ดําเนินการรองรับในกรณีขยายอายุราชการไมได คือทั้งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแทนโดยพิจารณาอาจารยใน
หลั ก สู ต รที่ มี ค วามพร อ มสามารถรั บ เป น ที่ ป รึ ก ษาได และดู ร ะเบี ย บในการแต งตั้ ง รศ.ดร.กั ณ วริ ช เป น
ผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อเปนที่ปรึกษารวม และอาจารยผูสอน
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรมีการกํากับ และติดตามการทําปริญญานิพนธของนิสิตที่ไดเสนอหัวขอไปแลวตามระบบการ
กํากับของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีการกําหนดใหนิสิตในหลักสูตรตองมีการสงรายงานความกาวหนาในการทํา
ปริญญานิพนธ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในกรณีที่นิสิตไมสามารถจัดสงรายงานไดทันอาจถูกระงับการลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนถัดไป [D.me_58_5.2-9]
ในป 2558 มี นิ สิตที่ สอบหั วข อปริญ ญานิพนธไปแลว จํานวน 7 คน นิสิตในหลักสูตรมีการรายงาน
ความกาวหน าในการทําปริญญานิพนธตามเกณฑ ดังกลาว [D.me_58_5.2-10] รวมทั้งมีนิสิตสอบปริญญา
นิพนธในปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการติดตามการทําวิจัย
นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธ ทุนสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทั้งการประชุมวิชาการและการตีพิมพในวารสาร [D.me_58_5.2-11] โดยนิสิตที่ไดรับการอนุมัติหัวขอ
ปริญญานิพนธแลวสามารถขอรับการสนับสนุนไดโดยยื่นแบบฟอรมผานหลักสูตร ภาควิชา และคณะฯ ไปยัง
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บัณฑิตวิทยาลัยไดตลอดทั้งป โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการขอเสนอขอรับทุนสนับสนุนเขาพิจารณาทุกเดือนใน
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารฯ และประกาศผลให ผู ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทราบทาง web site
[D.me_58_5.2-12]
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดเสนอรับเปนเจาภาพการจัดประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 31 ที่จะจัดในป 2560 ซึ่งการรับเปนเจาภาพดังกลาวจะเปนการกระตุนในนิสิตและ
อาจารยเรงในการทํางานวิจัยออกมาเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการดังกลาว
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_5.2-1
D.me_58_5.2-2
D.me_58_5.2-3
D.me_58_5.2-4
D.me_58_5.2-5
D.me_58_5.2-6

D.me_58_5.2-7
D.me_58_5.2-8

D.me_58_5.2-9
D.me_58_5.2-10
D.me_58_5.2-11

D.me_58_5.2-12

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปการแจงความประสงคการเปดสอนวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ป 2558
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการพิจารณาผูสอน
ใน ป 2558
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการพิจารณา
ปรับปรุงวิธีการกําหนดรายวิชาสอน และตัวผูสอน
ปฎิทินการศึกษา ประจําป 2558
หนา web site ฝายวิชาการ มศว ทีแสดง มคอ. 3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการกําหนด
ทิศทางหัวขอปริญญานิพนธ ที่เนนการอนุมัติหัวขอปริญญานิพนธใน
ประเด็นที่มีความคิดริเริ่ม การตอยอดงานวิจัยเดิม หรือประเด็นที่มีความ
รวมสมัยตามความกาวหนาของวิทยาการดานวิศวกรรมเครื่องกล
แบบเสนออนุมัติขอสอบเคาโครงปริญญานิพนธในป 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธทตี่ องมีความเชี่ยวชาญสอดคลอง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการรายงานความกาวหนาในการทํา
ปริญญานิพนธ
แบบรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ ป 2558
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทําปริญญานิพนธ การ
นําเสนอผลการ และการตีพิมพเผยแพรผลงาน ของนิสิต รวมทั้งการจัด
กิจกรรมของหลักสูตร
หนา web site บัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกาศผลทุนสนับสนุน
ประเภทตางๆ
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การประเมินผูเรียน (ตัวบงชี้ที่ 5.3)
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อาจารยผูสอนมีการรายงานวิธีการในการประเมินผลการเรียนรู เกณฑในการประเมิน และผลการ
ประเมิน ผานแบบ มคอ.3 ตอกรรมการหลักสูตรเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูวา ครบถวนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ [D.me_58_1.1-8]
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
ในรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในหลั ก สู ต รในแต ล ะภาคการศึ ก ษา โดยการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริหารฯ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน กําหนดการประเมินผล และ
เกณฑการประเมิน รวมทั้งมีการตั้งขอสังเกตผลการประเมินในกรณีที่ระดับคะแนนมีการกระจายผิดปกติ เพื่อ
พิจารณาแนวทางปรับปรุง กอนผูสอนดําเนินการสงผลการเรียนในระบบ จากนั้นจึงลงนามโดยหัวหนาภาคฯ
และคณบดี
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร โดยมีการจัดทํา มคอ 5 และ มคอ 7 [D.me_58_1.1-9 และ [D.me_58_1.1-10]
- การประเมินปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการประเมินปริญญานิพนธของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนไปตามระบบ
ของบั ณฑิ ต วิทยาลัย โดยกรรมการหลักสูต รเสนอแตงตั้งกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิ พนธตอบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย จํานวน 3 ทาน โดยมีประธานเปนบุคคลภายนอก และกรรมการอีกสองทานเปนผูที่เคยเปนกรรมการ
สอบเคาโครงปริญญานิพนธ โดยมีเกณฑการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” เทานั้น [D.me_58_5.3-2]
ในป 2558 มีการประเมินปริญญานิพนธ เนื่องจากมีนิสิตขอสอบปากเปลาปริญญานิพนธ จํานวน 3
ราย ซึ่งมี 2 รายที่ไดประเมินผานเกณฑเปนที่เรียบรอย สวนอีกหนึ่งรายไดดําเนินการสอบแลวอยูระหวางรอ
เรื่องเอกสาร และผลการประเมิน
รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_5.3-1
D.me_58_5.3-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูใน ป 2558
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ตัวบงชี้ที่ 5.4)
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ที่ห ลักสูต ร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน)
1 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมใน อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ สวนรวมในการประชุมจํานวน …6.. ครั้งในป
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
การศึกษา 2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ไดรับการ
มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่20 กรฎาคม 2554
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา (ถามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ
รายละเอียดของประสบการณ
มคอ. 3 ใน
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 8 วิชา
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 5 วิชา ก่อนการ
สอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
จํานวนการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 8 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 5 วิชา
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ใน
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 8 วิชา
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 5 วิชา ภายใน
30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบ
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ ทุกรายวิชา
จํานวนการจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ
ทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 8 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 5 วิชา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

รายการหลักฐาน
D.me_58_1.1-7

D.me_58_.1-1

D.me_58_1.1-8

D.me_57_1.1-9

D.me_57_1.1-10
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังปการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสิต
ในรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปที่แลว
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน)
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2558
หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
D.me_57_5.3-1
มากกวารอยละ 25 ที่เปดสอนในภาคเรียนที่
1/2558 และ ภาคเรียนที่ 2/2558
มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในประเด็น D.me_57_5.4-1
ที่ไดรายงานไวใน มคอ.7 ของปการศึกษา 2557

มีสามทานที่เปนอาจายประจําหลักสูตรใหม
ประกอบไปดวย ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
ดร.สมมาส แกวลวน ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล
ทั้งสามทานยายมาจากหลักสูตรป.ตรี วศ.บ.
เครื่องกล
อาจารยประจําทุกทานมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ในป 2558 อยางนอย 1 ครั้ง

-

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั
D.me_57_5.4-2
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสดุ ทาย D.me_57_3.3-1
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
ไดผลประเมินเฉลีย่ ที่ 4.4 คะแนนจากเต็ม 5
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก คะแนน
คะแนนเต็ม 5.00
11 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ ยังไมไดขอมูลเนื่องจากนิสิตยังไมไดขึ้นทะเบียน
มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
บัณฑิต
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบงชี้ในปนี้
10
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน
10
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้
100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มีการดําเนินงานรอยละ.100.. ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
มีคาคะแนนเทากับ ....5....
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงชี้ที่ 6.1)
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ภาควิชามีระบบการดําเนินการเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมโดยผานการจัดทํารางคําขอ
งบประมาณประจําป สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการ
เรียนรู โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่ง
เขารวมประชุมภาควิชาฯเพื่อรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณ
สําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ [D.me_58_6.1-1]
ในป 2558 ภาควิชาไดเสนอขอตั้งงบประมาณสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ สําหรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆของหลักสูตรในการกํากับของภาคฯ รายละเอียดดังเอกสาร
คําขอตั้งงบประมาณ โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจรับ 1 รายการ คือ กลองดิจิตอลความละเอียดสูง
พรอมอุปกรณสงสัญญาณภาพความเร็วสูง [D.me_58_6.1-2]
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ในชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภาควิชา/คณะไดมีการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูใหแกหลักสูตร โดยมีการจัดเตรียมหองเรียนจํานวน 3 หอง และหองสัมมนากลุม 1 หอง มีการ
ใหบริการ Wifi สําหรับนิสิตรวมทั้งการใหบริการฐานขอมูลเพื่อการสืบคนผานระบบหองสมุดออนไลนซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยโดยเจาหนาที่หองสมุดมีการสํารวจและวิเคราะหความตองการของ เอกสาร ตํารา และฐานขอมูล
ที่จําเปนจากอาจารยประจําหลักสูตรทุกป [D.me_58_6.1-3]
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั กสู ต รมี การประเมิ น ผลความพึ งพอใจของนิสิตต อสิ่งสนั บ สนุน การเรีย นรู จากผลการประเมิน พบวามี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังตอไปนี้ [D.me_58_6.1-4]
1. ควรจัดหองพัก/หองทํางานใหนิสิตระดับบัณฑิต
2. ควรเพิ่มอุปกรณวิจัยเฉพาะทาง
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รายการหลักฐานอางอิง
รหัสเอกสาร
D.me_58_6.1-1
D.me_58_6.1-2
D.me_58_6.1-3
D.me_58_6.1-4

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบคําขอตั้งงบประมาณสําหรับจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ป 2558
รายงานการตรวจรับครุภัณฑ
แบบสํารวจความตองการในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
ของสํานักหอสมุด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการบริการ ป
2558
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หมวดที่ 5
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ
การเพิ่มมาตรการ สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/58 อาจารยประจํา มีนิสิตสอบจบทั้งหมด 3 ราย และมี
กํากับการสําเร็จ
หลักสูตร
การเสนอหัวขอ 7 ราย
การศึกษาของนิสิต
การรับนิสิตเปนที่ สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/58 อาจารยประจํา มีนิสิตไดทําการแตงตั้งที่ปรึกษาแลว
ปรึกษาของ
หลักสูตร
จํานวนทั้งสิ้น 16 ราย
อาจารยในภาคฯ
สิ่งอํานวยความ
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/58 หัวหนาภาคฯ
ไดมีการจัดเพิ่มโตะเกาอี้ ปลั๊กไฟ พัด
สะดวกดาน
และประธาน
ลม โดยรอบอาคาร
กายภาพใหนิสิต
หลักสูตร
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถามี) จาก
การวิพากษหลักสูตรในที่ประชุมกรรมการหลักสูตรไดขอสรุปในสวนของรายวิชาที่จะใชในการปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีความคลองตัวขึ้นในการทําวิจัยของนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะจัดเปนการเรียนการ
สอนโดยไมมีรายวิชาทฤษฎี แตจะคงไวแครายวิชาสัมมนา 3 วิชา
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถามี)
หลักสูตรใหมที่จะทําการปรับปรุงจะไมมีวิชาทฤษฎี แตจะคงไวแครายวิชาสัมมนา 3 วิชา
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ...2559....
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร คาดวาแลวเสร็จทันเปดใชปการศึกษา 2560 ผูรับผิดชอบ อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
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หมวดที่ 6
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
1. ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตองปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร
-ทางหลักสูตรไดเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันเปดในเทอม 2/59
3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
-ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดทําการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรโดยลดแผนการศึกษา
จาก 3 แผนการศึกษา เหลือ 1 การศึกษา คือคงแผนการเรียนแบบเนนวิจัยเพียงอยางเดียว และระบุเกณฑการ
รับสมัครใหมเปนนิสิตที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรตองดําเนินหาที่ปรึกษาหาหัวขอพอสังเขปแลว และมีการเซ็นต
ยืนยันเพื่อใชในการยื่นขอสมัครสอบ
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ
ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00 นอย
คะแนน
องคประกอบคุณภาพ
หมายเหตุ
2.01 – 3.00 ปานกลาง
การประเมินเฉลี่ย
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

ไมผาน
5.00

ดีมาก

2.33

ปานกลาง

3.25

ดี

3.00

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

0.00

1 ตัวบงชี้
3 ตัวบงชี้
3 ตัวบงชี้
4 ตัวบงชี้
1 ตัวบงชี้
12 ตัวบงชี้

หมายเหตุ : ถาองคประกอบที่ 1 ผานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะไดคะแนน
องคประกอบที่ 2 - 6 เฉลี่ยรวมคะแนน 3.06 คะแนน และมีระดับคุณภาพอยูในระดับคุณภาพดี
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
คะแนน
ประกอบ
ผาน
ที่
1
2

จํานวน
ตัวบงชี้

2

I

P

ไมผานการประเมิน
-

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

O

คะแนน
เฉลี่ย

5.00

5.00

ดีมาก

3
4
5
6

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2 - 6

(2.1,2.2)

3

2.33

-

-

2.33

ปานกลาง

-

-

3.25

ดี

-

3.00

ปานกลาง

-

3.00

ปานกลาง

2
5.00

0.00

(3.1,3.2,3.3)

3

3.25
(4.1,4.2,4.3)

4

2.00

3.33
(5.2,5.3,5.4)

1

(5.1)
-

3.00
(6.1)

รวม

13
ผลการประเมิน

7
2.68

4
3.25

หมายเหตุ : ถาองคประกอบที่ 1 ผานมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะไดคะแนน
องคประกอบที่ 2 - 6 เฉลี่ยรวมคะแนน 3.06 คะแนน และมีระดับคุณภาพอยูในระดับคุณภาพดี
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การตีพิมพผลงานของนิสิต

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
-

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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องคประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
-

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการติดตามประเมินผลกระบวนการรับนิสิต
และการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตใหชัดเจนเพื่อ
นําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมตอไป

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ................-....................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ................-.....................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 3.3 .................-....................................................................................................................
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพทั้งในดาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรสูตรที่ยังไมไดตําแหนงทาง
คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และ วิช าการควรเรงดํ าเนิ น การ โดยทางภาควิ ช าอาจให
ผลงานทางวิชาการ
ความช ว ยเหลื อ โดยการแต ง ตั้ ง พี่ เ ลี้ ย งช ว ยให
คําปรึกษาในเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการพัฒนาอาจารย

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมี ก ารจั ด ทํ าแผนการบริห ารและแผนพั ฒ นา
อาจารยใหชัดเจนและเปน รูป ธรรม โดยเริ่มจากการ
สํารวจความพรอมการพั ฒ นาอาจารยของหลักสูตร
เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนการพัฒนาอาจารย ทั้ง
ดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและการเพิ่มทักษะ
ความรูดานวิชาชีพ

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 4.1 .........-............................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ........-.............................................................................................................................
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ขอมูลการปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตร

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมี
ความทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีที่สงผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่ควรปรากฏ
ใน มคอ.3 และ มคอ.5 ใหมีความชัดเจน
2. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน
เพื่อนําผลการทวนสอบไปพัฒ นาผูเรียน พัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ..........-...........................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ..........-...........................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ..........-...........................................................................................................................
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ

-

-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรนําผลการพึงพอใจของผูเรียนมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 6.1 .....................................................................................................................................
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลทีน่ ํ าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มกี ารดําเนินการจริง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ()
 ขอรับรองว่าเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอื่นๆ อีก
 ขอรับรองว่าเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ซึง่ เป็ นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูม ิ ศรีรมรื่น
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยั อัษฎมงคล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5: อาจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________
เห็นชอบโดย : อาจารย์สมชาย แย้มใส

(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล)

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่ ______________________
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิ ยรัตน์

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่ ______________________
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนิสิตที่สอบผานแตละรายวิชาและ
การกระจายของระดับคะแนน
การกระจายของระดับคะแนน
รายวิชา
DME601
DME602
DME603
DME604
DME634
DME691
END900
QUA900
DME602
DME603
DME691
END900
QUA900

ภาค/ปี
การศึกษา A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

1
1
3
1
1
-

-

-

-

-

-

- - - 1 - - 3
- - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - 1
- - -

1
-

5
7
7
-

1
1
4
1
-

-

-

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส ชื่อ
ภาค
ความ
การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ
วิชา
การศึกษา ผิดปกติ

-

จํานวน
จํานวน
นิ สิตที่
นิ สิตที่สอบ
ลงทะเบียน
ผ่าน
เรียน
5
1
2
1
6
6
5
1
1
1
2
2
6
1
11
4
2
1
1
4
9
2
8
-

มาตรการแกไข

นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา
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รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิ ชา
ภาคการศึกษา
DME600 ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล

1/2558

DME630 วิธกี ารไฟไนต์อลิ ิ
เมนต์ขนั ้ สูง
DME631 กลศาสตร์ของสาร
ต่อเนื่อง
DME632 ทฤษฎีเสถียรภาพ
แบบอิลาสติก
DME633 ทฤษฎีพลาสติกซีด ี
DME635 หัวข้อพิเศษทาง
กลศาสตร์ประยุกต์
DME636 หัวข้อพิเศษทาง
กลศาสตร์ประยุกต์
DME640 พลศาสตร์ทไ่ี ม่เป็ น
เชิงเส้น และระบบทีม่ คี วาม
โกลาหล
DME641 การวิเคราะห์และ
ควบคุมระบบขัน้ สูง
DME642 การควบคุมระบบ
พลศาสตร์ทม่ี คี วามเหมาะสม
สูงสุด
DME643 การสันสะเทื
่
อนทีไ่ ม่
เป็ นเชิงเส้น
DME644 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมควบคุมและแมคคา
ทรอนิค
DME650 การจัดการและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่ไม่เปิ ดสอน

มาตรการที่
ดําเนิ นการ

1/2558

เป็ นวิชาบังคับของ
นิสติ ป.ตรีทม่ี าศึกษาใน
หลักสูตร แต่ไม่ม ี
นิสติ ป.ตรีเข้าศึกษา
เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558
1/2558

เป็ นวิชาเลือก
เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-
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รหัส ชื่อวิ ชา
DME651 พลังงานและ
เทคโนโลยีการแปลงรูป
DME652 การออกแบบระบบ
พลังงาน
DME653 การวิเคราะห์พลังงาน
ความร้อน
DME654 การอบแห้งอาหาร
และเมล็ดพืช
DME655 เซลล์แสงอาทิตย์และ
การนําไปใช้
DME656 หัวข้อพิเศษทาง
พลังงาน
DME660 การออกแบบและ
วิเคราะห์อุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อน
DME661 การคํานวณ
พลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง
DME662 การออกแบบระบบ
ความร้อน
DME663 เชือ้ เพลิงและการเผา
ไหม้
DME664 ทฤษฎีการไหล
ั ่ ว่ น
ปนป
DME600 ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
DME601 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครือ่ งกล 1
DME604 การวิเคราะห์การหา
ค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
DME630 วิธกี ารไฟไนต์อลิ ิ
เมนต์ขนั ้ สูง

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิ ดสอน

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

มาตรการที่
ดําเนิ นการ
-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

1/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-
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รหัส ชื่อวิ ชา
DME631 กลศาสตร์ของสาร
ต่อเนื่อง
DME632 ทฤษฎีเสถียรภาพ
แบบอิลาสติก
DME633 ทฤษฎีพลาสติกซีด ี
DME634 กลศาสตร์การแตกหัก
DME635 หัวข้อพิเศษทาง
กลศาสตร์ประยุกต์
DME636 หัวข้อพิเศษทาง
กลศาสตร์ประยุกต์
DME640 พลศาสตร์ทไ่ี ม่เป็ น
เชิงเส้น และระบบทีม่ คี วาม
โกลาหล
DME641 การวิเคราะห์และ
ควบคุมระบบขัน้ สูง
DME642 การควบคุมระบบ
พลศาสตร์ทม่ี คี วามเหมาะสม
สูงสุด
DME643 การสันสะเทื
่
อนทีไ่ ม่
เป็ นเชิงเส้น
DME644 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมควบคุมและแมคคา
ทรอนิค
DME650 การจัดการและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
DME651 พลังงานและ
เทคโนโลยีการแปลงรูป
DME652 การออกแบบระบบ
พลังงาน
DME653 การวิเคราะห์พลังงาน
ความร้อน

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิ ดสอน

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

มาตรการที่
ดําเนิ นการ
-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558
2/2558
2/2558

เป็ นวิชาเลือก
เป็ นวิชาเลือก
เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-
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รหัส ชื่อวิ ชา
DME654 การอบแห้งอาหาร
และเมล็ดพืช
DME655 เซลล์แสงอาทิตย์และ
การนําไปใช้
DME656 หัวข้อพิเศษทาง
พลังงาน
DME660 การออกแบบและ
วิเคราะห์อุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อน
DME661 การคํานวณ
พลศาสตร์ของไหลขัน้ สูง
DME662 การออกแบบระบบ
ความร้อน
DME663 เชือ้ เพลิงและการเผา
ไหม้
DME664 ทฤษฎีการไหล
ั ่ ว่ น
ปนป
DME665 หัวข้อพิเศษทางความ
ร้อนและของไหล
ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์

ภาคการศึกษา
2/2558

เป็ นวิชาเลือก

มาตรการที่
ดําเนิ นการ
-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

2/2558

เป็ นวิชาเลือก

-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด

เหตุผลที่ไม่เปิ ดสอน

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิ ชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมิ นโดย
นิ สิต
มี
ไม่มี
DME601 สัมมนาทาง
1/2558
/
วิศวกรรมเครือ่ งกล 1
DME602 สัมมนาทาง
1/2558
/
วิศวกรรมเครือ่ งกล 2
DME603 สัมมนาทาง
1/2558
/
วิศวกรรมเครือ่ งกล 3
DME604 การวิเคราะห์การหาค่าที่
1/2558
/
เหมาะสมทีส่ ุด
DME634 กลศาสตร์การแตกหัก
1/2558
/
DME691 ปริญญานิพนธ์

1/2558

/

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ

1/2558

/

QUA900 การสอบวัดคุณสมบัติ

1/2558

/

DME602 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครือ่ งกล 2
DME603 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครือ่ งกล 3
DME691 ปริญญานิพนธ์

2/2558

/

2/2558

/

2/2558

/

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ

2/2558

/

QUA900 การสอบวัดคุณสมบัติ

2/2558

/

แผนการ
ปรับปรุง
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน แนวทางแกไขปรับปรุง
และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตางๆ
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก 2
Common DataSet
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558
ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

คน

2

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

คน

3

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต

คะแนน

4

รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดรับการประเมิน

รอยละ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
5

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

คน

6

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด

คน

7

รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ

8

คารอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนน

คะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
9

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

2

คน

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพมิ พลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)

ชิ้น

11

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพมิ พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ชิ้น

ระดับชาติ (0.20)
12

จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพมิ พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ชิ้น
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

ระดับนานาชาติ (0.40)
13

จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมตั ิ

ชิ้น

ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)

ชิ้น

15

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ชิ้น

ที่ 2 (0.60)
16

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ชิ้น

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ชิ้น

ที่ 1 (0.80)
18

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

6

ชิ้น

ฐานขอมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

20

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ

ชิ้น
6.00

น้ําหนัก

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท)
21

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

ชิ้น

อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
22

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)

ชิ้น

23

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)

ชิ้น

24

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)

ชิ้น

25

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

ชิ้น

26

ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค

น้ําหนัก
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ลําดับ
27

รายการ
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค

ผลการ
ดําเนินงาน
6.00

หนวย

หมาย
เหตุ

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
28

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

คน

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ชิ้น

ระดับชาติ (0.20)
30

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ชิ้น

ระดับนานาชาติ (0.40)
31

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีไ่ มมีอยูในฐานขอมูล แต

ชิ้น

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)

33

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

ชิ้น

(0.60)
34

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ชิ้น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

ชิ้น

(0.80)
36

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ชิ้น

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37

ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

38

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ

ชิ้น
น้ําหนัก
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก)
39

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

ชิ้น

อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
40

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)

ชิ้น

41

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)

ชิ้น

42

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)

ชิ้น

43

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)

ชิ้น

44

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ

น้ําหนัก

45

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก

5.0

คน

47

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

5.0

คน

48

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

100

รอยละ

49

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม

5.00

คะแนน

5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
50

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ

4

คน

51

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

80

รอยละ
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ลําดับ

รายการ

52

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

4.00

คะแนน

3

ชิ้น

หมาย
เหตุ

คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)

54

จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

ชิ้น

วิชาการระดับชาติ (0.20)
55

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

ชิ้น

วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56

จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

ชิ้น

วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใ นฐานขอมูล

ชิ้น

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
58

จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ

ชิ้น

ก.พ.อ. (0.40)
61

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)

ชิ้น

59

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ชิ้น

ที่ 2 (0.60)
60

จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

ชิ้น

กลุมที่ 2 (0.60)
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62

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

หนวย

หมาย
เหตุ

ชิ้น

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
63

จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ชิ้น

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
64

จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ชิ้น

ที่ 1 (0.80)
65

จํานวนบทความวิชาการที่ตีพมิ พในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

1

ชิ้น

9

ชิ้น

กลุมที่ 1 (0.80)
66

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)

67

จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ชิ้น

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
68

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

ชิ้น

69

จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว

ชิ้น

(1.00)
70

จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)

ชิ้น

71

จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน

ชิ้น

(1.00)
72

จํานวนตําราทีผ่ านการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)

ชิ้น

73

จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)

ชิ้น

74

จํานวนตําราทีผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

ชิ้น

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
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75

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

หนวย

หมาย
เหตุ

ชิ้น

วิชาการแตไมไดนาํ มาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
76

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ

10.04

น้ําหนัก

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
77

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

ชิ้น

อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
78

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)

ชิ้น

79

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)

ชิ้น

80

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)

ชิ้น

81

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

ชิ้น

82

ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค

83

ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค

น้ําหนัก
10.4

น้ําหนัก

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
84

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

14

ชิ้น

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

5.0

คน

86

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร

2.80

ชิ้น/คน

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
87

คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

4.5

คะแนน

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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นายไพศาล นาผล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
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วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2538
ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2541

ปริญญาเอก

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2546

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 P. Naphon, S. Wiriyasart, Experimental Investigation on Heat Transfer Impingement Liquid
Jet Characteristics of Vapor Chamber, International Journal of Applied Engineering
Research, 11(2016) 2907-2912.
1.2 P. Naphon, Experimental Study on the Nanofluids Convective Heat Transfer Characteristics
in Spirally Coiled Tube, International Journal of Heat and Mass Transfer, 93(2016)
293-300.
1.3 P. Naphon, S. Wiriyasart, Effect of Heat Source Area on the Thermal Resistance of the Wick
Columns Vapor Chambers, Journal of Mechanical Science and Technology 30 (2016)
1-10.
1.4 P. Naphon, S. Wiriyasart, Effect of Sintering Columns on the Heat Transfer and Flow
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1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

Characteristics of Vapor Chambers, Heat and Mass Transfer, (2015), DOI
10.1007/s00231-015-1699-8.
P. Naphon, P. Sriromrern, Numerical and Experimental Study on the Air Convective Heat
Transfer Characteristics of the Micro-channel with Longitudinal Fins, International
Journal of Applied Engineering Research, 10(2015) 37421-37427.
P. Naphon, J, Jongplermpiti, Study on the Thermal Efficiency and Temperature Distribution
of Dan Kwien Kiln in Thailand, JP Journal of Heat and Mass Transfer, 12 (2015) 181195.
P. Naphon, L. Nakharintr, Numerical Investigation on the Laminar Heat Transfer of
Nanofluids-cooled in the Minichannel Heat Sinks, International Journal of Physics and
Thermophysics, 88 (2015) 642-650.
P. Naphon, Thermal Cooling Enhancement Techniques of Electronic Devices, International
Communication in Heat and Mass Transfer, 61 (2015) 140-145.
P. Naphon, S. Wiriyasart, On the Thermal Performance of the Vapor Chamber with Microchannel for Unmixed Air Flow Cooling, Engineering Journal, 19 (2014) 126-137.
P. Naphon, L. Nakharintr, Turbulent Two Phase Model Approach for the Nanofluids Heat
Transfer Analysis Flowing through the Minichannel Heat Sinks, International Journal of
Heat and Mass Transfer, 82 (2015) 388–395.
P. Naphon, L. Nakharintr, Numerical and Experimental Study on the Heat Transfer
Characteristics of the Minichannel Heat sinks, Engineering Transaction, 17(2014) 29-37.
P. Naphon, Thermal Efficiency Enhancement of the Domestic Cooking Pots, Asian Journal
of Engineering and Technology, 4(2014) 424-429.
P. Naphon, CPU Cooling by Vapor Chamber with R-141b as Working Fluid, Asian Journal of
Engineering and Technology, 2(2014) 161-167.
P. Naphon, T, Thongjing, Pool Boiling Heat Transfer Characteristics of RefrigerantNanoparticle Mixtures, International Communication in Heat and Mass Transfer,
52(2014) 84-89.
P. Naphon, S. Wiriyasart, Study on the Heat Transfer Characteristic of the Vapor Chamber
without Micro-channel for Cooling Electronic Component, Thammasat International
Journal of Science and Technology 18 (2014) 16-23.
P. Naphon, On the Vapor Chamber with Jet Liquid Impingement Cooling System for CPU
Cooling, International Journal of Engineering and Innovative Technology 3 (2013) 112116.
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1.17 P. Naphon, S. Wiriyasart, Study on the Vapor Chamber with Refrigerant R-141b as Working
Fluid for HDD Cooling, International Communications in Heat and Mass Transfer
39 (2013) 1449-1452.
1.18 P. Naphon, S. Wongwises, S. Wiriyasart, Application of Two-phase Vapor Chamber
Technique for Hard Disk Drive Cooling of PCs, International Communications in Heat
and Mass Transfer 40 (2013) 32-35.
1.19 P. Naphon, L. Nakharintr, Heat Transfer of Nanofluids in the Mini-rectangular Fin Heat Sinks,
International Communications in Heat and Mass Transfer 40 (2013) 25-31.
1.20 P. Naphon, S. Wongwises, S. Wiriyasart, On the Thermal Cooling of Central Processing Unit
of the PCs with Vapor Chamber, International Communications in Heat and Mass
Transfer 39 (2013) 1165-1168.
1.21 P. Naphon, L. Nakharintr, Jet Nanofluids Impingement Heat Transfer Characteristics in the
Mini-rectangular Fins Heat Sink, Journal of Engineering Physics and Thermophysics 85
(2012) 1324-1331.
1.22 P. Naphon, S. Klangchart Effects of Outlet Port Positions on the Jet Impingement Heat
Transfer Characteristics in the Mini-fin Heat Sink, International Communications in
Heat and Mass Transfer 38 (2011) 1400-1405.
1.23 P. Naphon, S. Wongwises Experimental Study on the Jet Nanofluids Impingement System
for Cooling Computer Processing Unit, Journal of Electronics Cooling and Control 1
(2011) 38-44.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 S. Wiriyasart, P. Naphon, Study on the Heat Transfer Characteristic of the Vapor
Chamber without Micro-channel for Cooling Electronic Component, The 3rd
International Symposium on Engineering, Energy and Environments (ISEEE),
Pullman King Power Hotel, Bangkok: 17-20 November 2013. pp.16-22.
2.2 L. Nakharintr, P. Naphon, Investigation on the Single Phase Heat Transfer of the Minirectangular Channel Heat Sink, The 3rd International Symposium on Engineering,
Energy and Environments (ISEEE), Pullman King Power Hotel, Bangkok: 17-20
November 2013. pp. 31-36.
3. ตํารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ME 250

ชื่อรายวิชา
Thermodynamics

ME 352

Heat Transfer

ME 353
MME 560

Refrigeration
Advance Numerical Analysis

MME 562
MME 561

Convective Heat Transfer
Advance Thermodynamics

MME 662
DME 665

Thermal System Design
Special Topics in Thermo/Fluids

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

-

แหลงทุน

-

ปงบประมาณ ระบุ
ที่ไดรับทุน
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
-
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Ph.D. (Mechanical Engineering)
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ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. วิชชา อุปภัย ประชา บุณยวานิชกุล และมนูศักดิ์ จานทอง, 2558, การประยุกตใชระบบควบคุมการ
เคลื่อนที่อัตโนมัติของรถไถสําหรับควบคุมการติดตามเชิงเสน, วารสารวิศวกรรมศาสตร
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2. พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. 2557, การทบทวน
พัฒนาการของการลดความชื้นขาวเปลือกในทางอุตสาหกรรม.วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 9 ฉบับที่ 1, หนา 68-74.
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1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, Bancha KONGTRAKOOL. 2-Stage
Parabolic Dish-Stirling Engine Experimental Study in Thailand. Walailak Journal of
Science and Technology (WJST) Volume 13, 2016 (in press)
1.2 Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, Bancha KONGTRAKOOL. 2015,
Performance Assessment of a Constructed Double Reflection Parabolic Disc
Concentrator Under Thailand Climate Condition. International Journal of Applied
Engineering Research. Volume 10 Number 4, pp.10015-10031.
1.3 Krissadang SOOKRAMOON, Pracha BUNYAWANICHAKUL, Bancha KONGTRAKOOL. 2015,
Performance Evaluation of a Paraboloidal Concentrator. Applied Mechanics and
Materials Vols 799-800, pp. 463-467.
1.4 Mustafa Yapha, Pracha Bunyawanichakul, Nifahmee Hayinnilah. 2014, Coarse Rice Products
by Must Flow Fluidization Technique for Diabetes Patients. International Journal of
Science and Research(IJSR) Volume 3 Issue 6, pp. 99-103.
1.5 Mustafa Yapha, Monthon Chuchonaak, Pracha Bunyawanichakul, 2014, Development of a
Commercial Scale Must Flow Paddy Dryer. International Journal of Mechanica and
Industrial Technology Volume 2 Issue 1, pp. 45-50.
1.6 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. 2557, ผลกระทบของ
กระแสความเร็วของอากาศรอนทีมีตอผลการลดความชื้นของขาวเปลือกสําหรับเครื่องอบแหง
ขาวเปลือกแบบมัสทโฟล.วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 9 ฉบับที่
1, หนา 28-35.
1.7 ประชา บุณยวานิชกุล. 2556, การประเมินกระบวนการเตรียมตัวอยางอางอิงสําหรับเครื่องวัดความชื้น
ขาวเปลือก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 5 ฉบับที่ 9
หนา 47-55.
1.8 ประชา บุณยวานิชกุล และ ไพศาล นาผล. 2555. การศึกษาอิทธิพลของตําแหนงติดตั้งเครื่องทําความรอน
ตอการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงของรถเกี่ยวนวดขาวไทยประดิษฐดวยการคํานวณเชิง
พลศาสตรของไหล. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 หนา 2434.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, การศึกษาผลกระทบของรีเจนเนอรเร
เตอรอลูมิเนียมที่มีตอเครื่องยนตเธอรโมอะคูสติกแบบเปดสูบรรยากาศปลายขางหนึ่งเปด, การ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ
2.2 ปยชาติ จันทรานนท ประชา บุณยวานิชกุล และบัญชา คงตระกูล, การศึกษาเชิงทดลองเครื่องยนต
เธอรโมอะคูสติกที่ใชลูกแกวเปนรีเจนเนอรเรเตอร, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3-6 กุมภาพันธุ 2558, กรุงเทพ
2.3 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Phenomenon of Drying Rough Rice by
Must Flow Dryer. การประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณ
ดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาที่ 284-287
2.4 ภูมิศักดิ์ ผดาวัลย มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล. การศึกษาผลกระทบ
ของคุณลักษณะของรีเจนเนอรเรเตอรประเภทโลหะที่มีตอสมรรถนะของเครื่องยนตเธอรโมอะ
คูสติก. การประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณืดานความรอน
และกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, เชียงใหม, หนาที่ 293-298
2.5 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. การศึกษาศึกษา
พฤติกรรมการทํางานของเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบมัสทโฟล. การประชุมวิชาการเ เรื่องการ
ถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณืดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13-14
มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาที่ 5-10
2.6 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Must Flow Dryer for Coarse Rice. การ
ประชุมวิชาการเ เรื่องการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 13, 13-14 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาที่ 11-15
2.7 พงศกร สุวโท มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล. อิทธิพลความหนาของชันขาวเปลือกที่มีตอ
คุณสมบัติทางกายภาพของขาวเปลือกในเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟล, การประชุมวิชาการเ เรื่อง
การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 1314 มีนาคม 2557, จันทบุรี, หนาที่ 34-39
2.8 Mustafa Yapha and Pracha Bunyawanichakul. Must Flow Dryer for Rough Rice, The
Second International Conference on Green Computing Technology and Innovation
(ICGCTI 2014),18-20 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 26-30
2.9 พีรสิทธิ์ ทวยนาค มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. ผลกระทบของอัตราการ
ไหลและอุณหภูมิของอากาศรอนตอการลดความชื้นขาวเปลือก (กรณีศึกษาของเครื่องอบแหง
ขาวเปลือกแบบมัสทโฟล). การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556, ชลบุร,ี CDROM
2.10 ณัฐพล มณีโชติ มณฑล ชูโชนาค มุสตาฟา ยะภา และประชา บุณยวานิชกุล. อิทธิพลของความหนาของ
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ชั้นขาวเปลือกตอความดัน และความเร็วของกระแสอากาศในเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟล. การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556,
ชลบุรี, CDROM
3. ตํารา/หนังสือ
3.1 มุสตาฟา ยะภา มณฑล ชูโชนาค และประชา บุณยวานิชกุล ; เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบมัสท
โฟล; งานประกวดสิ่งประดิษฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ; งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 32, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ; 3-5 พฤศจิกายน 2557.
3.2 ประชา บุณยวานิชกุล, การวัดและเครื่องมือวัด, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
[ISBN 978-974-523-281-5]
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
DME 601

ชื่อรายวิชา
Mechanical Engineering Seminar I

DME 602

Mechanical Engineering Seminar II

DME 603

Mechanical Engineering Seminar III

DME 604

Optimization Analysis

MME 503

Advanced Engineering Mathematics

MME 560

Advanced Numerical Analysis

MME 565

Computational Fluids Dynamics

CVE 501

Engineering Analysis

ME 211

Numerical Analysis for Mechanical Engineering

ME 307

Measurement and Instrumentation

ME 466

Fluid Machinery
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

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

-

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

-

2557

หัวหนา
โครงการ

-

2557

-

2557

-

2556

หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ

-

2556

หัวหนา
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกัณวริช พลูปราชญ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Ganwarich Pluphrach
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 037-322625-35 ext 2065; Fax.: 037-322609
Email pganwarich@yahoo.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2532
ปริญญาโท

ศ.ม. เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเกริก

2533

ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2537

ปริญญาเอก

Ph.D. Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague

2549

(Czech Republic)
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. Pluphrach, G., Oct 2014-Mar 2015, “Philosophy and Thinking for Engineers and
Scientists”,Parichart Journal, Thaksin University, Vol. 27, No. 2, pp.188-208.
2. Moonwan, C., and Pluphrach, G., 2015, “Product Development from Palf
ReinforcedComposites: Literature Review”, Kasem Bundit Engineering Journal Vol. 5,
No.1, pp 65-78.
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1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Pluphrach, G., 2016, “The Effect of Vanadium and Niobium Alloying Elements on the
Microstructure and Mechanical Properties of a Drop Forging Microalloyed HSLA
Steel”, Songklanakarin J. Sci. Technol. Vol. 38, No. 4, (July-August).
1.2 Boonmag, V., and Pluphrach, G., 2015, “Mechanical Properties and Microstructure of
Pickup’s Helical Gear Transmission Failure Analysis”, Kasem Bundit Engineering
Journal Vol. 5, No.2, pp 146-159.
1.3 Pluphrach. G., 2012, “Influence of alloying elements on as-casted microstructure and yield
strength of Micro-Alloyed Low Carbon Steels”, Songklanakarin J. Sci. Technol. Vol. 34,
No. 4, pp. 409-413.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Pluphrach, G., Rianthaisong Y., 2015, “Weldability on the Microstructure and
Mechanical Properties of Micro-Alloyed Low Carbon Steel Using Nickel–Iron Based
Filler Metal”, Proceedings of HERP CONGRESS III Symposium,
Nakhornsrithammarad, Thailand.
2.2 Pluphrach, G., 2013, “Nodular Cast Iron: Mechanical and Physical Properties for Valves
Design”, 6th International Scientific Conference “Architecture, Civil EngineeringModernity” May 30 - June 1, Varna, Bulgaria.
3. ตํารา/หนังสือ
3.1 กัณวริช พลูปราชญ. พฤติกรรมทางกลของวัสดุ (Mechanical Behavior of Materials)
พิมพครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ISBN 978-616-406-929-9
3.2 กัณวริช พลูปราชญ. สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Seminars)
พิมพครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558 พิมพและจัดจําหนายโดยบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ISBN 978-616-406-931-2
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
INE222

ชื่อรายวิชา
Engineering Materials

ME109 ME301

Engineering Drawing

ME302 ME314

Mechanical Engineering Laboratory I

ME412

Mechanical Engineering Laboratory II

ME492

Mechanical Behavior of Materials

MME 500

Mechanical Engineering Seminars

MME 502

Mechanical Engineering Research Methodology

MME530

Mechanical Engineering Seminars I

MME591

Mechanical Engineering Experimental Methods and Design

DME601

Advanced Mechanical Behavior of Materials

DME602

Thesis

DME603

Mechanical Engineering Seminars I

DME 633

Mechanical Engineering Seminars II

DME634

Mechanical Engineering Seminars III

DME635

Theory of Plastic Deformation and Metal-Forming Processes

DME691

Theory of Plasticity Fracture Mechanics Thesis
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

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

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

2557

หัวหนา
โครงการ

As the SWU contract
number 156/2557-

2557

หัวหนา
โครงการ

งบประมาณแผนดิน
(สกอ)

2557

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการ

and Mechanical Properties of a Drop
Forging Microalloyed HSLA Steel
3. A Study of V–Nb–Ti Alloying
Modification on the Microstructure and
Mechanical Properties of Spring-back
Microalloyed Steel Sheet in V-die
Bending Process
4. “Weldability on the Microstructure
and Mechanical Properties of MicroAlloyed Low Carbon Steel Using Nickel–
Iron Based Filler Metal”
5. “On the Microstructure and
Mechanical Properties of Micro-Alloyed
Low Carbon Welded Steel Using GMAW
Process”
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ชื่อโครงการวิจัย

6.Mechanical Properties and
Microstructure on the Weldability of

แหลงทุน

งบประมาณแผนดิน
(สกอ)

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

ASTM A-48 Gray Cast Iron Using Unibraze
55 Welding Electrode
7. Mechanical Properties and

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2558

หัวหนา
โครงการ

งบประมาณแผนดิน

2560

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

2559

หัวหนา
โครงการ

Microstructure of Resistance SpotWelded Joints Microalloyed Low Carbon
Cast Steels
8. Investigations on the Strengths of
Resistance Spot-Welded Joints Austenitic
Stainless Steel Sheets
9. The Effect of Spektor and Hall-Petch
Equation Compared to the Crystal
Plasticity Finite Element Model of Alpha
Grain Size in the Weld HAZ on As-Rolled
State High Strength Microalloyed Low
Carbon Steels
10. Microstructure and Mechanical
Properties of Dissimilar Austenitic
Stainless Steel and Low Carbon Steel
Joints Prepared by a Resistance Spot
Welding Technique
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายพิชัย อัษฎมงคล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Pichai Adsadamongkol
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 02-6495000 ตอ 22077,22069 โทรสาร 037-322-609
Email pichaias@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปที่สําเร็จ
2535

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2538

ปริญญาเอก

Ph.D. (Mechanical Engineering)

King’s College London, University of

2544

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

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

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ

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

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2557

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2557

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ

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

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2555

หัวหนา
โครงการ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2554

หัวหนา
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกิตติ สถาพรประสาธน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Kitti Sathapornprasath
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 02 649 5000 ตอ 22055
Email kittipom@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปริญญาตรี วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร

ปที่สําเร็จ
2536

ปริญญาโท

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

2541

ปริญญาเอก

ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ

2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ขจร อัจจิมาจิรัฐติกาล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การพัฒนาวัสดุขึ้นรูปเชิงประกอบที่เสริมแรง
ดวยเสนใยธรรมชาติ”, วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
2558)
1.2 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย เจริญคุณ, 2557, “การศึกษาสมรรถนะและการเสื่อมสภาพของ
น้ํามันหลอลื่นจากการใชไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, วารสารวิจัย มข. ปที่ 19 ฉบับที่
2 ประจําเดือน มีนาคม-เมษายน หนา 305 – 319.
1.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ฉัตรชัย นิมมล, 2556, “อิทธิพลของการแผรังสีอินฟาเรดไกลที่มีตอ
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบการอบแหงดวยเจตสเปาเต็ดเบดเปนจังหวะ”, วารสารวิจัย
มข. ปที่ 18 ฉบับที2่ ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน หนา 325 – 343.
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1.4 Kittichote Supakumnerd and Kitti Sathapornprasath, 2013, A review of the impinging
stream dryer, SWU Engineering Journal, Vol. 8(1).
1.5 Nimmol, C., Sathapornprasath, K., Devahastin, S., 2012, “Drying of high-moisture paddy
using a combined impinging stream and pneumatic drying system”, Drying
Technology, Vol. 30, No.16, pp. 1854–1862.

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1 กิตติ สถาพรประสาธน และ อภินันท พงศมณี, 2558, “การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในระบบหลอ
เย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 11, 17 - 19 มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี. หนา -.
1.2 จอมวงศ สุวรรณราช และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2558, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความ
รอนจากพลังงานแสงอาทิตยมาใชรวมกับระบบเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน : กรณีศึกษาอาคาร
เชลลเฮาส”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 11, 17 - 19
มิถุนายน, จังหวัดชลบุรี หนา -.
1.3 กิตติ สถาพรประสาธน และ ธวัชชัย เจริญคุณ, 2556, “การศึกษาสมรรถนะและมลพิษไอเสียจากการ
ใชน้ํามันไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงาน
แหงประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา -.
1.4 มนตรี มีคํานิล และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2556, “การศึกษาความเปนไปไดในการนําความรอนเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการเคลือบผิวกระปองมาใชในการอบฝากระปองดวยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน
ความรอน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10
พฤษภาคม, จังหวัดนครนายก. หนา -.
1.5 กิตติ สถาพรประสาธน และ จิรัฎฐ วิชิตชัยชาคร, 2555, “หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจดาน
พลังงานของธนาคารพาณิชยไทย”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้ง
ที่ 8, 2 - 4 พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา -.
1.6 ภมร บัวทุม และ กิตติ สถาพรประสาธน, 2555, “การลดความชื้นขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงกระแส
ชนแบบวิถีโคง”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 8, 2 - 4
พฤษภาคม, จังหวัดมหาสารคาม. หนา -.
3. ตํารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ME212

ชื่อรายวิชา
Engineering Mechanics I

ME491

Mechanical Engineering Seminar

ME492

Mechanical Engineering Project

ME455

Air Conditioning

ME477

Energy Conservation

MME555

Energy Planning and Auditing

DME601

Mechanical Engineering Seminars I

DME602

Mechanical Engineering Seminars II

DME603

Mechanical Engineering Seminars III

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

1.การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนแบบวงรอบใน
การลดอุณหภูมิอากาศในหองโดยสารรถยนต
ขณะจอดรถกลางแจง
2. การประยุกตใชเทอรโมไซฟอนในการควบคุม
ระบบหลอเย็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

งบประมาณแผนดิน

2558

งบประมาณแผนดิน

2557

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนา
โครงการ
หัวหนา
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวอาจรี ศุภสุธีกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms. Ajaree Supasuteekul
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู 7 ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
เบอรโทรศัพท 02-649-5000 ตอ 11019-11020 มือถือ: 08-7-934-3442
Email ajaree@swu.ac.th, ajaree.supasuteekul@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ปริญญาตรี
B.Eng. Mechanical Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
2544
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท
MEngSc (Distinction)
University of New South Wales, Sydney,
2546
Refrigeration and Air
Australia
Conditioning
ปริญญาเอก
PhD (Building
University of Nottingham, Nottingham, UK 2551
Technology/Sustainable Energy
Technology)
ความเชี่ยวชาญ
Building services, Renewable energy, Sustainable Energy Technology, Refrigeration
and Air Conditioning System, Absorption Refrigeration System
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 อาจรี ศุภสุธีกุล. การศึกษาระยะเวลาการปดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 6(12), 2557. หนา 106-113.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 อาจรี ศุภสุธีกุล นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล และ ธนรัฏฐ ธนาเตชะวงศ. การศึกษาคารบอนฟุตพริ๊นทที่เกิด
จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการ
“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 1-2 เมษายน 2556 หนา 2.2 อาจรี ศุภสุธีกุล และ ปราชญา ตรีสุทธาชีพ. การศึกษาการบําบัดน้ําเสียโดยใชโอโซนสําหรับ
โรงพยาบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาดานวิจัยอยางยั่งยืน, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 หนา -.
2.3 อาจรี ศุภสุธีกุล และ เจษฎา เรืองแสง. การศึกษาและพัฒนาสมการการใชพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่
6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 29-30 พฤษภาคม 2555 หนา -.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
EG 241

ชื่อรายวิชา
ENGINEERING MECHANICS

ME212

ENGINEERING MECHANICS I

ME353

REFRIGERATION

ME 250

THERMODYNAMIC
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

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

เงินงบประมาณ
แผนดิน

2558

เงินรายได
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2558

หัวหนา
โครงการ

2556

ผูรวมโครงการ

2554

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2552

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2552

หัวหนา
โครงการ

เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร

2552

ผูรวมโครงการ

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

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

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

ปที่สําเร็จ
2539

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

2546

ปริญญาเอก

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

2555

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

ชื่อรายวิชา
THERMOFLUIDS
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รหัสวิชา
MME502
ME491
DME661
MME501
DME602
DME603
ME260
ME302
ME492
MME500
MME565

ชื่อรายวิชา
MECHANICAL ENGINEERING EXPERIMENTAL METHOD AND DESIGN
MECHANICAL ENGINEERING SEMINAR
ADVANCED COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS
MECHANICAL ENGLINEERING SEMINARS I
MECHANICAL ENGINEERING SEMINARS II
MECHANICAL ENGINEERING SEMINARS III
FLUID MECHANICS
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
MECHANICAL ENGINEERING PROJECT
MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY
COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS

6. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

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

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหนาโครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนาโครงการ

2557

หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2557

หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2555

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

ปที่สําเร็จ
2540

ปริญญาโท

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2545

ปริญญาเอก

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2553

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

ชื่อรายวิชา
Thermodynamics

ME454

Power Plant Engineering

ME475

Renewable Energy Resources

ME491

Mechanical Engineering Seminar

ME493

Mechanical Engineering Project I

ME494

Mechanical Engineering Project II

MME501

Mechanical Engineering Seminars I

MME502

Mechanical Engineering Experimental Method and design

MME550

Bio-energy Conversion
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รหัสวิชา
MME551

ชื่อรายวิชา
Waste Heat Recovery

DME601

Mechanical Engineering Seminars I

DME602

Mechanical Engineering Seminars II

DME603

Mechanical Engineering Seminars III

DME651

Energy Resources and Conversion Technology

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

1 . การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ําความดันต่ํา
เงินรายไดคณะ
สําหรับกระบวนการอบฆาเชื้อในโรงเรือนเพาะ
วิศวกรรมศาสตร
เห็ดฟางโดยใชเตาแกสชีวมวลประสิทธิภาพสูง
2. การออกแบบเครื่องทําน้ํารอนแบบตอเนื่องใน เงินงบประมาณ
อุตสาหกรรมอาหาร
แผนดิน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง
เงินรายได
ผลิตภัณฑชุมชนแบบใชครีบวางเอียง ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เดือนกรกฎาคม 2556 – เดือนมิถุนายน 2557
4. การพัฒนาเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลชุมชน
เงินรายไดคณะ
ระหวางเดือนมีนาคม 2555 – เดือนมกราคม
วิศวกรรมศาสตร
2556
5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตใน
สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาดและคารบอน
ฟุตพรินท ระหวางเดือนมกราคม 2555 – เดือน
มกราคม 2556
6. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของ
สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารไทยอยางยั่งยืนสูหลักการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ
Green Productivity เพื่อการผลิตประจําป
2555

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2557

ระบุสถานภาพ
(หัวหนาโครงการ/
ผูรวมโครงการ)
หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2556

ผูรวมโครงการ

2555

หัวหนาโครงการ

2555

หัวหนาโครงการ

2555

ผูรวมโครงการ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารประจําหลักสูตร รายวิชาในหมวดวิชาเลือก สถานการณ
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ปรัชญา คุณสมบัติผูเขาศึกษา
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.1
1.หมวดวิชาบังคับ
6*
6
9
2.หมวดวิชาเลือก
6
15
3.หมวดวิชาปริญญานิพนธ
48
36
48
หนวยกิตรวม
48
48
72

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แบบ 1.1
3*
48
48

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
นิ สิ ต สอบข อเขี ย นตามประกาศการรั บ นิ สิ ต นิสิตที่จะสมัครเขาศึกษาตอตองทําการติดตอ
ระดับบัณฑิตของทางมหาลัยฯ แลวมาทําการ หาอาจารย ที่ ป รึก ษา ที่ เป น อาจารย ป ระจํ า
สอบสัมภาษณกับอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตร โดยมีหนังสือยืนยันการเปนรับเปนที่
ปรึกษาพรอมทั้งระบุถึงลักษณะงานวิจัยที่จะ
ทํา โดยนิ สิ ตต องสอบขอ เขีย นตามประกาศ
การรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ของทางมหาลั ย ฯ
และตองเขียนเสนอหัวขอที่จะทํามาแสดงให
กรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ
ในกรณี ท่ี นิ สิตสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่ น ที่ ในกรณี ที่นิสิตสําเร็จ การศึกษาในสาขาอื่น ที่
มิ ใ ช วิ ศ วกรรม เค รื่ อ งก ล ห รื อ ใน ส าข า มิ ใช วิ ศ วก รรม เค รื่ อ งก ล ห รื อ ใน ส าข า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลแต ข าดความเข า ใจใน วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลแต ข าดความเข า ใจใน
รายวิชาที่จําเปนสําหรับการทําปริญญานิพนธ รายวิชาที่จําเปนสําหรับการทําปริญญานิพนธ

หมายเหตุ
ปรับวิธีการ
รับสมัคร

ปรับเงื่อนไข
ในการเขา
การศึกษา
สําหรับนิสิต
181

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ที่ตองศึกษาในแขนงวิชาที่แตกตางจากแขนง
วิ ช าที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ วิ ศ วกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต จะตองเขาศึกษาในแบบ
2.1 เทานั้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หมายเหตุ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ อ าจเสนอ ที่ทําวิจัยไม
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกําหนดใหนิสิต
ตรง
ล ง ท ะ เบี ย น เรี ย น ใ น ร า ย วิ ช า อื่ น ๆ สาขาวิชาที่
นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว ในหลั ก สู ต รโดย เรียนมา
ลงทะเบี ย นแบบไม นั บ หน ว ยกิ ต (โดยมี ก าร
ประเมินผลการเรียนเปน S และ U) เพื่อใหมี
องคความรูเพียงพอในการทําปริญญานิพนธ
หลักสูตรแบงออกเปนสามลักษณะคือ
หลักสูตรมีลักษณะเดียวคือ
ปรับ
1.1 สํ าหรั บ ผู จ บปริ ญ ญาโทที่ ทํ า วิ จั ย เพี ย ง 1.1 สํ า หรั บ ผู จ บปริ ญ ญาโทที่ ทํ า วิ จั ย เพี ย ง แผนการ
อยางเดียว 48 หนวยกิต
อยางเดียว 48 หนวยกิต
ศึกษาที่รับ
2.1 สําหรับผูจบปริญญาโทที่ทําวิจัยและเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม 48 หนวยกิต
2.2 สํ า หรั บ ผู จ บปริ ญ ญาตรี ที่ ทํ า วิ จั ย และ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม 72หนวยกิต
รายวิชาหมวดวิชาบังคับมี 5 วิชา
รายวิชาหมวดวิชาบังคับมี 3 วิชา
ปรับลด
ว ศ ก 6 0 0 ร ะ เบี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย ท า ง วศก 701 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
รายวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วศก 702 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
บังคับ
วศก 601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 วศก 703 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
วศก 602 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
วศก 603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
วศก 604 การวิเคราะหความเหมาะสมที่สุด
มีหมวดวิชาเลือกแบงออกเปน 3 กลุมวิชา
ไมมีหมวดวิชาเลือก
จาก
1. กลศาสตรประยุกตและวิศวกรรมควบคุม
แผนการ
(Applied Mechanics and Control
ศึกษาที่เปด
Engineering)
ไมมีการ
2. พลังงาน (Energy)
เรียนวิชา
3. ความรอนและของไหล (Thermal and
เลือก
Fluids)
การสําเร็จการศึกษา
การสําเร็จการศึกษา
เปลี่ยน
สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ เงื่อนไขใน
วิท ยานิ พ นธ ตอ งได รั บ การตี พิ มพ ห รือ อย า ง วิท ยานิ พ นธ ต องได รับ การตี พิ มพ ในวารสาร การสําเร็จ
น อ ยได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสาร ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ การศึกษา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก าร อุ ด ม ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง
นอย ๒ เรื่อง ภายหลังเสนอหัวขอ และเปน
ชื่ อ แรกของผลงานวิ ช าการ โดยสามารถ
เทียบเคียง ๑ ใน ๒ บทความนานาชาติเปน
สิ ท ธิ บั ต ร ๑ เรื่ อ ง หรื อ บทความระดั บ ชาติ
(อยู ในฐาน TCI กลุ ม ๑ หรื อ ๒) ๒ เรื่ อ ง
หรือบทความระดับชาติ (อยูในฐาน TCI กลุม
๑ ห รื อ ๒ ) ๑ เรื่ อ ง กั บ ก าร เผ ย แ พ ร
ผล งาน วิ จั ย ใน ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ๑ เรื่ อ ง และได รั บ การตี พิ ม พ
รายงานจากการประชุ ม (Proceeding) ที่
ไดรับมาตราฐานตามขอกําหนดของสกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง
นอย ๒ เรื่อง

หมายเหตุ
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