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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อยอ M.Eng. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก
ความรอนและของไหล การออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติทสี่ ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2547
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ………… เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …………………….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2553
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร ซึ่งแบงไดเปน วิศวกรโรงงาน วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรดานการออกแบบ วิศวกร
ขายอุปกรณ / เครื่องจักร
8.2 นักวิจัย
8.3 นักวิชาการ
8.4 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
8.5 นักเขียนโปรแกรม
8.6 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เปนตน
8. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายชาวสวน กาญจโนมัย

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปการศึกษาที่จบ
รอง
D.Eng. (Mechanical Engineering),
ศาสตราจารย Nagaoka University of Technology, 2545
M.S. (Mechanical Engineering),
University of Southern California, 2537
B.Eng. (Industrial Engineering),
Kasetsart University, 2534
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

2

นายวิทวัส ศตสุข

3

นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

4

นายสมชาติ ฉันทศิริวรรณ

5

นายสัปปนันทน เอกอําพน

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปการศึกษาที่จบ
ผูชวย
Ph.D. (Mechanical Engineering), Illinois
ศาสตราจารย Institute of Technology,2543
M.Eng.(Mechanical Engineering),
California State U., Fullerton,2536
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,2533
ศาสตราจารย Post-Doc (Mechanical Engineering),
University of Minnesota Twin Cities,
2545
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Nagaoka University of Technology, 2544
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2533
ศาสตราจารย Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of California, 2539
M.S. (Mechanical Engineering), Stanford
University, 2533
B.S.(Engineering and Applied Science),
California Institute of Technology, 2532
อาจารย
Ph.D. (Mechanical Engineering), MIT,
USA, 2551
M.Eng (Mechanical Engineering), Brown
University, RI, USA, 2547
M.S(Mechanical Engineering), MIT,
USA, 2545

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

4

มคอ.2

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีก่ ลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม ทางดานเศรษฐกิจและสังคม
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยจะตองมีการบริหารจัดการ
องคกรความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกต
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย ประกอบกับเปาหมายยุทธ
ศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งเปาหมายยุทธ
ศาสตรของกรอบนโยบายทีเกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทย ทีเ่ นนการพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งตองใชบุคลากรเฉพาะสาขาที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น
ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทํา
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนีจ้ ําเปนจะตองใชวิศวกร
หลากสาขาจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปใน
รูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชวี ิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
เครื่องกล โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
ไดทันที
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกลตอสังคม โดย
ตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสยั ทัศนของ
มหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีตอพันธกิจมหาวิทยาลัย
ที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เนื่องจากมีผลตอทัศนคติของนักศึกษา และมีผลตอบรรยากาศ
การเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ตาม
เปาหมายที่ไดวางไวในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) นั้น นอกจาก
จะเรงพัฒนาคนแลว ยังจะตองเรงสงเสริมความกาวหนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดผลกระทบในดาน
ลบตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งในเรื่องนี้หากจะใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ในสภาพการณข ณะนี้ที่ มีก ารเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยา งรวดเร็ว จํา เปน ต องอาศั ย
นักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่มีความรูความสามารถสูงเปนจํานวนมาก ควบคูไปกับการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาวในระดับประเทศ
อยางไรก็ตามเปนที่ทราบกันดีวาขณะนี้ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในจํานวนที่
จํากัดและไมเพียงพอที่จะรองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐในการใหบริการ
ดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงไดตระหนักถึงปญหาและเล็งเห็นประโยชนในการขยายการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ซึ่งขณะนี้ทางภาควิชาฯ มีความพรอมในระดับหนึ่งหลังจากที่ไดเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแตป 2538 เปนตนมา โครงการนี้นอกเหนือจาก
การผลิตวิศวกรที่มีความรูความสามารถในสาขาเพิ่มขึ้นแลว ยังสามารถชวยเพิ่มนักวิจัยที่มีคุณภาพใหแก
ประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย โดยอาศัยทรัพยากรดานการศึกษาของรัฐที่มีอยูในขณะนี้ อีกทั้งยังจะนําไปสู
การเพิ่มพูนความรูและการสรางวิทยาการใหม ๆ และผลงานวิจัยใหกับอาจารยและนักวิจัยในภาควิชาฯ
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไปใน
อนาคต
1.2 ความสําคัญ
จากแผนพัฒนาประเทศที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทย
มีความตองการที่จะพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจําเปนตองอาศัย
นักวิทยาศาสตรและวิศวกร ที่มีความรูความสามารถ ประสบการณและคุณธรรมเพื่อรับมือกับอัตราการ
เจริญเติบโตทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึง
ตระหนักถึงปญหาและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สามารถสรางทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพเพื่อปรับโครงสรางของการใชทรัพยากรภายในประเทศ เทคโนโลยีในประเทศ ลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ และเปนการพัฒนาเทคโนโลยีและประเทศชาติซึ่งเปนปจจัยหนึ่งใน
การชวยลดตนทุนการผลิตอยางยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหบณ
ั ฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูความสามารถอยางแตกฉานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทั้งในภาคทฤษฎีการคํานวณเชิงคณิตศาสตร และภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกันเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตวิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความสามารถในการทําวิจัยไดดว ยตน
เอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. เพื่อสงเสริมการศึกษาและเผยแพรวิทยาการใหม ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในและตางประเทศ
4. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและการจัดการการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรในระดับมาตรฐานสากล
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
เครื่องกลใหมมี าตรฐานไมตา่ํ กวา จากหลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ที่ สกอ. กําหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอด
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน - รายงานผลการประเมินความพึง
คลองกับความตองการของธุรกิจ ความตองการของผูประกอบการ พอใจในการใชบัณฑิตของ
และการเปลี่ยนแปลงของ
ดานวิศวกรรมเครื่องกล
ผูประกอบการ
เทคโนโลยี
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรูค วามสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน - สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี เรียนการสอนใหทํางานบริการ อาจารยในหลักสูตร
ประสบการณจากการนําความรู วิชาการแกองคกรภายนอก
ทางวิศวกรรมเครื่องกลไปใชงาน
จริง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เปนหลักสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) โดยจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
1.1.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16
สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแตละรายวิชาใหกับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
1.1.3 รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน “หนวยกิต”
หมายถึง หนวยทีแ่ สดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการใหนักศึกษาตามปกติ หนึ่งหนวยกิต
หมายถึงการบรรยาย 1 ชัว่ โมง หรือปฏิบตั ิทดลองไมนอ ยกวา 2 ชัว่ โมง หรือการฝกงานไมนอยกวา 3
ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
สวนการสอนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามเกณฑที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด
1.1.4 หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทํา
วิทยานิพนธ ซึ่งเปนแผนเชิงวิชาการเพียงแผนเดียว มีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรรวม 39 หนวยกิต
ประกอบดวยวิชาบังคับ 7 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาสัมมนา 2
หนวยกิต และ วิทยานิพนธ 18 หนวยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในหรือตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ
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2) ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรืออยูในการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.5
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณ และ/หรือผานการสอบขอเขียน
2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL สําหรับขอสอบ Paperbased หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาขาดความเขมแข็งเชิงวิชาการในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ใหนกั ศึกษาเขาเรียนวิชาพื้นฐานที่จําเปนในระดับปริญญาตรีโดยไมนับหนวยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 20 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
20
20
20
20
20
ชั้นปที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปที่ 2
20
40
40
40
40
รวม
20
20
20
20
คาดวาจะจบการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน (ตอป)
ใชงบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
144,000 บาท
หมวดเงินเดือน
144,000
บาท
หมวดคาจางประจํา
¯
บาท
งบดําเนินการ
150,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
25,000
บาท
หมวดคาใชสอย
25,000
บาท
หมวดคาวัสดุ
50,000
บาท
หมวดสาธารณูปโภค
50,000
บาท
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งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ

300,000
300,000

บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น
594,000
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
108,400 บาทตอป
2.7 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
(พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39
หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาบังคับ
7
หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับเลือก
6
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
6
หนวยกิต
4) หมวดวิชาสัมมนา
2
หนวยกิต
5) วิทยานิพนธ
18
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรยอ วก/ ME
หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
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เลขหลักหนวย
เลข 0-3
เลข 4-9
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1
เลข 2-4
เลข 5-7

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปฏิบัติการ
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพลศาสตรความรอน
หมวดวิชากลศาสตรของไหล
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาออกแบบ
หมวดวิชาพลศาสตรและการควบคุม
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพิเศษ

เลข 8-9
เลขหลักรอย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับตน
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ
หมายเหตุ 1. รหัสวิชาและชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองไมซ้ํากับวิชาอื่น
และชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองใชใหสอดคลองกัน
2. อักษรยอ ซึ่งเปนอักษรยอของสาขาวิชาตองไมซ้ํากับสาขาวิชาอื่น
3.1.3.1 วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัส
รายวิชา
วก. 610 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ME 610 Advanced Engineering Mathematics

หนวยกิต
3 (3-0-9)

วก. 611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
ME 611 Advanced Numerical Methods

3 (3-0-9)

วก. 680 การเขียนเชิงวิชาการ
1 (1-3-4)
ME 680 Technical Writing
3.1.3.2 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเอกจากหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตอไปนี้ เปนจํานวน 6 หนวยกิต
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รหัส
รายวิชา
หมวดวิชาความรอนและของไหล
วก. 624 การถายเทความรอนขั้นสูง
ME 624 Advanced Heat Transfer

หนวยกิต

วก. 625 การออกแบบระบบทางความรอน
ME 625 Design of Thermal Systems

3 (3-0-9)

วก. 626 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน
ME 626 Numerical Method for Heat Transfer

3 (3-0-9)

วก. 627 ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน
ME 627 Transport Phenomena in Porous Media

3 (3-0-9)

วก. 634 เทคโนโลยีการอบแหง
ME 634 Drying Technology

3 (3-0-9)

วก. 635 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ME 635 Energy Management Technology

3 (3-0-9)

วก. 636 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
ME 636 Design of Turbomachinery

3 (3-0-9)

วก. 637 การไหลของของไหลหนืด
ME 637 Viscous Fluid Flow

3 (3-0-9)

วก. 638 เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด
ME 638 Clean Room Technology and Design

3 (3-0-9)

วก. 724 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
ME 724 Advanced Thermodynamics

3 (3-0-9)

วก. 725 ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
ME 725 Advanced Combustion Theory

3 (3-0-9)

วก. 726 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
ME 726 Advanced Refrigeration and Air Conditioning

3 (3-0-9)

วก. 727 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
ME 727 Advanced Fluid Mechanics

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
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รหัส
รายวิชา
วก. 728 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล
ME 728 Computational Fluid Dynamics

หนวยกิต
3 (3-0-9)

วก. 729 พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ
ME 729 Principle of Microwave Heating

3 (3-0-9)

วก. 747 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1
ME 747 Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 1

3 (3-0-9)

วก. 748 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2
ME 748 Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 2

3 (3-0-9)

วก. 749 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 3
ME 749 Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 3
หมวดวิชาการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง
วก. 654 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
ME 654 Optimal Design of Mechanical Elements

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

วก. 655 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร
ME 655 Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing

3 (3-0-9)

วก. 656 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
ME 656 Design of Agricultural Machines

3 (3-0-9)

วก. 657 การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร
ME 657 Agricultural Engineering Simulation

3 (3-0-9)

วก. 658 การวัดและเครื่องมือการวัด
ME 658 Measurement and Instrumentation

3 (3-0-9)

วก. 659 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต
ME 659 Robot Dynamics and Control

3 (3-0-9)

วก. 664 ทฤษฎีของความยืดหยุน
ME 664 Theory of Elasticity

3 (3-0-9)

วก. 665 กลศาสตรการแตกหัก
ME 665 Fracture Mechanics

3 (3-0-9)
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รหัส
รายวิชา
วก. 674 การลา
ME 674 Fatigue

หนวยกิต
3 (3-0-9)

วก. 675 ไทรโบโลยี
ME 675 Tribology

3 (3-0-9)

วก. 676 การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล 3 (3-0-9)
ME 676 Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs
วก. 754 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
ME 754 Advanced Finite Element Method

3 (3-0-9)

วก. 755 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
ME 755 Advanced Mechanical Vibration

3 (3-0-9)

วก. 756 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
ME 756 Advanced Automatic Control

3 (3-0-9)

วก. 757 ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง
ME 757 Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems

3 (2-3-8)

วก. 758 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
ME 758 Advanced Mechanics of Solids

3 (3-0-9)

วก. 777 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม
และกลศาสตรของแข็ง 1
ME 777 Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 1

3 (3-0-9)

วก. 778 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม
และกลศาสตรของแข็ง 2
ME 778 Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 2

3 (3-0-9)

วก. 779 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม
3 (3-0-9)
และกลศาสตรของแข็ง 3
ME 779 Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 3
3.1.3.3 วิชาเลือก 6 หนวยกิต นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาใดก็ไดจาก
กลุมวิชาบังคับเลือกดังกลาวขางตน โดยไมซ้ํากับวิชาที่ศึกษาเปนวิชาเอก
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3.1.3.4 วิชาสัมมนา
รหัส
รายวิชา
วก. 600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
ME 600 Mechanical Engineering Seminar 1

หนวยกิต
1 (1-0-3)

วก. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
ME 601 Mechanical Engineering Seminar 2

1 (1-0-3)

3.1.3.5 วิทยานิพนธ 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วก. 800 วิทยานิพนธ
ME 800 Thesis

หนวยกิต
18

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
วก. 610
วก. xxx
วก. xxx
วก. 600
รวม

ภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตรวศิ วกรรมขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
10 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วก. 611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
วก. xxx วิชาบังคับเลือก
วก. xxx วิชาเลือก
วก.601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
10 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วก. 680 การเขียนเชิงวิชาการ
วก. 800 วิทยานิพนธ
รวม

ภาคเรียนที่ 2
1 หนวยกิต
9 หนวยกิต
10 หนวยกิต

วก. 800 วิทยานิพนธ

9 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วก. 610
ME 610

คณิตศาสตรวศิ วกรรมขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Engineering Mathematics
สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรมในดานตาง ๆ อาทิเชน การนําความ
รอน การแพรกระจายของคลื่น การสั่นสะเทือน กลศาสตรของแข็ง และ กลศาสตรของไหล เปนตน
การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาดังกลาว ทั้งในรูปผลเฉลยแมนตรงและเชิงตัวเลข
ลาปลาซทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดานคณิตศาสตร
วก. 611
ME 611

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Numerical Methods
สมการอนุพันธแบบตาง ๆ ทั้งปญหาหนึง่ มิติ และหลายมิติ การแกกลุมสมการพีชคณิต
เชิงเสนและไมเชิงเสน การดิฟเฟอเรนชิเอตและการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสอง
ต่ําสุด วิธีดิสครีไตเซชั่นสมการอนุพันธรูปแบบตาง ๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส และไฟไนตวอลลุม
บทนําเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต
วก. 680
ME 680

การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-3-4)
Technical Writing
เนื้อหา รูปแบบและการนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ องคประกอบของวิทยานิพนธ การ
เขียนบทคัดยอ ความเปนมา ขั้นตอนวิธีการวิจัย การวิเคราะหผลการวิจัย ขอสรุปและเสนอแนะ การใช
รูปและตาราง การเขียนสัญลักษณและสมการคณิตศาสตร การใชศัพทวิชาการอยางถูกตอง จริยธรรม
ของนักวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเสนอผลงานวิชาการ
วก. 624
ME 624

การถายเทความรอนขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Heat Transfer
หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน ไดแก การนําความรอน การพาความรอน และ
การแผรังสี สมการการนําความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงทีส่ ําหรับปญหาหนึ่งมิติ และหลาย
มิติของรูปทรงตาง ๆ การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธีตาง ๆ เชน วิธีแยกตัว
แปร วิธีซุปเปอรโพสสิชั่น การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนําความรอน สมการการพา
ความรอนและสมการโมเมนตัมในระบบทีม่ ีการไหลแบบราบเรียบ การพาความรอนในกรณีการไหล
ภายในและรอบนอกวัตถุ การพาความรอนอิสระ การพาความรอนในวัสดุพรุน การเดือด และการ
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ควบแนน หลักการของการแผรังสีความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอืน่ ๆ สมบัติการแผรังสีของผิววัตถุ
จริง แฟคเตอรเชิงรูปราง การแลกเปลี่ยนรังสีความรอนในระบบที่มีพนื้ ผิวปด
วก. 625 การออกแบบระบบทางความรอน
3 (3-0-9)
ME 625 Design of Thermal Systems
การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธีเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยว
ของกับระบบการไหลและระบบทางความรอน
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิงประจักษ
สําหรับแกปญหาตาง ๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเอ็กเซอรจี เทคนิคการหาคาเหมาะ
สมที่สุด เทคนิคการออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร
วก. 626
ME 626

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน
3 (3-0-9)
Numerical Method for Heat Transfer
สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหากลไกการถายเทความรอนในรูปแบบตาง ๆ การนําความ
รอน การพาความรอน และการแผรังสีความรอน การแกปญหาการถายเทความรอนดวยระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขตาง ๆ เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส วิธีไฟไนตวอลลุม และไฟไนตเอลิเมนต การคํานวณการถายเท
ความรอนในพิกัดตาง ๆ เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพิกดั ทรงกลม การแกปญหาการถายเท
ความรอนในของแข็งและของไหล และในงานวิศวกรรมเครื่องกล
วก. 627
ME 627

ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน
3 (3-0-9)
Transport Phenomena in Porous Media
ทฤษฎีเกี่ยวกับวัสดุพรุน การสรางสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาการถายเทความรอน
และมวลสารในวัสดุพรุนชนิดอิ่มตัวและไมอิ่มตัวในกระบวนการตาง ๆ อาทิเชน การเย็นเยือก การ
ละลาย การอบแหง และการซึมของน้ําในเพคเบดเปนตน การสรางสมการไฟไนตวอลลุมและขั้นตอน
พัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยแกปญหา การทดลองจริงในหองปฏิบัติการการ
ถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน
วก. 634
ME 634

เทคโนโลยีการอบแหง
3 (3-0-9)
Drying Technology
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการอบแห ง กลไกการเคลื่ อ นที่ ข องความชื้ น ออกจากวั ต ถุ
กระบวนการอบแหงแบบพิเศษ การอบแหงโดยใชไอน้ํา การอบแหงดวยวิธีสุญญากาศ การอบแหงดวย
คลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ และการอบแหงดวยวิธีธรรมดาควบคูกับคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุ
เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหสมรรถนะกระบวนการอบแหงและการ
ทดลองจริงของกระบวนการอบแหงในหองปฏิบัติการ
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วก. 635
ME 635

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
3 (3-0-9)
Energy Management Technology
แหลงพลังงานตามธรรมชาติ โรงจักรตนกําลัง พลังงานหมุนเวียนและทดแทน การ
วิเคราะหการใชพลังงานและแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แนวโนม
ของการใชพลังงาน หนวยงานที่เกีย่ วของกับพลังงานในประเทศไทย นโยบายและกฎหมายดานพลังงาน
ในอนาคตของประเทศไทย การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การ
เยี่ยมชมกิจการดานพลังงานตาง ๆ

วก. 636
ME 636

การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-9)
Design of Turbomachinery
ประเภทของอุปกรณเครื่องจักรกลของไหล คุณลักษณะและสมรรถนะของอุปกรณเครื่อง
จักรกลของไหลแตละชนิด อาทิเชน พัดลม ปม โบลเวอร คอมเพรซเซอร และกังหันน้ํา ทฤษฏีและ
หลักการออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร การเดินเครื่อง การซอมบํารุง
วก. 637
ME 637

การไหลของของไหลหนืด
3 (3-0-9)
Viscous Fluid Flows
สมการพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได การหาคําตอบของสมการนิวโตเนียน ลามินาร
บาวดารีเลเยอร เสถียรภาพของการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปนปวนแบบอัดตัวไมได บาวดา
รีเลเยอรสําหรับการไหลแบบอัดตัวได ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลของของไหลแบบ
หนืด

วก. 638
ME 638

เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด
3 (3-0-9)
Clean Room Technology and Design
ความตองการและการจัดแบงประเภทของหองสะอาด อนุภาคที่มาทางอากาศ ขอกําหนด
และการควบคุมอนุภาค การควบคุมรูปแบบการไหล การไหลแบบทั่วไป การไหลแบบราบเรียบ การ
ไหลแบบดิ่งลง การไหลแบบขวาง และปจจัยที่มีผลตอการกระจายของอนุภาค เงื่อนไขการออกแบบของ
แตละกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม คุณภาพและการควบคุมอากาศภายใน ความสบายของมนุษย
ไซโครเมตรี การคํานวณภาระความรอน ระบบควบคุมการทําความเย็น การปรับอากาศและภาวะมลพิษ
มาตรฐานของภาวะมลพิษและสิ่งที่เปนอันตรายตอการทํางาน
แหลงกําเนิดและการควบคุมเสียง
กรณีศึกษา
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วก. 724
ME 724

เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Thermodynamics
การใชกฎขอหนึ่งและขอที่สองทางเทอรโมไดนามิกสสาํ หรับการวิเคราะห
ระบบทาง
ความรอน ระบบเฟสเดียวและหลายระบบเฟส การยอนกลับไมไดและเอกเซอรจี ปฏิกริยาทางเคมี การ
ผลิตกําลัง การออกแบบระบบทางเทอรโมไดนามิกส เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดทางเทอรโม
ไดนามิกส การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหสมบัติและระบบทางเทอรโมไดนามิกส

วก. 725
ME 725

ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Combustion Theories
ทฤษฎีการเผาไหม เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การวิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเม
ตริค สมการอนุรักษสําหรับการไหลที่มกี ารเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมีเชิงจลน ปฏิกิริยา
ลูกโซ อุณหภูมิเปลวไฟ การเผาไหมแบบผสมลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกิดมลพิษ
จากการเผาไหม งานประยุกตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม

วก. 726
ME 726

การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการถายเทความรอนและความชืน้
ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํามาก อิทธิพลทางความรอนของ
สิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พื้นฐานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ การ
ควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
วก. 727
ME 727

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Fluid Mechanics
ทฤษฎีกลศาสตรของไหล สมการอนุรักษมวล สมการโมเมนตัม และสมการอนุรักษ
พลังงาน การวิเคราะหชดุ สมการกํากับและการหาผลเฉลยแมนตรงสําหรับปญหาการไหลรูปแบตางๆ
ทฤษฎีของบาวดารีเลเยอร การไหลเนื่องจากแรงลอยตัว การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีเบื้องตนของการ
ไหลปนปวน
วก. 728
ME 728

การคํานวณดานพลศาสตรของไหล
3 (3-0-9)
Computational Fluid Dynamics
สมการเชิงอนุพันธยอยของปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน วิธีไฟ
ไนตดิฟเฟอเรนซ และไฟไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน
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การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรทางพานิชยแกปญหาทางพลศาสตร
ในอุตสาหกรรม
วก. 729
ME 729

พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ
3 (3-0-9)
Principle of Microwave Heating
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกําเนิดความรอนจากไมโครเวฟ
สวนประกอบพืน้ ฐานของ
ระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ วิธีการวัดหาคาไดอิเลคตริกของวัสดุ การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร
การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุที่มีขนาดกึ่งอนันตโดยใชกฎของแล
มเบิรท การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุที่มีขนาดจํากัดโดยใชสมการแมกซเวลล การ
หาคําตอบจากแบบจําลองโดยใชคอมพิวเตอร การทดลองในระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ การ
ออกแบบระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟสําหรับอุตสาหกรรม กฎของความปลอดภัย

วก. 747
ME 747

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1
3 (3-0-9)
Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 1
เปนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการใหม ๆ ทางดานความรอนและของไหล ที่นาสนใจเปน

พิเศษ
วก. 748
ME 748

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2
3 (3-0-9)
Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 2
เปนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการใหม ๆ ทางดานความรอนและของไหล ที่นาสนใจเปน

พิเศษ
วก. 749
ME 749

หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 3
3 (3-0-9)
Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 3
เปนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการใหม ๆ ทางดานความรอนและของไหล ที่นาสนใจเปน

พิเศษ
วก. 654
ME 654

การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
3 (3-0-9)
Optimal Design of Mechanical Elements
ประเภทของปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การตั้งปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด
วิธีการเชิงวิเคราะหและวิธีการเชิงตัวเลขในการแกปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การประยุกตใช
หลักการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
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วก. 655
ME 655

การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing
การใชคอมพิวเตอรชวยในขัน้ ตอนตาง ๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การใช
คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและเขียน การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
การใชคอมพิวเตอรชวยในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นสวน

วก. 656
ME 656

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3 (3-0-9)
Design of Agricultural Machines
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร และอุปกรณทางการเกษตร ความสัมพันธระหวางดิน
พืช และเครื่องจักร การผลิตเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศ การวิเคราะหปจจัยและขอจํากัดในการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร แนวคิดในการออกแบบใหตรงกับความตองการของผูใช
วก. 657
ME 657

การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร
3 (3-0-9)
Agricultural Engineering Simulation
ขั้นตอนการจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร ซึ่งประกอบดวย กระบวนการผลิตทางการ
เกษตร การทํางานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร เชนรถไถปรับหนาดิน เครื่องจักรแปรรูปทางการ
เกษตร กําหนดตัวประกอบตาง ๆ และความสัมพันธของแบบจําลองและสมการคณิตศาสตร เพื่อสราง
แบบจําลองสําหรับงานวิจัย และการปฎิบัติจริง
วก. 658
ME 658

การวัดและเครื่องมือการวัด
3 (3-0-9)
Measurement and Instrumentation
เทคนิคในการทดลองเพื่อการวัดตัวแปรทางกายภาพเชน แรง ความเคน อุณหภูมิ ปริ
มาตรการไหล และความเรง หลักการทํางานของอุปกรณตรวจวัดตางๆ คาผิดพลาดในการวัด การ
วิเคราะหความไมแนนอน ความนาจะเปนและสถิติ การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในเก็บผลการทดลอง
การออกแบบเครื่องมือวัด

วก. 659
ME 659

พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต
3 (3-0-9)
Robot Dynamics and Control
การใชงานหุนยนตในเชิงอุตสาหกรรม ทฤษฎีการควบคุมแบบตาง ๆ วิธีการคํานวณ
โมเมนตของความเฉื่อย วิธีวิเคราะหทางจลนพลศาสตร และจลศาสตร ของการเคลื่อนที่ของหุนยนต การ
คํานวณและควบคุมตําแหนงของขอตอ การหาเสนทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การใชงานของหุนยนต
รวมกับอุปกรณตรวจวัด เชน อุปกรณตรวจวัดแรง และ ระยะทาง แนะนําการมองเห็นของหุน ยนต การ
รับรูรูปแบบ และปญญาประดิษฐ
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วก. 664
ME 664

ทฤษฎีของความยืดหยุน
3 (3-0-9)
Theory of Elasticity
การวิเคราะหความเคนและความเครียด
กฏของฮุกสําหรับปญหาแบบสองและสามมิติ
เงื่อนไขการสมดุลและความเขากันได ฟงกชั่นความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัดตั้งฉาก ระบบ
พิกัดเชิงขัว้ และระบบพิกัดโคง ปญหาการยืดหยุนในสามมิติ
วก. 665
ME 665

กลศาสตรการแตกหัก
3 (3-0-9)
Fracture Mechanics
สาเหตุและการปองกันความเสียหายของโครงสราง การสะสมของความเคน ความเคน
และความเครียดที่ปลายรอยราว กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน และกลศาสตรการแตกหัก
แบบอิลาสโต-พลาสติก การทดลองทางดานกลศาสตรการแตกหัก
วก. 674
ME 674

การลา
3 (3-0-9)
Fatigue
การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งที่มีโครงสรางผลึก การเกิดของรอยราวลา
ในของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง การลาแบบจํานวนรอบสูง การลาแบบจํานวนรอบ
ต่ํา การลาจากการสัมผัส การลาจากการกัดกรอน
วก. 675
ME 675

ไทรโบโลยี
3 (3-0-9)
Tribology
สมบัติของผิวแข็งและการวัดสมบัติของผิวแข็ง กลศาสตรการสัมผัส ทฤษฎีการเสียดทาน
กลไกการสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ การหลอลื่น สมบัติไทรโบโลยีของของแข็ง
วก. 676
ME 676

การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล 3 (3-0-9)
Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs
การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตที่มีตอ
คุณลักษณะ สมรรถนะ และราคาของชิ้นสวนตาง ๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพือ่ วิเคราะหฟงกชั่นคาใชจาย การหาคาที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณลักษณะ
ของวัสดุ และการประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน

วก. 754
ME 754

วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนโดยทัว่ ไปของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต
สมการไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอนและดานการไหล การ
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วิเคราะหหาความเคนและความเครียด การวิเคราะหหาอุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา
ทางดานโครงสรางและการถายเทความรอน รวมทั้งการประยุกตใชในงานวิศวกรรม
วก. 755
ME 755

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanical Vibration
ทบทวนการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว การวิเคราะหการ
สั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว ความถี่ธรรมชาติ การสั่นสะเทือนที่ถูกบังคับ ผลของ
แรงเสียดทาน วิธีการเชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การลดการสั่นสะเทือน การวัดความ
สั่นสะเทือน การหาความเร็ววิกฤติในเครื่องจักรกล การแกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

วก. 756
ME 756

การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Automatic Control
ทฤษฎีการควบคุม หลักการควบคุมขั้นสูงเฉพาะทาง การควบคุมแบบปรับตัวได การ
ควบคุมเชิงสุม การควบคุมแบบไมเปนเชิงเสน การควบคุมแบบเรียนรูแ ละทําซ้ํา การควบคุมระบบขนาด
ใหญที่มีตัวแปรจํานวนมาก ปฏิบัติการการนําทฤษฎีไปใชควบคุมระบบทางกล

วก. 757
ME 757

ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems
การออกแบบวงจรนิวมาติกสและไฮดรอลิกส บลอกไดอะแกรม การควบคุมระบบแบบเปด
การควบคุมแบบปอนยอนกลับ การใชพีแอลซี (PLC) ขั้นสูงเพื่อแกปญ
 หาในระบบที่ซับซอนและมีขนาด
ใหญ
วก. 758
ME 758

กลศาสตรของแข็งขัน้ สูง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanics of Solids
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปรางของของแข็งแบบสถิตและจลศาสตรโดยวิธีการเทนเซอร
การใชงานเทนเซอร คูลําดับ เคอฟวิลิเนียรและแคลคูลัสของความยืดหยุน วิสโคอิลาสติกซิตี้ ทฤษฎี
พลังงาน และการอนุรักษพลังงาน
วก. 777
ME 777

หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 1 3 (3-0-9)
Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 1
เปนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการใหม ๆ ทางดานการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม
และกลศาสตรของแข็ง ที่นาสนใจเปนพิเศษ

23

มคอ.2

วก. 778
ME 778

หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 2 3 (3-0-9)
Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 2
เปนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการใหม ๆ ทางดานการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม
และกลศาสตรของแข็ง ที่นาสนใจเปนพิเศษ

วก. 779
ME 779

หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 3 3 (3-0-9)
Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 3
เปนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการใหม ๆ ทางดานการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม
และกลศาสตรของแข็ง ที่นาสนใจเปนพิเศษ

วก. 600
ME 600

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3 (3-0-9)
Mechanical Engineering Seminar 1
การศึกษาหรือคนควาเกี่ยวกับปญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมาย
จากอาจารยผูสอน ในระหวางการศึกษา นักศึกษาจะตองทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตอ
ผูเขารวมวิชาสัมมนา
วก. 601
ME 601

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (1-0-3)
Mechanical Engineering Seminar 2
การศึกษาหรือคนควาเกีย่ วกับปญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมาย
จากอาจารยผสู อน ในระหวางการศึกษา นักศึกษาจะตองทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตอ
ผูเขารวมวิชาสัมมนา

วก. 800
ME 800

วิทยานิพนธ
18
Thesis
การสร า งโครงการวิ จั ย และดํ า เนิ น การวิ จั ย อั น ก อ ให เ กิ ด องค ค วามรู ใ หม ใ นสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กอใหเกิด
ประโยชนในการใชงานจริง หรือเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนําเสนอวิทยานิพนธ การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ มีการ
เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบในรูปแบบการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
1

2.

3.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
นายชาวสวน กาญจโนมัย

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

D.Eng.

Mechanical Engineering

M.S.

Mechanical Engineering

ผูชวยศาสตราจารย นายวิทวัส ศตสุข

B.Eng.
Ph.D.

Industrial Engineering
Mechanical Engineering

ศาสตราจารย

M.Eng. Mechanical Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล
Post-Doc Mechanical Engineering

นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

Ph.D.

Mechanical Engineering

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Nagaoka University of
Technology
University of Southern
California
Kasetsart University
Illinois Institute of
Technology
California State U.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University of Minnesota
Twin Cities
Nagaoka University of
Technology

ป
2545
2537
2534
2543
2536
2533
2545
2544
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ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

4.

5.

ลําดับที่
3.
(ตอ)

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

ศาสตราจารย

นายสมชาติ ฉันทศิริวรรณ

Ph.D.
M.S.
B.S.

อาจารย

นายสัปปนันทน เอกอําพน

Ph.D.
M.Eng.
B.S.

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Engineering and Applied
Science
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering

ชื่อ-สกุล

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
University of California
Stanford University
California Institute of
Technology
MIT, USA
MIT, USA
Brown University, USA

ป
2538
2533
2539
2533
2532
2551
2547
2545

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
1.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
นายดุลยโชติ ชลศึกษ

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Columbia University
Columbia University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป
2544
2540
2535
26
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ลําดับที่
2.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Post-Doc

Mechanical Engineering

Ph.D.

Mechanical Engineering

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Engineering and Applied
Science
Farm Machinery

3.

ศาสตราจารย

นายสมชาติ ฉันทศิริวรรณ

Ph.D.
M.S.
B.S.

4.

รองศาสตราจารย

นายพินยั ทองสวัสดิ์วงศ

M.Eng.

5.

ผูชวยศาสตราจารย นายเกียรติขจร สุเวทเวทิน

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Minnesota
Twin Cities
Nagaoka University of
Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
University of California
Stanford University
California Institute of
Technology
Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยขอนแกน,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ป
2545
2544
2538
2533
2539
2533
2532
2524
2516
2532
2524
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6.

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย นายฉัตรชัย มานะดี

7.

ผูชวยศาสตราจารย นายวิทวัส ศตสุข

ลําดับที่

8.

9.

รองศาสตราจารย

นายชาวสวน กาญจโนมัย

ผูชวยศาสตราจารย นายวิโรจน ลิ่มตระการ

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Agr.
B.Agr.
Ph.D.

Agricultural Engineering
Agricultural Engineering
Mechanical Engineering

M.Eng.
วศ.บ.

Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

D.Eng.

Mechanical Engineering

M.S.

Mechanical Engineering

B.Eng.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

Industrial Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Kobe University
Kobe University
Illinois Institute of
Technology
California State U.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Nagaoka University of
Technology
University of Southern
California
Kasetsart University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป
2533
2531
2543
2536
2533
2545
2537
2534
2546
2538
2533
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10.

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย นายบรรยงค รุงเรืองดวยบุญ

11.

ผูชวยศาสตราจารย นายวาทิต ภักดี

12.

อาจารย

ลําดับที่

13.

นายมนตชยั พฤกษวไิ ลเลิศ

ผูชวยศาสตราจารย นายธีระ เจียศิริพงษกุล

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.

Mechanical Engineering
Mechcanical Engerring
วิศวกรรมเครื่องกล
Materials science

วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
Applied Mechanics
(Vibrations)
Mechatronics

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Lehigh University
Lehigh University
ส.เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
University of Colorado
University of Colorado
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Nagaoka University of
Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Darmstadt
Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ป
2546
2543
2538
2546
2541
2537
2549
2541
2539
2548
2543
2540
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14.

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย นายไชยณรงค จักรธรานนท

15.

อาจารย

ลําดับที่

16.

อาจารย

นายชาญณรงค อัศวเทศานุภาพ

นายสัปปนันทน เอกอําพน

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.

Mechanical Engineering

M.Eng.

Aerospace engineering

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
M.Eng.
B.S.

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Tokyo
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
University of Southern
California
University of Southern
California
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
MIT, USA
MIT, USA
Brown University, USA

ป
2549
2541
2536
2550
2548
2538
2551
2547
2545

30

มคอ.2

ลําดับที่
17.

18.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

อาจารย

ชื่อ-สกุล
นายอิศเรศ ธุชกัลยา*

นายกริช เจียมจิโรจน*

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

เทคโนโลยีอุณหภาพ

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกลจักรกล
เกษตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล

ป
2543
2541
2544
2541
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ
4.1 คําอธิบายโดยยอ
การสรางโครงการวิจยั และดําเนินการวิจยั อันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กอใหเกิด
ประโยชนในการใชงานจริง หรือเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนําเสนอ
วิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจยั และจริยธรรมในการ
เผยแพรผลงานวิชาการ
มีการเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบในรูปแบบการประชุม
วิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําวิทยานิพนธ
ตลอดทั้งมีความ
เชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําวิทยานิพนธซึ่งสามารถเปนตนแบบในการ
พัฒนาตอได โดยมีขอบเขตวิทยานิพนธทสี่ ามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ผลงาน
ที่ไดมีประโยชนตอสาธารณชนทั้งงานพืน้ ฐานและงานประยุกต
4.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ปการศึกษาที่ 2
4.4 จํานวนหนวยกิต
18 หนวยกิต
4.5 การทําวิทยานิพนธ
4.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมวิชาบังคับ 8 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวย
กิต และวิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00 (คิด เฉพาะ
รายวิชาที่ไดระดับ C ขึ้นไป)
4.5.2 หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 3 ทานซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา
รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจ
มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยมีคุณสมบัติดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
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นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยทีม่ ิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจยั ที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4.6 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาตอสัปดาห จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา
4.7 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษา และประเมินจากรายงานที่มีการนําเสนอตอคณะกรรมการในลักษณะของการสอบ
การนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 4 ทาน โดยมีรายละเอียดดงนี้
4.7.1 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําอันไดแกอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและกรรมการวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
4.7.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได
แตตอ งไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบ
วิทยานิพนธดว ยทุกครั้ง
4.7.3 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมือ่ สอบภาษาตางประเทศผานแลว
4.7.4 การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
4.7.5 หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ นักศึกษาจะตองสอบผานวิชาภาษาอังกฤษกอน
การสอบวิทยานิพนธ โดยจะตองสอบไดระดับ P ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการ ศึกษาระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2539 หรือเรียนผานวิชาภาษาอังกฤษที่จัดไวโดยเฉพาะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การบรรยาย
ตอสาธารณะ และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชา
ที่เกี่ยวของ
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง
และมีการกําหนดหัวหนากลุม ในการทํารายงานตลอดจน
กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการทําสื่อการนําเสนอและ
นําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนกั ศึกษาไดสราง
ภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนกั ศึกษาหมุนเวียน
กันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพือ่ ฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรง
เวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน
เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับวิศวกรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนัน้ วิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาที่สรางผลกระทบ
ไดในวงกวาง จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ
อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติ
ดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอ ตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมีวิชาสัมมนา 1 – 3 ที่อาจารยผูสอนจัดใหมีการ
วัดมาตรฐานทัง้ ในดานคุณธรรมและจริยธรรม
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย โ ดยต อ งไม ก ระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกการบ า นของผู อื่ น เป น ต น
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะ
เวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวิ นัยและพรอมเพรี ยงของนัก ศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกีย่ วกับวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานัน้ ตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรม รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
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(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานใหใชงาน
ไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรูในศาสตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชัน้
เรียน ตลอดระยะเวลาทีน่ ักศึกษาอยูใ นหลักสูตร
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การคนควา วิจัย สัมมนา โดยเนน
หลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
อาจจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการ
ศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรบั การพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนกั ศึกษา
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คิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนใน
ลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน วิเคราะหงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได
อยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทํา ไดโดยการออกขอสอบที่ใ หนักศึ กษาแก ปญหา
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา โดยหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตทางวิศวกรรมเครื่องกล
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนกั ศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกีย่ วของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความ
สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรือ่ งจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรก
วิธีการที่เกีย่ วของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
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(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดไดในระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสาน
งานกับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
3) กลยุ ทธการประเมินผลการเรีย นรูด านทักษะความสัมพัน ธ ระหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใ นปจจุบนั ตอการทํางานที่เกีย่ วกับ
วิศวกรรมเครื่องกล
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูและประสบการณทาง
วิศวกรรมเครื่องกลอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชทักษะวิศวกรรมเครื่องกลอยางเหมาะสม
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การวั ด มาตรฐานนี้ อ าจทํ า ได ใ นระหว า งการสอน โดยอาจให นั ก ศึ ก ษาแก ป ญ หา
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตวิศวกรรม
เครื่องกลมาใชงานหลากหลายสถานการณ
3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
ประเมินจากเทคนิ คการนํ า เสนอโดยใช ทฤษฎี การประยุก ตใ ชทฤษฎี การเลือ กใช
เครื่องมือทางวิศวกรรม เครื่องกล หรือที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากผลการทดสอบรายวิชา
(2) ประเมินจากผลการเรียนวิชาสัมมนา
(3) ประเมินจากการสอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ อันไดแก การสอบเคาโครง การสอบ
ความกาวหนา และการสอบเพื่อจบการศึกษา
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
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2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรม รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานใหใชงาน
ไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน วิเคราะหงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลไดอยาง
เหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรเครื่องกล
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใ นปจจุบนั ตอการทํางานที่เกีย่ วกับวิศวกรรม
เครื่องกล
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูและประสบการณทาง
วิศวกรรมเครื่องกลอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
z ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
วก. 610
วก. 611
วก. 680
วก. 624
วก. 625
วก. 626
วก. 627
วก. 634
วก. 635
วก. 636
วก. 637
วก. 638
วก. 724

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
การเขียนเชิงวิชาการ
การถายเทความรอนขัน้ สูง
การออกแบบระบบทางความรอน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเท
ความรอน
ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน
เทคโนโลยีการอบแหง
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
การไหลของของไหลหนืด
เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด
เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง

{

ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ระหวางบุคคลและความ
วิเคราะหและ
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3. ทักษะทาง
ปญญา
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รายวิชา
วก. 725 ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
วก. 726 การทําความเย็นและปรับอากาศขัน้ สูง
วก. 727 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
วก. 728 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล
วก. 729 พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ
วก. 747 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1
วก. 748 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2
วก. 749 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 3
วก. 654 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของ
ชิน้ สวนทางกล
วก. 655 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิต
ดวยคอมพิวเตอร
วก. 656 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
วก. 657 การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร
วก. 658 การวัดและเครื่องมือการวัด
วก. 659 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต
วก. 664 ทฤษฎีของความยืดหยุน
วก. 665 กลศาสตรการแตกหัก

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ระหวางบุคคลและความ
วิเคราะหและ
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3. ทักษะทาง
ปญญา
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รายวิชา
วก. 674 การลา
วก. 675 ไทรโบโลยี
วก. 676 การวิเคราะหและการประเมินทาง
เศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล
วก. 754 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
วก. 755 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
วก. 756 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
วก. 757 ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง
วก. 758 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
วก. 777 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร
การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 1
วก. 778 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร
การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 2
วก. 779 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร
การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 3
วก. 600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
วก. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
วก. 800 วิทยานิพนธ

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ระหวางบุคคลและความ
วิเคราะหและ
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3. ทักษะทาง
ปญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
(พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
B+
B
BC+
C
D
F
A
Aคาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับ
ไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ํา
ในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแต
หลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ได
จะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 การวัดผลวิชาสัมมนาแบงเปน 2 ระดับคือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ
1.7 การวัดผลการเขียนเชิงวิชาการแบงเปน 2 ระดับคือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมมี
คาระดับ
1.8 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯทีจ่ ะตองทําความเขาใจตรงกัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมิน
ภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
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การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรม
การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจยั สัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล
โดยการวิจัยจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ
ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวม ทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในปรับหลักสูตรใหดยี ิ่งขึ้นดวย
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความ รูของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาทีว่ ัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) ผลงานวิจยั ที่เผยแพรทั้งในงานประชุมวิชาการ
และ/หรือวารสารวิชาการ (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชน
ตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1
ได ศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าต า งๆ ครบตามโครงสร า งหลั ก สู ต ร และมี ห น ว ยกิ ต สะสมไม น อ ยกว า
41. หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ TU-GET ไม
ต่ํากวา 550 คะแนน หรือ TOEFL สําหรับขอสอบ Paper-based ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ Computer-based ไมต่ํา
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กวา 213 คะแนน หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 5.5 หรือ ศึกษาและสอบ
ผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร แตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
3.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของ
คณะ บทบาทหนาที่ของอาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย ตลอดจน
โครงสรางหลักสูตร
2) กํ า หนดให อ าจารย จ ะต อ งเพิ่ ม พู น ความรู โ ดยเข า ร ว มอบรมเพื่ อ พั ฒ นาการสอน การวั ด และการ
ประเมินผล การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
3) กําหนดใหอาจารยจัดทําแผนการสอน และเตรียมความพรอมของสื่อการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
กํา หนดใหอาจารยจ ะต องเพิ่ มพูนความรูโ ดยเขารวมอบรมเพื่ อพัฒนาการสอน อบรมการวั ด และการ
ประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาตํารา เอกสารคําสอน หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
หรือทําผลงานตีพิมพในวารสาร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชน
2) สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมทั้งงานวิจยั พื้นฐาน หรืองานวิจยั ประยุกต หรืองานนวัตกรรม
3) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมทักษะ พัฒนาความรู สรางเสริมประสบการณทางดานวิศวกรรม
เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4) สงเสริมการทํางานวิจยั ที่เปนความรวมมือกับองคกรอื่นทั้งในสายวิชาการและภาคอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝา ยวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแล
และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักศึกษาสามารถกาวทัน
หรือเปนผูนําในการสรางองคความรู
ใหม ๆ ทาง ดานวิศวกรรมเครื่องกล
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู
มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลัก
สูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตร
ฐานวิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกล
ในระดับสากลหรือระดับชาติ (หากมี
การกําหนด)
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศกึ ษา
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และหรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยใน
สาขาวิชาชั้นหรือที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

การประเมินผล
- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกล มี
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
- จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดว ย
ตนเอง
- จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ ประสบ
การณ และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู
โดยนักศึกษา
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประกอบ ดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 5 ป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนใหอาจารยที่สอนเปน
ผูนําใน ทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานวิศวกรรม
เครื่องกล หรือในดานทีเ่ กีย่ วของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของ ทัง้ ในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุก 5 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบ
ประมาณ ความรวมมือกับตาง
ประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกป
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลัก
สูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู
ทรง คุณวุฒภิ ายนอก ทุก 5 ป
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ตลอดจนงบประมาณ
สําหรับอุปกรณและครุภัณฑที่สนับสนุนการทําวิจยั และงบประมาณสําหรับซอมแซมอุปกรณ ครุภัณฑ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ดานวิศวกรรมเครื่องกลและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคน ควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อนัน้ อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสว นรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือดวย
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัด
สื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทํา
หนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวย
ความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแ ลว ยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของ
อาจารยดวย
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
ุ ิ
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวฒ
การศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาชั้นหรือที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา อาจารยพิเศษหรือวิทยากรนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูม ี
ประสบการณตรง หรือมีวฒ
ุ ิการศึกษาอยางต่ําปริญญาเอก
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวของ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก และสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะ
ทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยทปี่ รึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาทีอ่ าจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกั ศึกษา และทุกคนตองกําหนดชัว่ โมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให
นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคาํ ปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรม
แกนกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษ
คําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น
คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
วิศวกรรมเครื่องกลนั้นสูงมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยของผูใชบัณฑิต จัดการ
สํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อ
นํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
3 3 3 3 3
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และ
3 3 3 3 3
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอยางนอย 80%
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3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)

ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบ
3 3 3 3 3
มาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ มคอ.2
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
3 3 3 3 3
ใหครบทุกรายวิชากอนเปดสอน
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอนทุกรายวิชาที่เปด
3 3 3 3 3
สอนในแตละภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
3 3 3 3
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ อยางนอย 25% ของรายวิชาที่
3 3 3 3 3
เปดสอนแตละป
มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
3 3 3 3
ที่รายงานในปกอนหนา ไมนอยกวา 80% ของแผน
อาจารยใหมทกุ คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดานการ
3 3 3 3 3
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม)
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
3 3 3 3 3
อยางนอย 1 ครั้ง/ป
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาดาน
3 3 3 3 3
การเรียนการสอนและอื่นๆ ไมนอยกวา 50% ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
3 3 3 3
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
3 3 3 3 3
จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิต
3 3
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
15) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในชั้นปที่ 2
16) รอยละของนักศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก
ไมนอยกวารอยละ 75
17) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3

3
3
3

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการทีจ่ ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเ รียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนได
วา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนือ้ หาที่ได
สอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุก
รายวิชา
ใหมีการสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/ หรือ ทีมผูสอน และมีการเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต
ใหม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินจากความรูและประสบการณของนักศึกษาปสุดทายและบัณฑิต
ใหม โดยสํารวจทั้งจากตัวนักศึกษาและบัณฑิตเอง และจากผูวาจางในสวนของความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้

65

มคอ.2

คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 14 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา
กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. หนังสือ / ตํารา
ศาสตราจารย ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
1) การเขียนรายงานทางวิศวกรรมศาสตร (Engineering Report Writing), สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2550, 93 หนา
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ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม
2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF013
5) โศภิดา สังขสุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฏีของการถายเทความรอนมวลสารและ
ความดันในวัสดุพรุนที่มีหลายชั้นภายใตพลังงานไมโครเวฟโดยใชกฎของแลมเบิรท"
การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัด
ปทุมธานี บทความเลขที่ TSF050
6) สรกฤช กมลชัย, ณัฐวุฒิ สุวรรณภูม,ิ ยุทธพงศ เพียรโรจน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การจําลองหาการกระจาย
ตัวของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและอุณหภูมิภายในคาวิตี้ 3 มิติ สําหรับระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส" การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551
จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ ETM042
7) วิโรจน จินดารัตน, เกียรติขจร สุเวทเวทิน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหการใชพลังงานใน
กระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใชไมโครเวฟรวมกับการพาความรอนภายในทอนําคลื่นรูปทรง
สี่เหลี่ยม" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 1517 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ ETM038
8) รัฐศักดิ์ พรหมมาศ, พรทิพย แกงอินทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหพลังงานและเอ็กเซอรจีใน
กระบวนการอบแหงวัสดุพรุนโดยใชลมรอน" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF 049
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9) ณัฐวุฒิ สุวรรณภูม,ิ สมศักดิ์ วงษประดับไชย และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นดวยคลื่นไมโครเวฟรวมกับลมรอนโดยใชทอนํา
คลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด: TE10)" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่
22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF054
10) วิฑูรย อบรม, กัสตูรี เจะนิ, เสถียร ธัญญศรีรัตน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "จลนพลศาสตรของการอบแหงวัสดุ
ชีวมวลดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF052
11) มุสตาฟา ยะภา, กัสตูรี เจะนิ, โศภิดา สังขสุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "เครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชย
โดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเตดเบด ชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง"การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี
บทความเลขที่ TSF053
12) มณฑล ชูโชนาคและ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฎีสําหรับปญหาที่มีการเคลื่อนตัวของขอบเขต
ดวยวิธีแปรผันระยะกริดและวิธีการกําหนดขอบเขตแบบคงที่ (กรณีศกึ ษา : กระบวนการฟรีซซิ่ง)" การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี
บทความเลขที่ CST025
13) Narongsak Makul , Burachat Chatveera and Phadungsak Ratanadecho, "Hardened Cement Paste
Subjected to Microwave Energy: Heat Transfer Behavior and A Relationship of Strength Development and
Maturity", The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 22), 15-17
October 2008, Pathum Thani No.AMM070
14) Chainarong Chaktranond, Phadungsak Ratanadecho, Panukieat Smathiwat, Pratavee
Amornvareesaman, and Tisakorn Pradipasena, "Enhancement of Mass and Heat Transfer in the Unsaturated
Double-layer Packed-bed with Electric fields" The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of
Thailand (ME-NETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani No.TSF044
15) Yutthapong Pianroj , Wiroj Jindarat and Padungsak Rattanadecho, "A Design of Doubly Corrugated Filter
for The Continues Belt Microwave Drying System" The 22nd Conference of Mechanical Engineering
Network of Thailand (ME-NETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani No.TSF039
16) พงศสินธุ ธนวัฒนเสรี และ ดุลยโชติ ชลศึกษ "การศึกษาการคํานวณกําลังบงชี้จากเครื่องยนตสเตอลิงแบบเบตา
กระบอกสูบเดียว" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่
22 (ME-NETT
22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST022
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17) ดุลยโชติ ชลศึกษ และ ธนพล จูนจีน "การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดแบบพาเรโตของแผนเหล็กลอนเพื่อใหมี
อัตราสวนความแข็งแรงตอน้าํ หนักสูงสุด โดยใชกระบวนการขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม" การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัด
ปทุมธานี บทความเลขที่ CST028
18) พีรศิษย บุญมงคลรักษา วิโรจน ลิ่มตระการ และ จิตติพ์ ร เครือเนตร "การจําลองการไหลเวียนและการกระจาย
อุณหภูมิในโรงเรือนพริกหวาน" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่
22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST031
19) ศิษฏ นวลศิรโิ กมล วิโรจน ลิ่มตระการ และ จิตติพ์ ร เครือเนตร "การศึกษาการไหลเวียนและการกระจาย
อุณหภูมิในโรงเรือนสตรอวเบอรรี่" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่
22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST033
20) เบญจวรรณ แสงวิเชียร และชาวสวน กาญจโนมัย "ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสตอพฤติกรรมการสึกหรอ
ของเหล็กกลาไรสนิม 316L ผลิตดวยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความ
เลขที่ AMM063
21) อัมพรพล ธรรมฤาชุ และ ชาวสวน กาญจโนมัย "ผลกระทบของอัตราสวนความเคนตอการขยายตัวของ
รอยราวลาของอิพอกซีเรซิน" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (MENETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM071
22) นิติกร นรภัยพิพากษา และ ชาวสวน กาญจโนมัย"การสึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมดวยซิลิกาบด" การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551
จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM062
23) สมเจต กลวยไม1* และ สมชาติ ฉันทศิริวรรณ"การประหยัดพลังงานในปมหอยโขงดวยการควบคุมความเร็ว
รอบ" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17
ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ ETM015
24) บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ "การศึกษากระบวนการใหความรอนของการขึ้นรูปพลาสติกขนาดใหญแบบ
(Thermoforming Processes) โดยแบบจําลองทางคณิ ตศาตรที่มีประสิทธิภ าพ (Science
Based
Optimization)" การประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข า ยวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลแห ง ประเทศไทยครั้ ง ที่ 22 (ME-NETT
22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM068
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25) Monchai Prukvilailert "Stress singularity analysis around the vertex point in three-dimensional bonded
joints under thermal loading" The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (MENETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani No.CST020
26) ไชยณรงค จักรธรานนท, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ภาณุเกียรติ สมาธิวัฒน, ทิศกร ประทีปะเสน, และ ปฐวี
อมรวารีสมาน การเพิ่มการถายเทมวลและความรอนในวัสดุพรุนแบบไมอิ่มตัวดวยสนามไฟฟา, การประชุม
วิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน (ครั้งที่ 7) 13 - 14 มีนาคม 2551
โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม หนา 12 - 17
ป 2550
1) โศภิดา สังขสุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฏีของการถายเทความรอน มวลสารและ
ความดันในวัสดุพรุนที่ไมอมิ่ ตัวภายใตพลังงานอินฟราเรด รวมกับไมโครเวฟ (อิทธิพลของขนาดอนุภาค
ความเขมของสนามไฟฟาและความถี่ไมโครเวฟ)"การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
2) ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , วัชระ เกาะแกว, ณรงคศักดิ์ มากุล และ บุรฉัตร ฉัตรวีระ "การพัฒนา
กําลังอัดของคอนกรีตดวยพลังงานไมโครเวฟรวมกับระบบสายพานลําเลียงตอเนื่อง"
การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
3) สมศักดิ์ วงษประดับไชย, วิโรจน จินดารัตน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การอบแหงไมดวยคลื่นไมโครเวฟ
รวมกับลมรอนโดยใชทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม"การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
4) วิฑูรย อบรม, วัชระ เกาะแกว, มุสตาฟา ยะภา และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "อิทธิพลของตําแหนงการปอนคลื่น
ไมโครเวฟที่มผี ลตอจนพลศาสตรภายในวัสดุชีวภาพในเครื่องอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบดที่มี
การปอนคลื่นหลายตําแหนง" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่
17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
5) วราภรณ ชะอุม , ธนายุทธ พจนโยธิน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงการทดลองของกระบวนการ
ทําความรอนในวัสดุไดอิเลคตริก (กรณีศึกษา : น้ําและวัสดุพรุนชนิดอิม่ ตัว) โดยใชไมโครเวฟติดทอนําคลื่น
รูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด: TE10)" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี.
6) ธีระ เจียศิริพงษกุล "การศึกษาวิธีการวัดความแข็งตึง (Stiffness) และความหนวงโครงสราง (Structural
Damping) ของผาเบรก " การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 1719 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
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7) พิทยา วัฒนากูล วีรชัย อัศวเมธาพันธ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของจํานวนพัลส
ในหนึ่งวินาทีของนิโอดิเมียมแย็กเลเซอรและความเร็วในการหมุนชิน้ งานที่มีตอลักษณะของรอยเชื่อม" การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
8) พิทยา วัฒนากูล วีรชัย อัศวเมธาพันธ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของกําลังไฟฟา
สูงสุดของนิโอดิเมียมแย็กเลเซอรที่มีตอลักษณะของรอยเชื่อม"การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
9) มนตชยั พฤกษวิไลเลิศ "การวิเคราะหความเคนอนันตแบบ 3 มิติบริเวณจุดตอของวัสดุหลายชนิดในชิ้นสวน
ประกอบทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธี Eigen Analysis " การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
10) อนุวัฒน ยอดแสงคํา, วิโรจน ลิ่มตระการ, สุวัฒน จีรเธียรนาถ "การหาคาตัวประกอบความเขมของความเคนใน
รูปแบบเปดและรูปแบบเฉือนดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตและเทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี้"
การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
11) บรรจง เดชาพานิชกุล วิโรจน ลิ่มตระการ สุวัฒน จีรเธียรนาถ "การวิเคราะหความเคนที่เกิดขึ้นในปญหาการ
สัมผัสดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต " การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้ง
ที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
12) ณัฐวุฒิ สุวรรณภูม,ิ ณรงคศกั ดิ์ มากุล, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ วัชระ เกาะแกว "การพัฒนา
กําลังอัดของมอรตารดวยพลังงานไมโครเวฟโดยใชเตาชนิดสายพานลําเลียงแบบตอเนื่อง" การประชุมวิชาการ
การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 มีนาคม 2550 จังหวัด
เชียงใหม
13) Chaktranond, C., Jiamjiroch, K., and Ratanadecho, P.,Influence of Electrohydrodymics (EHD) on Heat and
Mass Transfer in Unsaturated Porous Media, 21st National Mechanical Engineering Conference 17-19
October 2007, Pattaya, Chonburi, Thailand.
ป 2549
1) ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ชยานนท เสริฐธิกุล "การใชเทคนิควิธีทรานไฟไนตอินเทอรโพเลชันรวมกับวิธีพีดีอี
สําหรับการหาคําตอบของปญหาขอบเขตเคลื่อนที่รวมผลของการกําเนิดความรอนภายในเนื่องจากคลื่น
ไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการ เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20)
จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
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2) Watit Pakdee and Phadungsak Rattanadecho "Natural Convection in Porous Enclosure caused by Partial
Heating or Cooling" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT
20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
3) กริช เจียมจิโรจน ,ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,วัชระ เกาะแกว และ โศภิดา สังขสุนทร "การหาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการอบแหงกาแฟและถั่วเหลือง โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ-สเปาเต็ดเบด" การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
4) Chainarong Chaktranond , Koji Fukagata and Nobuhide KasagiMixing "Enhancement in a Lamination
Micro Mixer for Cell Sorting" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20
(ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
5) นพวรรณ ดูงาม,ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ วารุณี กลิ่นไกล "การอุนยางธรรมชาติดวยคลื่นไมโครเวฟโดยใช
ระบบไมโครเวฟชนิดทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (MODE: TE10)" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
6) โศภิดา สังขสุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฏีของการถายเทความรอน มวลสารและ
ความดันในวัสดุพรุนที่ไมอมิ่ ตัวภายใตพลังงานไมโครเวฟ (อิทธิพลของขนาดอนุภาค ความเขมของสนาม
ไฟฟาและความถี่ไมโครเวฟ)" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20
(ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
7) Jatuporn Stakulcharoen, Watit Pakdee and Phadungsak Ratanadecho, "Analysis of Transport Phenomena
in Concrete Walls Exposed to Hot Gas การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่
20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
8) วรรณี เอกศิลป และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,"การศึกษาพลังงานและเอ็กเซอยี่ของกระบวนการอบแหงวัสดุชีวภาพ
โดยใชสเปาเต็ดเบดรวมกับไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่
20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
9) สุภารัตน รัตนานนท และชาวสวน กาญจโนมัย "พฤติกรรมและกลไกการแตกหักของเทอรโมเซทอีพ็อกซี่
เรซิ่นภายใตสภาพความเคนระนาบและความเครียดระนาบ" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
10) ภานุรังสิทธิ์ หมื่นจันทร , วัชระ พิภพมงคล และ ชาวสวน กาญจโนมัย "การลาของแผนล็อกอัดบนกระดูกตน
ขาที่หัก" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัด
นครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
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11) พิทยา วัฒนากูล , วีรชัย อัศวเมธาพันธ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่มี
ผลตอลักษณะของรอยเชื่อมในกระบวนการเชื่อมดวยเลเซอร" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
12) Frank Nagl ,Thira Jearsiripongkul and Wiroj Limtrakarn "Prototype of a windmill: Theoretical part of
blade design" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20)
จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
13) ดุลยโชติ ชลศึกษ "การออกแบบรูปรางของชิ้นสวนทางกลที่รับภาระไมคงที่ดวยการกระจายวัสดุที่เหมาะสม
"การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัด
นครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
14) 14) Wiroj Limtrakarn, "Fluid-Structure Interaction of High-Speed Compressible Viscous Flow Past
Uncooled and Cooled Structure by Adaptive Mesh" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
15) Thira Jearsiripongkul and Peter Hagedorn "Active Control of Disk Brake Squeal" การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม
2549
16) อําพล พิชัยเชิด และ บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ "การวิจัยเปรียบเทียบการถายเทความรอนผานหนาตางกระจกใส
และกระจกติดฟลมที่สงผลตอการอนุรักษพลังงาน"
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549
17) ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,กริช เจียมจิโรจน และ สันติ หวังนิพพานโต "การวิเคราะหอยางสมบูรณของการถายเท
ความรอนและมวลในแพคเบดวัสดุพรุนทีไ่ มอิ่มตัวภายใตสนามไฟฟา (EHD)" การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา18-20 ตุลาคม 2549
18) ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและทดลองสําหรับปญหาการทําละลายในวัสดุพรุนที่ไมอิ่มตัว
ขณะมีการถายเทความรอนและมวลสารขามขอบเขตที่เคลื่อนที่"
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548

ป 2548
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1) นุภาพ แยมไตรพัฒน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฎีสําหรับการพาแบบผสม (การพาแบบ
ธรรมชาติการพาแบบบังคับ)ในขณะที่มกี ารไหลผานทอรูปหนาตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส" การประชุมวิชาการเครือ
ขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 18) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548
2) สมศักดิ์ วงษประดับไชย, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ดวงเดือน อาจองค, นพวรรณ ดูงาม "การอบแหงไมดวยคลื่น
ไมโครเวฟโดยใชเตาไมโครเวฟชนิดสายพานลําเลียงอยางตอเนื่อง" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548
3) ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ ณรงคศกั ดิ์ มากุล บุรฉัตร ฉัตรวีระ ดวงเดือน อาจองค และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การพัฒนา
กําลังอัดของซีเมนตเพสตดว ยพลังงานไมโครเวฟโดยใชเตาชนิดสายพานลําเลียงแบบตอเนื่อง" การประชุมวิชา
การเครือขายวิศวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548
4) Watit Pakdee and Phadungsak Rattanadecho "Natural Convective Heat Transfer through Porous Media
in Cavity due to Top Surface Convection" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548
5) D. Korthong and S. Chantasiriwan, Electrical energy saving from increasing set-point temperature of airconditioner, 19th National Mechanical Engineering Conference, Prince Songkla University, Songkhla, 19-21
October 2005.
6) Jearsiripongkul T. "Parameter estimation of the brake disk in a floating caliper disk brake with respect to
low frequency squeal", The 19th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, October 1921, 2005.
ภาคผนวก 2 ขอมูลอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/สํานัก/สถาบัน ที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
รายนามอาจารย
1. นายพินยั ทองสวัสดิ์วงศ

2.

นายเกียรติขจร สุเวทเวทิน

คุณวุฒิ
M.Eng. (Agricultural Machinery), Asian Institute of
Technology, Thailand
(Agricultural Machinery)
M.Eng. (Mechanical Engineering), King Mongkut's University
of Technology, Thonburi, Thailand
(Fluid Mechanics)
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ลําดับ
รายนามอาจารย
3. นายสมชาติ ฉันทศิริวรรณ

4.

นายฉัตรชัย มานะดี

5.

นายวิทวัส ศตสุข

6.

นายดุลยโชติ ชลศึกษ

7.

นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

8.

นายชาวสวน กาญจโนมัย

9.

นายวิโรจน ลิ่มตระการ

10.

นายบรรยงค รุงเรืองดวยบุญ

11.

นายวาทิต ภักดี

คุณวุฒิ
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of California,
Santa Barbara, USA
(Energy Technology, Numerical Methods, Inverse Problems)
M.Eng. (Agricultural Machinery), Kobe University, Japan
(Agricultural Machinery)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Illinois Institute of
Technology, USA
(Dynamics and Control)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia University, USA
(Design Methodology)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of
Technology, Japan
(Computational Heat and Mass Transfer in Porous Media,
Lattice Boltzmann Model, Microwave Heating Processes)
D.Eng. (Material Science), Nagaoka University of
Technology, Japan
(Wear, Creep, Fatigue and Fracture Mechanics)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University,
Thailand
(Finite Element Method in Mechanical Engineering,
Computational Fluid Dynamics, Thermal Stress)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Lehigh University, USA
(Material Processing, Manufacturing Science, and Intelligent
Manufacturing. Numerical Dynamic Simulation and Control
System)
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Colorado at
Boulder, USA
(Internal Combustion Engine and Fluid Mechanics)
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ลําดับ
รายนามอาจารย
12. นายมนตชยั พฤกษวไิ ลเลิศ

15.

นายชาญณรงค อัศวเทศานุภาพ

16.

นายสัปปนันทน เอกอําพน

17.

นายอิศเรศ ธุชกัลยา*

18.

นายกริช เจียมจิโรจน*

คุณวุฒิ
Ph.D. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of
Technology, USA,
(Computational Fracture Mechanics)
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Southern
California, USA, (Heat Transfer)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Massachusetts Institute of
Technology, USA ,
(Manufacturing System Design and Optimization, Processbased Cost Modeling, Cost-Benefit Analysis, Machine
Design)
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester ,
UK, expected to graduate in 2010 (Thermoscience)
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nottingham,
UK, expected to graduate in 2011 (Thermoscience)

หมายเหตุ * อาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในปลายป 2552 และตนป
2553 ซึ่งจะกลับมาปฏิบัติราชการทันการสอนวิชาบรรยายและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รายชื่อนักเรียนทุนตามความตองการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ

ประเทศ

นายจักรพันธุ ชวนอาษา

ไทย

กําลังศึกษาในสาขา

คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา
2553

วุฒิ

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
Ph.D.
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
หมายเหตุ * นักเรียนทุนที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลางป 2553 ซึ่งสามารถสอนและเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธได
ภาคผนวก 3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร (ไมมี)
ลําดับ
1.
2.
3.

รายนามอาจารย
-

คุณวุฒิ/ตําแหนง/ประสบการณ
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ภาคผนวก 4
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร

รายนามอาจารย

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง: สัปดาห)

ป.ตรี ประกาศฯ ป.โท ป.เอก
บัณฑิต
รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ
8
6
ผศ.เกียรติขจร สุเวทเวทิน
6
ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
6
ผศ.ฉัตรชัย
มานะดี
6
ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข
6
รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ
5
6
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
3
3
รศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
5
6
ผศ.ดร.วิโรจน ลิ่มตระการ
3
9
ผศ.ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
9
ผศ.ดร.วาทิต ภักดี
3
6
อ.ดร.มนตชัย พฤกษวิไลเลิศ
10
3
ผศ.ดร.ธีระ
เจียศิริพงษกุล
3
3
ผศ.ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
6
6
อ.ดร.ชาญณรงค อัศวเทศานุภาพ 6
6
อ.ดร.สัปปนันทน เอกอําพน
3
-

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง: สัปดาห)

รวม
14
6
6
6
6
11
6
11
12
9
9
13
6
12
12
3

ป.ตรี ประกาศฯ ป.โท ป.เอก
บัณฑิต
8
6
6
6
2
6
6
5
6
3
6
5
6
3
9
9
3
6
10
3
3
3
6
6
6
6
3
3
-

รวม
14
6
8
6
6
11
9
11
12
9
9
13
6
12
12
6

ภาระงานที่ปรึกษา
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ /การคนควาอิสระภายหลัง
กอนปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร (จํานวน
(จํานวนนักศึกษา)
นักศึกษา)
วิทยานิพนธ การคนควา
วิทยานิพนธ การคนควา
อิสระ
อิสระ
3
2
1
3
1
1
2
15
10
4
5
6
5
1
2
2
3
1
7
5
3
3
1
1
1
-
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ภาคผนวก 5 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป พ.ศ. 2548 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ ดรบั ทราบ/ รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
2. สภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่ /
เมื่อวันที่
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553
ตั้งแตภาคเรียนที่
1
ปการศึกษา
2553
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนทีย่ อมรับในระดับสากล ทั้งดานการพัฒนานักวิชา
การและวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานวิจยั ที่ทําใหเกิดองคความรูใหมและ/หรือนวัตกรรม สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตรตาง ๆ ได และเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ.
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย สอดคลองกับองคความรู และประสบการณที่จะ
ถายทอดใหนกั ศึกษา
5.2 รายวิชาที่เปดเพิ่ม เปดวิชาใหม จํานวน 4 วิชา ดังนี้
5.2.1 วิชาบังคับ
วก. 680 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-3-3)
ME 680 Technical Writing
เนื้อหา รูปแบบและการนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ องคประกอบของวิทยานิพนธ การเขียน
บทคัดยอ ความเปนมา ขั้นตอนวิธีการวิจัย การวิเคราะหผลการวิจัย ขอสรุปและเสนอแนะ การใชรูปและ
ตาราง การเขียนสัญลักษณ และสมการคณิตศาสตร การใชศัพทวิชาการอยางถูก ตอง จริยธรรมของ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเสนอผลงานวิชาการ
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5.2.2 วิชาเลือกหมวดวิชาความรอนและของไหล
วก. 624 การถายเทความรอนขั้นสูง
3 (3-0-9)
ME 624 Advanced Heat Transfer
หลักการนําความรอน สมการการนําความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงทีส่ ําหรับปญหา
หนึ่งมิติ และหลายมิติของรูปทรงตาง ๆ การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธี
ตาง ๆ เชน วิธีแยกตัวแปร วิธีซุปเปอรโพสสิชั่น การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนํา
ความรอน สมการการพาความรอนและสมการโมเมนตัมในระบบที่มกี ารไหลแบบราบเรียบ การพาความ
รอนในกรณีการไหลภายในและรอบนอกวัตถุ การพาความรอนในวัสดุพรุนหลักการของการแผรังสี
ความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอื่น ๆ สมบัติการแผรังสีของผิววัตถุจริง แฟคเตอรเชิงรูปราง การ
แลกเปลี่ยนรังสีความรอนในระบบที่มีพนื้ ผิวปด
วก. 638
ME 638

เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด
3 (3-0-9)
Clean Room Technology and Design
ความตองการและการจัดแบงประเภทของหองสะอาด อนุภาคที่มาทางอากาศ ขอกําหนดและ
การควบคุมอนุภาค การควบคุมรูปแบบการไหล การไหลแบบทั่วไป การไหลแบบราบเรียบ การไหล
แบบดิ่งลง การไหลแบบขวาง และปจจัยที่มีผลตอการกระจายของอนุภาค เงื่อนไขการออกแบบของแต
ละกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม คุณภาพและการควบคุมอากาศภายใน ความสบายของมนุษย
ไซโครเมตรี การคํานวณภาระความรอน ระบบควบคุมการทําความเย็น การปรับอากาศและภาวะมลพิษ
มาตรฐานของภาวะมลพิษและสิ่งที่เปนอันตรายตอการทํางาน
แหลงกําเนิดและการควบคุมเสียง
กรณีศึกษา
5.2.3 วิชาเลือกหมวดวิชาการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง
วก. 676 การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล
3 (3-0-9)
ME 676 Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs
การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ
การเลือกวัสดุ
และกระบวนการผลิตที่มีตอ
คุณลักษณะ สมรรถนะ และราคาของชิ้นสวนตาง ๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพือ่ วิเคราะหฟงกชั่นคาใชจาย คุณลักษณะของวัสดุ การหาคาที่เหมาะสมที่สุด และการ
ประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน
5.3 ปรับโครงสรางหลักสูตร (ดูตามตารางขอ 6)
5.4 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ขอมูลอาจารย และผลงานวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ
โครงสรางเดิม
กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษารายวิชา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 22 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ 6 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต
วิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต
วิชาสัมมนา 4 หนวยกิต
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
36 หนวยกิต
40 หนวยกิต

โครงสรางใหม
21 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ 7 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต
วิชาเลือก 6 หนวยกิต
วิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
39 หนวยกิต

ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547 กับ
ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547
- การคัดเลือกผูเขาศึกษา
- ไมไดระบุขอกําหนดนี้ -

- โครงสรางหลักสูตร
8.3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเปนหลักสูตรการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) ซึ่ง
เปนแผนเชิงวิชาการเพียงแผนเดียวมีจํานวนหนวยกิตตลอด
หลักสูตร รวม 40 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต วิชา
สัมมนา 4 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 18 หนวยกิต
- การทําวิทยานิพนธ
ระบุเพียง
8.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อสอบผานวิชาบังคับ
6 หนวยกิตวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต และวิชาเลือกทั่วไป 6
หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากลักษณะวิชาทั้งหมด ไมต่ํา
- การสอบวิ
พนธ ชาที่ไดระดับ C ขึ้นไป)
กว
า 3.00 (คิทดยานิ
เฉพาะรายวิ
- ไมมีขอกําหนดนี้ -

หลั
หลักกสูสูตตรรฉบั
ฉบับบพ.ศ.
พ.ศ.2553
2553
าโครงวิ
อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการ
-เคการคั
ดเลืทอยานิ
กผูเขพานธ
ศึกตษา
สอนหลั
สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เพิ่มขอกํกาหนด
ณบดีองส
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรแงกฤษ
ตงตั้งTU-GET
อาจารยที่ปหรืรึกอษาวิ
ทยานิสํพานธ
ผูเพืเข่อาให
ศึกคษาต
งผลทดสอบภาษาอั
TOEFL
หรับ
และกรรมการวิ
ทยานิพหรืนธอรIELTS
วมไมน(ผลสอบต
อยกวา อ3งไมเกิทนานซึ
ขอสอบ Paper-based
2 ป่งนจะให
ับถึงควันําแนะนํา
นักศึคกร)ษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
สมั
4.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
ยานิพนธ
หลักกสูและอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยมีคุณสมบัติ
-วิทโครงสร
างหลั
ตร
ดังนีก้ สูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก(2) แผนศึกษารายวิชา
หลั
ที่ปรึงกวิชษาวิ
ทยานิยพงแผนเดี
นธหลัยกว ตมีอจงเป
นอาจารย
และทําวิทยานิพนธ ซึ่งอาจารย
เปนแผนเชิ
าการเพี
ํานวนหน
วย
ามีคุณวุกฒสูิปตริรรวม
ญญาเอก
หรืวอยกิเทีตยบเท
า หรืวอยวิเปชนาบั
ผูดงําคัรงตํ
ทางต
กิประจํ
ตตลอดหลั
39 หน
ประกอบด
บ 7าแหน
หนวงยกิ
าการไม
้น วยกิต วิหรืชาสั
อสาขาวิ
วิชาบั
งคับเลืตอ่ํากว
ก า6รองศาสตราจารย
หนวยกิตวิชาเลืใอนสาขาวิ
กทั่วไป ช6านัหน
มมนาชาที2่
สัมพัวยกิ
นธตกันและวิทและต
งมีป18ระสบการณ
หน
ยานิพอนธ
หนวยกิตในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารย
ผูทรงคุ
ณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
-ประจํ
การทําหรื
าวิทอยานิ
พนธ
เทีย่มบเท
า การทํ
หรือเปาวินทผูยานิ
ดํารงตํ
เพิ
ขอ 4.5
พนธาแหน
ดังนีง้ ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิ
้น หรือสาขาวิ
ัมพันพธนธ
กันได และต
ประสบการณ
4.5.1 นักชศึกานัษาจะจดทะเบี
ยนทํชาที
าวิท่สยานิ
เมื่ออศึงมี
กษารายวิ
ชามาแลในว
การทํ
วิจัยาที2่มิใภาค
ชสวการศึ
นหนึก่งของการศึ
กษาเพื่อรัอบงมีปริหญนญา
ไมนอายกว
ษาปกติ และจะต
วยกิตสะสมวิชาบังคับ
8 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต และวิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต
- กระบวนการประเมิ
นผล ต่ํากวา 3.00 (คิด เฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ C
โดยมี
คาระดับเฉลี่ยสะสมไม
ขอ 4.6 กระบวนการประเมิ
นผลาวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอ
ขึเพิ้น่มไป)4.5.2
หลังจากจดทะเบียนทํ
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ภาคผนวก 7 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ พ.ศ. 2548 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
วก. 629 ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน
ME 629 Transport Phenomena in Porous Media
วก. 634 เทคโนโลยีการอบแหง
ME 634 Drying Technology
วก. 639 การไหลของของไหลหนืด
ME 639 Viscous Fluid Flow
วก. 724 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
ME 724 Advanced Thermodynamics

วก. 729
ME 729
วก. 656
ME 656
วก. 657
ME 657
วก. 659
ME 659
วก. 665
ME 665
วก. 755
ME 755
วก. 756
ME 756
วก. 757
ME 757
วก. 758
ME 758

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ 3 (3-0-9)
Principle of Microwave Heating
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3 (3-0-9)
Design of Agricultural Machines
การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร 3 (3-0-9)
Agricultural Engineering Simulation
พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต 3 (3-0-9)
Robot Dynamics and Control
ทฤษฎีของความยืดหยุน
3 (3-0-9)
Theory of Elasticity
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanical Vibration
การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Automatic Control
ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง 3 (2-3-8)
Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems
กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanics of Solids

2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาที่คําอธิบายรายวิชามีการปรับปรุง/แกไข
- วิชาบังคับ
วก. 610 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ME 610 Advanced Engineering Mathematics

3 (3-0-9)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วก. 629
ME 629
วก. 634
ME 634
วก. 639
ME 639
วก. 724
ME 724

ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน
Transport Phenomena in Porous Media
เทคโนโลยีการอบแหง
Drying Technology
การไหลของของไหลหนืด
Viscous Fluid Flow
เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
Advanced Thermodynamics

3 (3-0-9)

วก. 729
ME 729
วก. 656
ME 656
วก. 657
ME 657
วก. 659
ME 659
วก. 665
ME 665
วก. 755
ME 755
วก. 756
ME 756
วก. 757
ME 757
วก. 758
ME 758

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ 3 (3-0-9)
Principle of Microwave Heating
3 (3-0-9)
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Design of Agricultural Machines
การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร 3 (3-0-9)
Agricultural Engineering Simulation
พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต 3 (3-0-9)
Robot Dynamics and Control
ทฤษฎีของความยืดหยุน
3 (3-0-9)
Theory of Elasticity
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanical Vibration
การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Automatic Control
ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง 3 (2-3-8)
Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems
กลศาสตรของแข็งขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanics of Solids

วก. 610

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

ไมมีการเปลี่ยนแปลง
13 วิชา

3 (3-0-9)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ไมมีการเปลี่ยนแปลง
13 วิชา

3 (3-0-9)
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สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรม
ในดานตาง ๆ อาทิเชน ปญหาดานการสั่นสะเทือน กลศาสตร
ของแข็ง การแพรกระจายของคลื่น การนําความรอน และการ
ไหลของของไหล เปนตน การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ
ยอยปญหาดังกลาว
ทั้งในรูปแบบแมนตรงและเชิงตัวเลข
ลาพลาสทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน
การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร เชน MATHCAD และ MATHEMATICA มา
ประยุกตแกปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตร
- วิชาบังคับเลือก
หมวดความรอนและของไหล
วก. 627 การออกแบบระบบทางความรอน
3 (3-0-9)
ME 627 Design of Thermal Systems
การวิเคราะหการออกแบบระบบทางความรอน
วิธีการเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับอัตราการไหล
และอุปกรณดานความรอน การสรางสมการเอมไฟริคอล
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาที่คําอธิบายรายวิชามีการปรับปรุง/แกไข
- วิชาบังคับ
วก. 610 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-9)
ME 610 Advanced Engineering Mathematics
สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรม
ในดานตาง ๆ อาทิเชน ปญหาดานการสั่นสะเทือน กลศาสตร
ของแข็ง การแพรกระจายของคลื่น การนําความรอน และการ
ไหลของของไหล เปนตน การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ
ยอยปญหาดังกลาว
ทั้งในรูปแบบแมนตรงและเชิงตัวเลข
ลาพลาสทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน
การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร เชน MATHCAD และ MATHEMATICA มา
ประยุกตแกปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตร
- วิชาบังคับเลือก
หมวดความรอนและของไหล
วก. 627 การออกแบบระบบทางความรอน
3 (3-0-9)
ME 627 Design of Thermal Systems
การวิเคราะหการออกแบบระบบทางความรอน
วิธีการเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับอัตราการไหล
และอุปกรณดานความรอน
การสรางสมการเอมไฟริคอล
สําหรับปญหาตางๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะห

ME 610 Advanced Engineering Mathematics
สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรมใน
ดานตาง ๆ อาทิเชน การนําความรอน การแพรกระจายของคลื่น
การสั่นสะเทือน กลศาสตรของแข็ง และ กลศาสตรของไหล
เปนตน การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหา
ดั ง กล า ว ทั้ ง ในรู ป ผลเฉลยแม น ตรงและเชิ ง ตั ว เลข ลา
ปลาซทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน
การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา 16 วิชา

วก. 625 การออกแบบระบบทางความรอน
3 (3-0-9)
ME 625 Design of Thermal Systems
การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธี
เลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยว ของกับระบบการไหลและ
ระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิง
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วก. 610 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-9)
ME 610 Advanced Engineering Mathematics
สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรมใน
ดานตาง ๆ อาทิเชน การนําความรอน การแพรกระจายของคลื่น
การสั่นสะเทือน กลศาสตรของแข็ง และ กลศาสตรของไหล
เปนตน การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหา
ดั ง กล า ว ทั้ ง ในรู ป ผลเฉลยแม น ตรงและเชิ ง ตั ว เลข ลา
ปลาซทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน
การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา 16 วิชา

วก. 625 การออกแบบระบบทางความรอน
3 (3-0-9)
ME 625 Design of Thermal Systems
การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธี
เลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยว ของกับระบบการไหลและ
ระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิง
ประจักษสําหรับแกปญหาตาง ๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
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อะเวลอะบิลิตี้ เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด เทคนิคการ การวิเคราะหเอ็กเซอรจี
เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด
ออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร
เทคนิคการออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร
วก. 628 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน
3 (3-0-9)
ME 628 Numerical Method for Heat Transfer
สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาการถายเทความ
รอนในรูปแบบตาง ๆ การนําความรอน การพาความรอน และ
การผสมของการนําและการพาความรอน วิธีไฟไนตดิฟเฟอ
เรนส (Finite Difference Method) ไฟไนตวอลลุม
(FiniteVolume Method) และไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element
การพัฒนา
Method) สําหรับปญหาการถายเทความรอน
อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแก ปญหาในทาง
ปฏิบัติ การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการถายเท
ความรอนในวัสดุพรุน

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน
3 (3-0-9)
ME 626 Numerical Method for Heat Transfer
สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหากลไกการถายเท
ความรอนในรูปแบบตาง ๆ การนําความรอน การพาความรอน
และการแผรังสีความรอน การแกปญหาการถายเทความรอน
ดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขตาง ๆ เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส วิธี
ไฟไนตวอลลุม และไฟไนตเอลิเมนต การคํานวณการถายเท
ความรอนในพิกัดตาง ๆ เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และ
พิกัดทรงกลม การแกปญหาการถายเทความรอนในของแข็งและ
ของไหล และในงานวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
วก. 636 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
3 (3-0-9)
ME 636 Energy Management Technology
ประเภทของแหลงพลังงานตามธรรมชาติ โรงจักร
ตนกําลังประเภทตาง ๆ ประวัติและ วิวัฒนาการ พลังงานใน
อนาคต อาทิเชน ชีวมวล ลม แสงอาทิตยและนิวเคลียร องคกรที่
เกี่ยวของกับพลังงานในประเทศไทย นโยบายดานพลังงานใน
อนาคตของประเทศไทย เทคโนโลยีการจัดการ พลังงานความ
รอนและไฟฟา ทั้งในอาคารและอุตสาหกรรม การเยี่ยมชม
กิจการดานพลังงานตาง ๆ นอกสถานที่

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
วก. 635 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
3 (3-0-9)
ME 635 Energy Management Technology
แหลงพลังงานตามธรรมชาติ โรงจักรตนกําลัง พลังงาน
หมุนเวียนและทดแทน
การวิเคราะหการใชพลังงานและ
แนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
แนวโนมของการใชพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยว ของกับพลังงาน
ในประเทศไทย นโยบายและกฎหมายดานพลังงานในอนาคต
ของประเทศไทย การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานใน
อาคารและอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมกิจการดานพลังงานตาง ๆ

วก. 724
ME 724

เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
Advanced Thermodynamics

3 (3-0-9)

การใชกฎขอหนึ่งและขอที่สองทางเทอรโม
ไดนามิกสสําหรับการวิเคราะห ระบบทางความรอนระบบเฟส
เดียวอะเวล อะบิลีตีและเอกเซอรจี ระบบหลายเฟส ปฏิกริยา
ทางเคมี การผลิตกําลัง การออกแบบระบบทางเทอรโม
ไดนามิกส
เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดทางเทอรโม
ไดนามิกส การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห
สมบัติและระบบทางเทอรโมไดนามิกส
วก. 725
ME 725

วก. 626

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วก. 724
ME 724

เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Thermodynamics
การใชกฎขอหนึ่งและขอที่สองทางเทอรโม
ไดนามิกสสําหรับการวิเคราะห ระบบทางความรอน ระบบเฟส
เดียวและหลายระบบเฟส การยอนกลับไมไดและเอกเซอรจี
ปฏิกริยาทางเคมี การผลิตกําลัง การออกแบบระบบทางเทอร
โมไดนามิกส
เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดทางเทอรโม
ไดนามิกส การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห
สมบัติและระบบทางเทอรโมไดนามิกส

3 (3-0-9)
ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
3 (3-0-9) วก. 725 ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง
ME 725 Advanced Combustion Theory
Advanced Combustion Theory
ทฤษฎีการเผาไหม เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การ
เทอรโมเคมิสตรีและทฤษฎีการเผาไหม การสมดุลย
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พลังงาน ปฏิกริยาเชิงจลน อุณหภูมิเปลวไฟ การจุดติดและการ
ดับ การผสมลวงหนาและการกระจายของเปลวไฟ อากาศ
พลศาสตรของการเผาไหม กลไกของการเกิดมลพิษจากการเผา
ไหม และการปองกัน

วิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเมตริค
สมการอนุรักษ
สําหรับการไหลที่มีการเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมี
เชิงจลน ปฏิกิริยาลูกโซ อุณหภูมิเปลวไฟ การเผาไหมแบบผสม
ลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกิดมลพิษจากการ
เผาไหม งานประยุกตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม

วก. 726

วก. 726
ME 726

การวิเคราะหการทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
3 (3-0-9)
ME 726 Advanced Refrigeration and Air Conditioning Ana
ทฤษฎีระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ การ
วิเคราะหระบบทําความเย็นแบบไครโอจีนิคส และระบบทํา
ความเย็นในอุตสาหกรรมสมัยใหม แผนภาพไซโครเมตริค การ
วิเคราะหระบบปรับอากาศสมัยใหม การออกแบบระบบปรับ
อากาศที่เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศเมืองไทย
ระบบ
HVAC&R
การวิเคราะหเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน
เทคนิคการออกแบบระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ

การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง 3 (3-0-9)
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการ
ถายเทความรอนและความชื้น
ระบบทําความเย็นใน
อุตสาหกรรม การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํามาก อิทธิพลทาง
ความรอนของสิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ
การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร
พื้นฐานระบบควบคุม
อัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความ
เย็นและระบบปรับอากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
โดยใชคอมพิวเตอร
วก. 728
ME 728

การคํานวณขั้นสูงดานพลศาสตรของไหล 3 (3-0-9)
Advanced Computational Fluid Dynamics
สมการอนุพันธยอยของปญหาดานพลศาสตรของ
ไหลและการถายเทความรอน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส และไฟ
ไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการ
ถายเทความรอน
เรียนรูวิธีพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรม
คอมพิวเตอร การเลือกใชงานซอฟตแวร สําเร็จรูปที่เหมาะสม
กับปญหาจริงในทางปฏิบัติ
หมวดการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตร
ของแข็ง
วก. 654 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
3 (3-0-9)
ME 654 Optimal Design of Mechanical Elements
ทฤษฎีการออกแบบ การออกแบบแบบเหมาะสม
ที่สุดของชิ้นสวนทางกล การออกแบบทางออฟติมัม (optimum
design) และการออกแบบโรบัส (robust design) การแทนรูปราง
อิสระดวยสมการทางคณิตศาตร โดยใช NURBS การตั้งคาตัว
แปร และ ฟงกชั่นเปาหมายที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนคาตัว
แปรเพื่อใหไดฟงกชั่นเปาหมายที่ตองการโดยวิธีการหาคา

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วก. 728 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล 3 (3-0-9)
ME 728 Computational Fluid Dynamics
สมการเชิง อนุพัน ธยอยของปญหาดานพลศาสตรของ
ไหลและการถายเทความรอน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ และไฟ
ไนต ว อลลุ ม สํ า หรั บ ป ญ หาด า นพลศาสตร ข องไหลและการ
ถ า ยเทความร อ น การพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม และโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร การใช ซ อฟต แ วร ท างพานิ ช ย แ ก ป ญ หาทาง
พลศาสตรในอุตสาหกรรม

วก. 654

การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
3 (3-0-9)
ME 654 Optimal Design of Mechanical Elements
ประเภทของปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การตั้ง
ปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด วิธีการเชิงวิเคราะหและวิธีการ
เชิ ง ตั ว เลขในการแก ป ญ หาการหาจุ ด ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด การ
ประยุกตใชหลักการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
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เหมาะสมที่สุดแบบตาง
ออกแบบขั้นสูง

ๆ

การใชคอมพิวเตอรชวยในการ

วก. 655 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวย
คอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
ME 655 Computer Aided Design, Engineering and
Manufacturing
การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตาง ๆ ของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตั้งแตการออกแบบการวิเคราะห
ทางวิศวกรรม และ การผลิตชิ้นงานตนแบบเบื้อง หลังของ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAD การใช NURBS แทนรูปราง
อิสระ หลักการ constructive solid geometry และ quad-three
representation เบื้องหลังของโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAE
การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแกสมการเชิงอนุพันธ การสราง
กริดเพื่อการคํานวณเชิงตัวเลข การแสดงขอมูลจากการคํานวณ
ดวยรูปภาพ และ แผนภูมิแบบตาง ๆ เบื้องหลังของโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดาน CAM การออกแบบเสนทางของเครื่องมือตัด
และการใชภาษาจี-โคต
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
วก. 658 การวัดและเครื่องมือการวัด
3 (3-0-9)
ME 658 Measurement and Instrumentation

วก. 655 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวย
คอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
ME 655 Computer Aided Design, Engineering and
Manufacturing
การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
และเขียน การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม
เครื่องกล การใชคอมพิวเตอรชวยในการควบ คุมเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตชิ้นสวน

วก. 658
ME 658

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
การวัดและเครื่องมือการวัด
Measurement and Instrumentation

สรุปการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)

ทฤษฎีอุปกรณตรวจวัดตางๆ คาผิดพลาดในการวัด
การติดตอระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่องมือวัดดวย digital data
acquisition การแปลงขอมูล อนาลอก และ ดิจิตอล (A/D และ
D/A) การแสดงผลการวัดดวยแผนภูมิแบบตาง ๆ และการ
ออกแบบเครื่องมือวัด

เทคนิคในการทดลองเพื่อการวัดตัวแปรทางกายภาพ
เชน แรง ความเคน อุณหภูมิ ปริมาตรการไหล และความเรง
หลักการทํางานของอุปกรณตรวจวัดตางๆ คาผิดพลาดในการวัด
การวิเคราะหความไมแนนอน ความนาจะเปนและสถิติ การใช
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในเก็บผลการทดลอง
การออกแบบ
เครื่องมือวัด

วก. 665
ME 665

วก. 664
ME 664

ทฤษฎีของความยืดหยุน
Theory of Elasticity

3 (3-0-9)

การวิเคราะหความเคนและความเครียด สมการสมดุล
และสมการบอกความเขากันได
ความเคนระนาบและความ
เครียดระนาบ ปญหาโครงสรางแบบไมสมมาตร การบิดของ
เพลาที่พื้นที่หนาตัดไมเปนวงกลม
วิธีไฟไนตดิฟเฟอเร็นส
(Finite Difference Method) และไฟไนตอิลิเมนต (Finite
Element Method) หลักการของพลังงาน การวิเคราะหความเคน
และความเครียดโดยการทดลอง
วก. 669
ME 669

ทฤษฎีของความยืดหยุน
3 (3-0-9)
Theory of Elasticity
การวิเคราะหความเคนและความเครียด กฏของฮุก
สําหรับปญหาแบบสองและสามมิติ เงื่อนไขการสมดุลและความ
เขากันได ฟงกชั่นความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัด
ตั้งฉาก ระบบพิกัดเชิงขั้ว และระบบพิกัดโคง ปญหาการยืดหยุน
ในสามมิติ

วก. 665 กลศาสตรการแตกหัก
3 (3-0-9)
กลศาสตรการแตกหัก
3 (3-0-9)
ME 665 Fracture Mechanics
Fracture Mechanics
สาเหตุ แ ละการป อ งกั น ความเสี ย หายของโครงสร า ง
การออกแบบภาคสถิตและจลนศาสตร การปอง กัน
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ความเสียหายของโครงสราง การเกิดรอยราว ตัวคูณแสดงการ
เพิ่มขึ้นของความเคน กลศาสตรการแตกหักในกรณียืดหยุนเชิง
เสน (linear-elastic fracture mechanics) และอีลาสโต-พลาสติก
(elasto-plastic fracture mechanics) การทดสอบการแตกหัก

การสะสมของความเคน ความเคนและความเครียดที่ปลายรอย
ราว กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน และกลศาสตร
การแตกหักแบบอิลาสโต-พลาสติก การทดลองทางดานกล
ศาสตรการแตกหัก

วก. 674
ME 674

การลา
3 (3-0-9)
Fatigue
การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งโพ
ลิคลิสตัลไลน (polycrystalline material) การเกิดของรอยราวลา
ในของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง ความเคนอายุการลาของการลาแบบจํานวนรอบสูง ความเครียด-อายุการ
ลาของการลาแบบจํานวนรอบต่ํา การลาเนื่องจากผิวสัมผัส
การลื่น การหมุนและ การกรอน

วก. 674
ME 674

วก. 676
ME 676

วก. 675 ไทรโบโลยี
3 (3-0-9)
ME 675 Tribology
สมบัติของผิวแข็งและการวัดสมบัติของผิวแข็ง
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
กลศาสตรการสัมผัส ทฤษฎีการเสียดทาน กลไกการสึกหรอ
การทดสอบการสึกหรอ การหลอลื่น สมบัติไทรโบโลยีของ
ของแข็ง

ไทรโบโลยี
3 (3-0-9)
Tribology
ทฤษฎีการหลอลื่น สมการเรยโนลดสําหรับสามมิติ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
สมการพลังงานของผิวขรุขระ การเกิดความรอนเนื่อง จากการ
เสียดสีของผิวขรุขระ ความเสียหายของผิว

วก. 754
ME 754

วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนในการสรางสมการไฟไนตอิลิเมนต (Finite
Element) สําหรับปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความ
รอน ดานพลศาสตรการไหล การวิเคราะหความเคนและความ
เครียด รวมถึงปญหาวิศวกรรมดานอื่นๆ การพัฒนาอัลกอริทึม
และ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหาทางดานวิศวกรรม
รวมถึงการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปแบบตาง ๆ เปรียบเทียบผล
การคํานวณที่ไดจากวิธีไฟไนตอิลิเมนตในกรณีศึกษากับผลการ
ทดลองจริงในหองปฏิบัติการ

การลา
3 (3-0-9)
Fatigue
การเปลี่ย นแปลงรูป รางแบบวงรอบของวัสดุ แข็ งที่ มี
โครงสรางผลึก การเกิดของรอยราวลาในของแข็ง การขยายตัว
ของรอยราวลาในของแข็ง การลาแบบจํานวนรอบสูง การลา
แบบจํานวนรอบต่ํา การลาจากการสัมผัส การลาจากการกัด
กรอน

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วก. 754
ME 754

วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Finite Element Method
ขั้นตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
ฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต สมการไฟไนตเอลิเมนต
สําหรับปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอนและดาน
การไหล การวิเคราะหหาความเคนและความเครียด การ
วิเคราะหหาอุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา
ทางดานโครงสรางและการถายเทความรอน
รวมทั้งการ
ประยุกตใชในงานวิศวกรรม

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม
- วิชาบังคับ
วก. 680 การเขียนเชิงวิชาการ
1 (1-3-4)
ME 680 Technical Writing
เนื้อหา รูปแบบและการนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ
องคประกอบของวิทยานิพนธ การเขียนบทคัดยอ ความเปนมา
ขั้นตอนวิธีการวิจัย การวิเคราะหผลการวิจัย ขอสรุปและ
เสนอแนะ การใชรูปและตาราง การเขียนสัญลักษณและสมการ

เปดเพิ่ม 4 วิชา
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คณิตศาสตร การใชศัพทวิชาการอยางถูกตอง จริยธรรมของ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเสนอผลงานวิชาการ
- วิชาบังคับเลือก
หมวดความรอนและของไหล
วก. 624
การถายเทความรอนขั้นสูง
3 (3-0-9)
ME 624 Advanced Heat Transfer
หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน ไดแก การนํา
ความรอน การพาความรอน และการแผรังสี สมการการนํา
ความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่สําหรับปญหาหนึ่ง
มิติ และหลายมิติของรูปทรงตาง ๆ การวิเคราะหหาคําตอบของ
สมการการนําความรอนโดยวิธีตาง ๆ เชน วิธีแยกตัวแปร วิธี
ซุปเปอรโพสสิชั่น การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหา
การนําความรอน สมการการพาความรอนและสมการโมเมนตัม
ในระบบที่มีการไหลแบบราบ เรียบ การพาความรอนในกรณี
การไหลภายในและรอบนอกวัตถุ การพาความรอนอิสระ การ
พาความรอนในวัสดุพรุน การเดือด และการควบแนน หลักการ
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ของการแผรังสีความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอื่น ๆ สมบัติ
การแผรังสีของผิววัตถุจริง แฟคเตอรเชิงรูปราง การแลกเปลี่ยน
รังสีความรอนในระบบที่มีพื้นผิวปด

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วก. 638 เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด 3 (3-0-9)
ME 638
Clean Room Technology and Design
ความตองการและการจัดแบงประเภทของหองสะอาด
อนุภาคที่มาทางอากาศ ขอกําหนดและการควบคุมอนุภาค การ
ควบคุ ม รู ป แบบการไหล การไหลแบบทั่ ว ไป การไหลแบบ
ราบเรียบ การไหลแบบดิ่งลง การไหลแบบขวาง และปจจัยที่มี
ผลตอการกระจายของอนุภาค เงื่อนไขการออกแบบของแตละ
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม คุณภาพและการควบคุ ม
อากาศภายในความสบายของมนุษย ไซโครเมตรี การคํานวณ
ภาระความรอน ระบบควบคุมการทําความเย็น การปรับอากาศ
และภาวะมลพิ ษ มาตรฐานของภาวะมลพิ ษ และสิ่ ง ที่ เ ป น
อั น ตรายต อ การทํ า งาน แหล ง กํ า เนิ ด และการควบคุ ม เสี ย ง
กรณีศึกษา
หมวดการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตร
ของแข็ง
วก. 676
การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตร
ของการออกแบบเครื่องกล
3 (3-0-9)
ME 676 Economic Analysis and Evaluation of Mechanical
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Designs
การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ
และกระบวนการผลิตที่มีตอคุณลักษณะ สมรรถนะ และราคา
ของชิ้นสวนตาง ๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร เ พื่ อ วิ เ คราะห ฟ ง ก ชั่ น ค า ใช จ า ย การหาค า ที่
เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณ ลักษณะของวัสดุ และ
การประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน
4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก
- หมวดความรอนและของไหล
วก. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
วก. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
วก.624 การนําความรอน
วก.625 การพาความรอน
วก.626 การแผรังสีความรอน
วก.635 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย
วก.637 ทฤษฎีบาวดารี่เลเยอร
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
วก.638 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
วก. 639 การไหลของของไหลหนืด
วก.644 พลศาสตรของไหลแบบไมยุบตัว
- หมวดการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตร
ของแข็ง
วก.664 การประยุกตของการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
วก.666 ทฤษฎีของแผนบางและแผนเปลือก
วก.667 การวิเคราะหความเคนเนื่องจากความรอน
วก.668 ทฤษฎีของพลาสติกซิตี้
วก.675 การคืบ

ตัดออก 15 วิชา

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ภาคผนวก 8 แนบสําเนาเอกสารตอไปนี้
1. สําเนาขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535
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หมายเหตุ เอกสารหั ว ข อ นี้ ใ ห ใ ส ใ นเล ม เอกสารหลั ก สู ต รฉบั บ ที่ จ ะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สวนฉบับรางที่เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษา ยังไมตองใส
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