หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M.Eng. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
มีการแลกเปลีย่ นความรวมมือในเชิงวิชาการและเชิงวิจัยกับสถาบันอื่นๆ
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 255….  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการหรือนักวิจัย
8.2 อาจารยในสถาบันการศึกษา
8.3 วิศวกรในหนวยงานรัฐและเอกชนตําแหนงตางๆ เชน วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝายวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรกระบวนการ วิศวกรผูควบคุมกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดลอม วิศวกรฝายขาย
วิศวกรโครงการ วิศวกรฝายบริการ เปนตน
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการ ผูออกแบบกระบวนการ เปนตน ที่เกี่ยวของกับงาน
ภาคการผลิต สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
นายพิพัฒน
ปราโมทย

นายปรัชญา
เปรมปราณีรัชต

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

อาจารย Ph.D. (Mechanical Engineering)
M.S. (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย Ph.D. (Ocean Engineering)
M.S. (Mechanical Engineering)
B.S. (Mechanical Engineering)
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นายมนูศักดิ์
จานทอง

อาจารย Dr.-Ing. (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

2

สําเร็จจาก
Lehigh University, Pennsylvania, United
States of America
Lehigh University, Pennsylvania, United
States of America
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Massachusetts Institute of Technology,
Massachusetts, United States of America
Massachusetts Institute of Technology,
Massachusetts, United States of America
Carnegie Mellon University, Pennsylvania,
United States of America
Leibniz Universitaet Hannover,
Neidersachsen, Germany
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปที่
จบ
2547
2543
2534
2550
2543
2541
2549
2543
2538

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองคความรูขั้นสูง
ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและยอม ซึ่งตองใชความรูเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูขั้นสูง การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม รวมถึงการ
ถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ
ซึ่งการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในทิศทางหรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
การเตรียมรับการเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558
สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร จึงเปนสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําใหตองมีการ
พั ฒ นาความรู ท างด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญและสามารถ
บูรณาการความรูดานวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ เพื่อสรางองคความรูที่เขมแข็งและทําใหประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองและแขงขันทางการคาในตลาดโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งของภาคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมและความต อ งการพึ่ ง พา
เทคโนโลยีตนเองกอใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญขององคความรูและการ
พัฒนาเทคโนโลยีนั้น สงผลคุโณปการตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง การ
บริหารจัดการทรัพยากร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอม การเพิ่มโอกาสการแขงขันทางการคา และ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้มีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อสรางความมั่นคงใหกับทั้ง
ประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับ
วิถีสังคมไทย รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพแขงขัน
ไดในระดับสากลเพื่อสอดรับการเขาสูการเปนประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเคลื่อนที่ของ
วิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดถูกพัฒนา
จากการสอบถามความคิดเห็นจากศิษยเกา นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในปจจุบัน รวมถึงคณาจารยของ
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หลักสูตร รวมถึงไดรับการวิพากษหลักสูตรจากผูเ ชี่ยวชาญด านหลักสูตรดานวิศวกรรมเครื่ องกลและ
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความรูทางวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
จําเปนตองมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลนี้ ได ถู ก พั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองต อ ป ญ หาของงานทางด า น
วิ ศ วกรรรมเครื่ อ งกลและการประยุ ก ต โดยเน น การสร า งองค ค วามรู ใ หม เทคโนโลยี ท างด า น
วิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกตเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกลมีไดอยางหลากหลาย เชน การ
ออกแบบระบบกังหันลม การออกแบบระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติของเรื่อง และการออกแบบระบบความรอน
เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันดานการผลิตเพื่อสงออกและทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูและ
ความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและใชงานไดจริง และสอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรที่มุงเนน
งานวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ
และสรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นอกจากนี้ห ลักสูตรยังมี การสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้ เพื่อให
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลตระหนักถึงความรั บผิดชอบต อสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามแผนทําวิจัยรวมอุตสาหกรรม 2 วิชา ไดแก 04-180-601 ระบบ
สิ่งแวดลอมและการจัดการ และ 04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามลําดับ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-ไมม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชา
อื่นหรือหลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุใน
หลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีความรู มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก
มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู และสามารถประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพื่อตอบสนองตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2.2 มี ค วามรู ความเข า ใจในวิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง สามารถประยุ ก ต แ ละ
พิจารณาผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองคความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล
1.2.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
องคความรู เพื่อสรางองคความรู และสามารถบูรณาการในศาสตรที่เกี่ยวของได หรือ
เพื่อพัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกตความรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่ง ขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีทักษะในการแกไขปญหาที่ซับซอน รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ
แกไขปญหาในดานตางๆ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองตอการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยีและ
ตลาดแรงงาน

3. พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและวิจัย

-

-

-

-

กลยุทธ
ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
พัฒนาหลักสูตร โดยมีพนื้ ฐาน
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ระดับสากล
สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาคเอกชน และ
หนวยงานภาครัฐหรือ
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการฝกอบรมดาน
การเรียนการสอน
การประเมินผลและวิชาชีพอืน่ ๆ
สนับสนุนการทํางานวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั

-

-

-

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายงานผลการประเมินการ
ใชหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
จํานวนมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและไดรับตอบ
รับเขาทํางานในบริษัท
ระดับชาติ/นานาชาติ
จํานวนเครือขายหรือ
หนวยงานภายนอกที่มีสวน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร
ตอที่ประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการ เพิ่มขึ้น
จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
หรือดูงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชระยะเวลา
ศึกษาไมนอ ยกว า 8 สัปดาห โดยใหเพิ่ม ชั่วโมงการศึกษาในแต ละรายวิชาใหเท ากับภาค
การศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อื่นๆ หรือ
เทียบเทา) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
4. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
-ไมม-ี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
-ไมม-ี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
25
25
25
25
25
ชั้นปที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปที่ 2
25
50
50
50
50
รวม
25
25
25
25
คาดวาจะจบการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
คาสนับสนุนการศึกษา
4,500,000 4,700,000 4,900,000 5,100,000
คาบํารุงการศึกษา
6,750,000 7,050,000 7,350,000 7,650,000
คาลงทะเบียน
5,400,000 5,640,000 5,880,000 6,120,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
16,650,000 17,390,000 18,130,000 18,870,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
550,000 572,000 594,880 618,675
2. คาใชจายดําเนินการ
8,623,125 8,968,050 9,326,772 9,699,843
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 4,662,000 4,869,200 5,076,400 5,283,600
รวม (ก)
13,835,125 14,409,250 14,998,052 15,602,118
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
400,000 420,000 440,000 460,000
รวม (ข)
400,000 420,000 440,000 460,000
รวม (ก) + (ข)
14,235,125 14,829,250 15,438,052 16,062,118
จํานวนนักศึกษา
225
235
245
255
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
63,267
63,103
63,012
62,989
รายละเอียดรายรับ

2559
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2559
643,422
10,610,000
5,490,800
16,222,059
480,000
480,000
16,702,059
265
63,027

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 63,080 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย น และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
เปนหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ประกอบดวย การเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ซึ่งแบงออก
ไดเปน 2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจยั เชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจยั รวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกในกลุมวิชา
9 หนวยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
6 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผาน
เกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิ
ดังนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา

X X -X X X -X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่

1–2
3
4
5
6
7–8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
X

(X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต (นับหนวยกิต)
04-300-601 คณิตศาสตรวศิ วกรรมเครื่องกลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanical Engineering Mathematics
04-300-602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Numerical Methods
04-300-603 การวิเคราะหและการแกปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical System Analysis and Problem Solving
1.2 รายวิชาบังคับ 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-300-604 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-6)
Mechanical Engineering Seminar 1
04-300-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-6)
Mechanical Engineering Seminar 2
หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-300-604 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
04-300-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 แบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตอง
มีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
2. หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือก โดยความเห็นอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 วิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ใหเลือกเรียน 15 หนวยกิตจากกลุมวิชา
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิตจากกลุมวิชา รายวิชาตอไปนี้
2.1.1 กลุมวิชากลศาสตรประยุกต
04-310-601 กลศาสตรความแข็งแรงขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Strength of Materials
3(3-0-6)
04-310-602 กลศาสตรความตอเนื่อง
Continuum Mechanics
04-310-603 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
3(3-0-6)
Finite Elements Methods
11

04-310-604
04-310-605
04-310-606
04-310-607
04-310-608
04-310-609
04-310-610
04-310-611
04-310-612

ทฤษฎีพลาสติกซิตี้
Theory of Plasticity
ทฤษฎีแผนและเปลือกบาง
Theory of Plates and Shells
กลศาสตรการแตกหัก
Fracture Mechanics
ทฤษฎีความยืดหยุน
Theory of Elasticity
การออกแบบทางวิศวกรรมเชิงระบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล
System Engineering Design in Mechanical Engineering
คุณสมบัติทางกลของพอลิเมอร
Mechanical Properties of Polymers
ทฤษฎีของความเสถียรเชิงอิลาสติก
Theory of Elastic Stability
หัวขอเลือกทางดานกลศาสตรประยุกต
Selected Topics in Applied Mechanics
ปฏิบัติการเฉพาะดานทางกลศาสตรประยุกต
Special Laboratory in Applied Mechanics

2.1.2 กลุมวิชาพลศาสตรและการควบคุม
04-320-601 พลศาสตรของระบบและการควบคุม
Systems Dynamics and Controls
04-320-602 ทฤษฎีการสั่นสะเทือน
Theory of Vibration
04-320-603 พลศาสตรเชิงวิเคราะห
Analytical Dynamics
04-320-604 หุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robots
04-320-605 การวัดผลและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
04-320-606 การควบคุมขัน้ สูง
Advanced Control
12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-320-607
04-320-608

หัวขอเลือกทางดานพลศาสตรและการควบคุม
Selected Topics in Dynamics and Controls
ปฏิบัติการเฉพาะดานทางพลศาสตรและการควบคุม
Special Laboratory in Dynamics and Controls

2.1.3 กลุมวิชาของไหลประยุกต
04-330-601 การไหลแบบหนืด
Viscous Fluid Flow
04-330-602 การคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรของไหล
Computational Fluid Dynamics
04-330-603 ทฤษฎีของบาวเดอรี่เลเยอร
Boundary-Layer Theory
04-330-604 ทฤษฎีของเทอรบิวเลนซ
Theory of Turbulence
04-330-605 พลศาสตรของแกสขั้นสูง
Advanced Gas Dynamics
04-330-606 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics
04-330-607 หัวขอเลือกทางดานของไหลประยุกต
Selected Topics in Applied Fluid Mechanics
04-330-608 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางของไหลประยุกต
Special Laboratory in Applied Fluid Mechanics
2.1.4 กลุมวิชาเธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
04-340-601 ทฤษฎีการเผาไหม
Theory of Combustion
04-340-602 การพาความรอนและมวล
Convective Heat and Mass Transfer
04-340-603 การนําความรอน
Conduction Heat Transfer
04-340-604 การแผรังสีความรอน
Radiation Heat Transfer
13

3(3-0-6)
1(0-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-340-605
04-340-606
04-340-607
04-340-608

การประยุกตการสันดาป
Applications of Combustion
เธอรโมไดนามิกสขั้นสูง
Advanced Thermodynamics
หัวขอเลือกทางดานเธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
Selected Topics in Thermodynamics and Applied Heat
ปฏิบัติการเฉพาะดานทางเธอรโมไดนามิกสและความรอน
ประยุกต
Special Laboratory in Thermodynamics and Applied Heat

2.1.5 กลุมวิชาวิศวกรรมพลังงาน
04-350-601 ระบบสะสมพลังงาน
Energy Storage Systems
04-350-602 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย
Solar Energy Engineering
04-350-603 การออกแบบระบบความรอน
Design of Thermal System
04-350-604 การออกแบบกังหัน
Turbine Design
04-350-605 การจําลองแบบและจําลองระบบโรงงานไฟฟา
Models and Modeling of the Electrical Power Plant
04-350-606 การออกแบบระบบวิศวกรรมพลังงานทดแทน
Renewable Energy System Design
04-350-607 เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล
Biomass Energy Conversion Technology
04-350-608 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมพลังงาน
Selected Topics in Energy Engineering
04-350-609 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมพลังงาน
Special Laboratory in Energy Engineering
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)

2.2 วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
4(0-40-0)
04-300-613 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมเครื่องกล
Industrial Internship in Mechanical Engineering
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-300-709 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาแบบที่ 1 (เรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
04-300-601 คณิตศาสตรวศิ วกรรมเครื่องกลขั้นสูง
3
3
0
6
04-3xx-xxx วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
3
3
0
6
04-3xx-xxx วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
3
3
0
6
รวม
9
9
0
18

04-300-602
04-300-604
04-3xx-xxx
04-3xx-xxx

04-300-603
04-300-605
04-3xx-xxx
04-300-709

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1*
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
1
0
3
6
3
3
0
6
3
3
0
6
9
9
3
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
การวิเคราะหและการแกปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2*
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
1
3
6
12

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-300-709 วิทยานิพนธ
รวม

0
3
0
6

3
0
0
3

6
6
18
36

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
0
18
6
0
0
18

* ไมนับหนวยกิต (Audit)
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04-300-601
04-300-603
04-3xx-xxx
04-3xx-xxx

2) แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เรียนรายวิชาและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
คณิตศาสตรวศิ วกรรมเครื่องกลขั้นสูง
3
3
0
6
การวิเคราะหและการแกปญหาทาง
3
3
0
6
วิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
3
3
0
6
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
3
3
0
6
รวม
12
12
0
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1*
ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชา
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
1
0
3
6
1
1
0
2
1
1
0
2
3
3
0
6
3
3
0
6
8
8
3
22

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-300-613 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมเครื่องกล
04-300-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2*
04-300-709 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
4
0
40
0

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-300-709
วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
0
18
6
0
0
18

04-300-604
04-180-601
04-415-603
04-300-602
04-3xx-xxx

1
6
10

* ไมนับหนวยกิต (Audit)
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0
0
0

3
0
43

6
18
24

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-300-601

คณิตศาสตรวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanical Engineering Mathematics
ใชระบบพีชคณิต ระบบสมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบออดินารีและพาเชียล เพื่อเปน
เทคนิ ค ในการวิ เ คราะห สํา หรับ ใช เ ปน คําตอบของปญหาด า นวิ ศ วกรรม หัว ขอจะ
ประกอบไปดวย เวกเตอรสเปซเชิงเสน ไอเกนแวลยู ไอเกนเวกเตอร และไอเกน
ฟงกชั่น สมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเสนอันดับหนึ่ง และสูงกวากับเงื่อนไขแบบเริ่มตน
และขอบเขต ปญหาแบบสเติรม-ลูวิลล กรีนฟงกชั่น ฟงกชั่นพิเศษ เชน เบสเซล และ
อื่นๆ
Analytical techniques are developed for the solution of engineering problems
described by algebraic systems, and by ordinary and partial differential equations
topics covered include: linear vector spaces, eigenvalues, eigenvectors, and
eigenfunctions, first and higher-order linear differential equations with initial and
boundary conditions, sturm-Liouville problems, green’s function special functions,
bessel, etc.

04-300-602

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Numerical Methods
วิธีแกปญหาของสมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบออดินารี และแบบพาเชียล โดยศึกษาทั้ง
ในกรณีเชิงเสนและไมเชิงเสน วิธีออฟติมั๊ยเซซั่นแบบที่ไมมีคอนเสตรน ทั้งแบบมิติ
เดียวและหลายมิติ วิธีออฟติมัยเซซั่นแบบมีคอนเสตรน การแกปญหาเกี่ยวกับไอเกน
เวลูพร็อบเบลม การประยุกตระเบียบเชิงตัวเลขเพื่อแกปญหาทางวิศวกรรม
Methods for solving ordinary differential equation and partial differential equation
for both linear and non-linear problems one-dimensional unconstrained optimization,
multi-dimensional unconstrained optimization and constrained optimization
Solutions for eigenvalue problems applications of numerical methods for
engineering problems
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04-300-603

การวิเคราะหและการแกปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical System Analysis and Problem Solving
หลั ก การวิ เ คราะห แ ละแก ป ญ หาในระบบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล อาทิ
ของไหล ความรอน กลศาสตร ระบบการควบคุม ระบบการสั่นสะเทือน พลังงาน
ประสิทธิภาพและการประยุกตใช
Analytical methods and problem solving in mechanical systems such as fluid, heat,
mechanice, control system, vibration system, energy efficiency, of the systems and
applications

04-300-604

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-6)
Mechanical Engineering Seminar 1
นักศึกษาจะตองเขาฟงบรรยาย และเขียนรายงานฉบับยอตามหัวขอที่บรรยายในชั้น
เรียน นอกจากนี้แลวนักศึกษาตองบรรยายสัมมนาในหัวขอวิจัยปจจุบัน
Lectures and reports presentations on current research topics

04-300-605

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-6)
Mechanical Engineering Seminar 2
วิชาบังคับกอน 04-300-604 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Prerequisite 04-300-604 Mechanical Engineering Seminar 1
วิธีการวิจัย การจัดทําโครงรางการวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนําเสนอผลการวิจัย
Research methodology, research proposal development, data collecting and
processing, data analysis, research result interpreting and presentations
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04-310-601

กลศาสตรความแข็งแรงขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Strength of Materials
การวิ เ คราะห แ ละการออกแบบโครงสร า งขั้ น สู ง การแปลงความเค น และ
การความเครี ย ด เงื่ อ นไขสภาวะสมดุ ล ในสภาวะแรงกระทํ า แบบต า งๆ กฎของ
คุณสมบัติของวัสดุ ความสัมพันธระหวางความเคนและการเปลี่ยนรูป ทฤษฎีความ
เสียหายและการวิเคราะห การวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงเฉือนคานโคงและการโกงที่
ไมสมมาตร
Design and analysis for advanced structure, stress and strain transformation,
equilibrium conditions in various loading conditions, constitutive law, stress and
deformation relationship, failure theory,shear center, curved beam, unsymmetric
bending

04-310-602

กลศาสตรความตอเนื่อง
3(3-0-6)
Continuum Mechanics
พฤติกรรมอิ ลาสติ กและพลาสติก เครื่องหมายเทนเซอร ทฤษฎีความเครียดจํากั ด
เทนเซอรของความเครียด ความไมเปนเชิงเสนทางกายภาพ สภาวะคอมแพทติบิลิตี้
สมการความตอเนื่อง สมการการเคลื่อนที่และสภาวะสมดุล เทนเซอรของความเคน
อิลาสติกโพเทนเชียล หลักออปเจกทิวิตี้ของวัสดุ การสมมาตรของวัสดุ แอนไอโซ
โทรป ฟงกชันความเคนของไอรี สภาวะครากตัว และผิวคราก พฤติกรรมหลังคราก
ตัว ทฤษฎีโพเทนเชียลพลาสติก สมการคอนสตีทูทีฟของความเปนพลาสติก ความ
ยึดหยุนแบบไมเชิงเสน วัสดุวิสโคอิลาสติก สมการพื้นฐานของการไหลแบบหนืด
Elastic-plastic behaviour, tensor notations, theory of finite strain, strain tensors,
geometric nonlinearity, compatibility conditions, continuity equation, equation of
motion and equilibrium, stress tensors, elastic potential, principles of material
objectivity, material symmetry, anisotropy, AIRY’s stress function, yield conditions
and surfaces, postyield behaviour, plastic potential theory, constitutive equations in
plasticity, non-linear elasticity, viscoelastic materials, basic equations of viscous
flow
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04-310-603

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
3(3-0-6)
Finite Elements Methods
ไฟไนตเอลิเมนตของวัสดุอิลาสติกที่มีความตอเนื่อง หลักการและแนวคิดโดยทั่วไป
ของไฟไนตเอลิเมนต ปญหาของความเคนบนระนาบ ความเครียดบนระนาบความ
เคนแบบสมมาตรรอบแกน การวิเคราะหความเคนแบบสามมิติ การดัดของแผน
ปญหาสนามแบบสมดุลและไมขึ้นกับเวลา การนําความรอนฟงกชันโพเทนเซียลทาง
ไฟฟา การไหลของของไหลปญหาทางพลศาสตร ปญหาของวัสดุที่มีสมบัติแบบ
ไมใชเชิงเสน
Finite elements of an elastic continuum, generalization of the finite element
concepts, problems in plane stress, plane strain and axisymmetric stress, three
dimensional stress analysis, bending of plate, steady-state field problems, heat
conduction, electrical potential, fluid flow, dynamic problems, non-linear material
problems

04-310-604

ทฤษฎีพลาสติกซิตี้
3(3-0-6)
Theory of Plasticity
เทนเซอรของความเคน และสัญลักษณของเทนเซอร ขอกําหนดคาความแตกหัก
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเค น และความเครี ย ด ป ญ หาทางอิ ล าสติ ก –พลาสติ ก
แนะนําทฤษฎีการวิเคราะหทางพลาสติกแบบเพิ่มคา การวิเคราะหความเครียดอัด
บนระนาบ สนามแบบสลิบไลน ผลของความเสียดทานการขึ้นรูปการดึงอัดขึ้น
รูปการรีด การวิเคราะหลิมติ เพดานของคําตอบทั้งดานบนและลาง
Stress tensors and tensor notations, yield criteria, stress-strain relations, plasticelastic problems, introduction to incremental plasticity theory, plane strain
compression, slip-line fields, friction effects, extrusion, deep drawing, rolling, limit
analysis, upper bound and lower bound solutions
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04-310-605

ทฤษฎีแผนและเปลือกบาง
3(3-0-6)
Theory of Plates and Shells
แผนรูปทรงกระบอกและการดัดอยางเดียว การดัดแบบสมมาตรรอบแกนของแผน
สี่เหลี่ยม และแผนวงกลมที่รับโหลดดานบนและลางโดยมีเงื่อนไข ขอบเขตตางๆ กัน
แผ น ที่ มี รู ป ร า งต า งๆ กั น ผลรวมของการดั ด และการยื ด ของแผ น ความเค น และ
การเปลี่ยนแปลงรูปรางของเปลือก ทฤษฎีเมมเบรนของเปลือก ทฤษฎีการดัดของ
เปลือกที่เกิดจากการหมุนและรูปรางอื่นๆ
Cylindrical and pure bending of plates, axisymmetrical bending of laterally loaded
rectangular and circular plates with various boundary conditions, plates of various
shapes, combined bending and stretching of plates, stresses and deformations of
shells, membrane theory of shells, bending theory of shells of revolution and other
shapes

04-310-606

กลศาสตรการแตกหัก
3(3-0-6)
Fracture Mechanics
หลักการขั้นตนและขั้นสูงของกลศาสตรการแตกหัก การวิเคราะหเชิงโมเดล หลักการ
ของความเหนียวในการแตกหัก การทดสอบความเหนียวในการแตกหัก การคํานวณ
แฟคเตอร ค วามเข ม ข น ของความเครี ย ด การวิ เ คราะห ด า นอี ล าสติ ก -พลาสติ ก
การทํานายแนวของรอยแยก การคืบตัวของรอยแยกเนื่องจากความลาและผลจาก
สิ่ ง แวดล อ ม ระเบี ย บวิ ธี ก ารคํ า นวณในด า นกลศาสตร ก ารแตกหั ก กลศาสตร
การแตกหักแบบไมเชิงเสน การประยุกตใชกลศาสตรการแตกหักกับงานออกแบบ
Elementary and advanced fracture mechanics concepts, analytical modeling, fracture
toughness concept, fracture toughness testing, calculation of stress intensity factors,
elastic-plastic analysis, prediction of crack trajectory, fatigue crack growth and
environmental effects, computational methods in fracture mechanics, nonlinear
fracture mechanics, application of fracture mechanics to design
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04-310-607

ทฤษฎีความยืดหยุน
3(3-0-6)
Theory of Elasticity
หัว ขอ ด า นจลนศาสตรแ ละสถิต ศาสตร ข องของแข็ งอี ล าสติ ก ที่ ส ามารถมี รู ป ทรง
เปลี่ยนแปลงได ศึกษากฎคอมแพตตีบิลีตี้ ความสมดุลและ สมการคอนสติติวทิฟว
ปญหาความยืดหยุนในเชิงระนาบและการบิด หลักการของพลังงาน ระเบียบวิธีการ
ประมาณและการประยุกตใชงาน
Kinematics and statics of deformable elastic solids, compatibility, equilibrium and
constitutive equations, problems in plane elasticity and torsion, energy principles,
problems in plane elasticity and torsion, energy principles, approximate methods and
applications

04-310-608

การออกแบบทางวิศวกรรมเชิงระบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
System Engineering Design in Mechanical Engineering
แนวคิ ด พื้ น ฐานในการออกแบบและหลั ก การทํ า งานเชิ ง ระบบ การออกแบบ
สมรรถนะหลักของงานวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบสถาปตยกรรมและชิ้นสวน
ในงานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ฟ ง ก ชั่ น ของวั ส ดุ พ ลั ง งานและสั ญ ญาณที่ ใ ช ใ นงาน
วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบชิ้นสวนในงานวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการทดสอบ
Concepts of engineering design system and system operation, fundamental
performance design in mechanical engineering, functions of material energy and
signal in mechanical engineering, design for mechanical component testing

04-310-609

คุณสมบัติทางกลของพอลิเมอร
3(3-0-6)
Mechanical Properties of Polymers
โครงสราง และกระบวนการในกรรมวิธีของวิศวกรรมพลาสติก ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางกับคุณสมบัติของพลาสติก การวิเคราะห การคริพ และรีเล็กเซชั่นของความ
เคนแบบจําลองทางวิสโคอิลาสติก การตอบสนองแบบทางกลพลศาสตร
Structure and processing of methods engineering plastics, structure property
relationships, analysis of creep and stress relaxation, viscoelastic models, dynamicmechanical response, rubber elasticity
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04-310-610

ทฤษฎีของความเสถียรเชิงอิลาสติก
3(3-0-6)
Theory of Elastic Stability
แนะนําหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสถียรของโครงสรางและคุณสมบัติการโกง
ตัวของโครงสราง เชน คาน เสา วัตถุแผนบาง และการโกงตัวที่เกิดขึ้นภายหลังของ
โครงสราง
Introducing to principles and theories of structural stability and the buckling
characteristics of structures such as beams, columns, thin plates, etc., and
postbuckling of structures

04-310-611

หัวขอเลือกทางดานกลศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
Selected Topics in Applied Mechanics
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะของวิชา
กลศาสตรประยุกต
Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected areas in applied
mechanics

04-310-612

ปฏิบตั ิการเฉพาะดานทางกลศาสตรประยุกต
1(0-3-6)
Special Laboratory in Applied Mechanics
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อวิเคราะห รวมไปถึงการสรางแบบจําลองในขอบเขตที่เกี่ยวของ
กับหัวของานวิจัยในดานกลศาสตรประยุกต
Experiments, analysis, establishing models in research area in the field of applied
mechanics
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04-320-601

พลศาสตรของระบบและการควบคุม
3(3-0-6)
Systems Dynamics and Controls
ทฤษฎีระบบพลศาสตรแบบเชิงเสน การวิเคราะหทางความถี่ เวลา และสเตทสเปซ
การสร า งแบบจํ า ลอง การจํ า ลองสถานการณ และการควบคุ ม ระบบพลศาสตร
การประยุ ก ต ท ฤษฎี ร ะบบพลศาสตร ใ นการวิ เ คราะห ร ะบบ เช น ระบบทางกล
ระบบทางไฮดรอลิ ก ส ระบบทางเธอร โ มไดนามิ ก ส ระบบของอุ ป กรณ ทํ า งาน
ทางไฟฟา การออกแบบระบบควบคุมปอนกลับ การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อ
การควบคุมระบบพลศาสตร
Linear system theories, frequency, time domain and state-space analysis, modeling,
simulation and control of dynamic systems, application of dynamic system theory to
systems analysis, such as, mechanical systems, hydraulic systems, thermodynamic
systems, microelectromechanical actuators, design of feedback control systems,
application of computer control and programming to control of dynamic systems

04-320-602

ทฤษฎีการสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
Theory of Vibration
อธิบายถึงการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะหลายมิติ โดยวิธีทาง
เวกเตอร และระบบหลายลําดับขั้นความเสรี การวิเคราะหโหมดแบบแยกสวนและ
แบบตอเนื่องของระบบแบบมิติเดียว และมีการใชหลักการทางไฟไนเอลิเมนตเพื่อชวย
วิเคราะหปญหาในเชิงตัวเลข
Describe vibration of multi-dimensional rigid body motion by vector methods and
multi-degree of freedom systems discrete modal analysis and continuous modal
analysis of one-dimensional systems plus finite-element formulation of numerical
problems

04-320-603

พลศาสตรเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Dynamics
การวิเคราะหดานพลศาสตรของระบบของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สูตรของสมการ
การเคลื่อนที่ของลากรองจและแฮมมิลตั้น การอินทิกัลแบบคลาสสิกของการเคลื่อนที่
พลศาสตรการชน การวิเคราะหความเสถียรของระบบเชิงเสนและไมเชิงเสน
Dynamical analysis of a system of particles and rigid bodies lagragian and hamilton
formulation of equations of motion, classical integrals of motion impact dynamics,
and stability analysis of linear and nonlinear systems
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04-320-604

หุนยนตอตุ สาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Robots
บทนํ า เกี่ ย วกั บ หุ น ยนต และระบบอั ต โนมั ติ การประยุ ก ต ใ ช หุ น ยนต ใ นทาง
อุตสาหกรรม จลนศาสตร และพลศาสตรของหุนยนต จาโคเบียน การวางแผนเสนทาง
การเคลื่ อ นที่ ข องแขนกล แอกชู เ อเตอร การทํ า งานของตั ว รั บ รู การควบคุ ม แขน
หุนยนต
Introduction to robotic and automation technology robot applications, kinetic and
dynamic of robot arm, jacobian, trajectory planning, actuator and sensor systems
linear control for robot

04-320-605

การวัดผลและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
Measurement and Instrumentation
หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัด ผลตอบสนองเชิงพลวัตของเครื่องมือวัดประเภท
ตางๆ ระบบรับรูทางกล เชน อุณหภูมิ ความเครียด แรง อัตราการไหล การประยุกต
นําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการวัดทางกล การประมวลผลขอมูล
Fundamental principles of measurement dynamic response of various instruments,
mechanical sensor, such as temperature, strain, force, flow rate application of
electronics component in mechanical measurement, data acquisition

04-320-606

การควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Control
การวิเคราะหเฟสเพลน จุดสมดุลหลายจุด ทฤษฎีลีอาปูนอฟ การแสดงรูปสมการ
แบบปรีภูมิสถานะ ความสามารถในการควบคุมและสังเกตได การปอนกลับแบบ
สถานะและการประมาณคาสถานะ ตัวกรองแบบคาลมานและบัคกี้ ตัวควบคุมแบบลี
เนียควอตราติ การควบคุมแบบปรับตัวได
Phase plane analysis, multiple equilibria, lyabunov therory, state-space
representation, controllability and observability, state feedback, state estimatior,
kalman-bucy filter, linear quadratic regulaton, adaptive control
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04-320-607

หัวขอเลือกทางดานพลศาสตรและการควบคุม
3(3-0-6)
Selected Topics in Dynamics and Controls
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะของวิชา
พลศาสตรและการควบคุม
Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected areas in
dynamics and controls

04-320-608

ปฏิบตั ิการเฉพาะดานพลศาสตรและการควบคุม
1(0-3-6)
Special Laboratory in Dynamics and Controls
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อวิเคราะห รวมไปถึงการสรางแบบจําลองในขอบเขตที่เกี่ยวของ
กับหัวของานวิจัยในดานพลศาสตรและการควบคุม
Experiments, analysis, establishing models in research area in the field of dynamics
and controls

04-330-601

การไหลแบบหนืด
3(3-0-6)
Viscous Fluid Flow
สมการพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของของไหล รายละเอียดของการไหลแบบมีความ
หนื ด และทฤษฎี ข องชั้ น ขอบเขต ชั้ น ขอบเขตสํ า หรั บ การไหลแบบราบเรี ย บ ชั้ น
ขอบเขต ที่อยูระหวางการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปนปวน ชั้นขอบเขต
สําหรับการไหลแบบปนปวน และชั้นขอบเขตของการไหลของของไหลที่อัดตัวได
Fundamental equations of fluid motion discuss of the viscous flow and boundary
layer theories, Laminar boundary layers, transition, turbulent boundary layers and
compressible boundary layers
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04-330-602

การคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Computational Fluid Dynamics
พื้นฐานสมการอนุพันธยอย การจําแนกสมการอนุพันธยอย สมการนาเวียร-สโตกส
สภาวะขอบเขตและเริ่มตน การหารูปแสดงแบบไฟไนตดิฟเฟอเรนซ ความสม่ําเสมอ
เสถียรภาพ การสูเขา วิธีการคํานวณซ้ําสําหรับสมการอนุพันธอิลิปติก ผลเฉลยของ
สมการอนุพันธพาราโบลิก และไฮเปอรโบลิก การใชโปรแกรมเฉพาะประกอบการ
คํานวณ
Partial fundamentals of differential equation, classification of partial differential
equations, navier-stokes equation, initial and boundary conditions, derivation of
finite-difference expressions, consistency, stability, convergence, iterative methods
for elliptic differential equations, solution of parabolic and hyperbolic differential
equations, useing specific computer programs for evaluating the sample models

04-330-603

ทฤษฎีของบาวเดอรี่เลเยอร
3(3-0-6)
Boundary-Layer Theory
สมการพื้นฐานของกลศาสตรของไหลตอเนื่อง แนวคิดของระเบียบวิธีแบบอะซิมโท
ติก และการไหลทั้งแบบตัวเลขเรโนลดต่ําและสูง บาวเดอรี่เลเยอรแบบราบเรียบ กฎ
ความคลายคลึงในกรณีทั่วไป การไหลแบบสองและสามมิติ การไหลแบบคงตัวและ
ไมคงตัว การสมดุลแบบไฮโดรไดนามิกสเบื้องตน เนื้อหาทั้งหมดจะใชเปนพื้นฐาน
สําหรับวิชาการไหลแบบปนปวน
Fundamental equation of continuum fluid mechanics, concepts of asymptotic
methods and low and high reynolds number flows, laminar boundary layers,
generalized similarity methods, two-and three dimensional flows, steady and
unsteady flows and introduction to hydrodynamic stability the material is covered in
the context of providing a logical basis as an introduction to a further course in
turbulent flows
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04-330-604

ทฤษฎีของเทอรบิวเลนซ
3(3-0-6)
Theory of Turbulence
แนวคิดเกี่ยวกับเทอรบิวเลนซ การเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีเชิงเสนของเสถียรภาพของ
การไหล การสังเกต การเกิดเทอรบิวเลนซจากผลการทดลอง การกระจายพลังงาน
จลนของเทอรบิวเลนซ รายละเอียดเชิงสถิติของเทอรบิวเลนซ พลังงานเฉลี่ยของเทอร
บิวเลนซและโคลสเชอรโมเดล โดยความเคนเรยโนลด การไหลแบบเทอรบิวแลนซ
แบบอิสระและแบบชิดผนัง
Concepts of turbulence, transition and linear theory of flow stability, experimental
observations on turbulent generation, turbulent kinetic energy distribution, statistical
description of turbulence, mean turbulent energy and reynolds stress closure models,
turbulent shear flows in free turbulence and wall turbulence

04-330-605

พลศาสตรของแกสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Gas Dynamics
ระเบียบวิธีแบบคุณลักษณะเฉพาะ การไหลไมคงตัวแบบตอเนื่อง การไหลไมคงตัว
แบบไมตอเนื่อง ช็อกทิวบ คลื่นจากแรงระเบิด การไหลความเร็วเหนือเสียงแบบสอง
มิติและสมมาตรกับแนวแกน สมการโมเมนตัมและสมการพลังงานของการไหลแบบ
อัดตัวไดของของเหลวแบบมีความหนืด
Methods of characteristics, unsteady continuous flow, unsteady flows with
discontinuities Shock tubes, detonation waves, two-dimensional and axisymmetric
supersonic flows, momentum and energy equation of compressible viscous fluids
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04-330-606

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Fluid Mechanics
ของไหลแบบอัดตัวได ของไหลแบบมีความหนืดและไมมีความหนืด จลศาสตรการ
ไหล สมการดิฟเฟอเรนเชียลของการเคลื่อนที่ สมการนาเวียร-สโตกส วิธีแกคําตอบ
เกี่ ย วกั บ แบบมี ค วามหนื ด และไม มี ค วามหนื ด พลศาสตร ก ารหมุ น วน และ
การไหลเวียน สมการการหมุนวน ทฤษฎีการไหลเวียน พฤติกรรมการไหลแบบ
โพเทนเชียล การไหลแบบไมหมุนและแบบหมุน การไหลของบาวเดอรีอยางงาย
พรอมกับวิธีการแกปญหา การไหลจริงของของไหลและผลตอเนื่อง
Incompressible fluid, viscous fluid and inviscid fluid, flow kinematics, differential
equations of motion, navier-stokes equations, viscous and inviscid solutions,
vorticity dynamics and circulation, vorticity equation, circulation theorems, potential
flow behavior, irrotational and rotational flows, simple boundary layer flows and
solutions, and real fluid flows and consequence

04-330-607

หัวขอเลือกทางดานของไหลประยุกต
3(3-0-6)
Selected Topics in Applied Fluid Mechanics
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะของวิชา
ของไหลประยุกต
Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected areas in
applied fluid mechanics

04-330-608

ปฏิบตั ิการเฉพาะดานทางของไหลประยุกต
1(0-3-6)
Special Laboratory in Applied Fluid Mechanics
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อวิเคราะห รวมไปถึงการสรางแบบจําลองในขอบเขตที่เกี่ยวของ
กับหัวของานวิจัยในดานของไหลประยุกต
Experiments, analysis, establishing models in research area in the field of applied
fluid mechanics
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04-340-601

ทฤษฎีการเผาไหม
3(3-0-6)
Theory of Combustion
การประยุกตองคความรูเชิงทฤษฎีเพื่อแกปญหาจริง เนื้อหาวิชาประกอบดวย กฎขอที่
หนึ่งและสองทางเธอรโมไดนามิกส การวิเคราะหทางพลังงานและ เอ็กเซอรจีของ
ระบบทางความรอน อภิปรายทางหองเผาไหมและเตาเผาไหมแบบตางๆ ทฤษฎีเปลว
ไฟและเปลวไฟผสม
Application of theoretical knowledge to practical problems solving of the following
topics : first and second laws of thermodynamics, energy and exergy analysis of
thermal systems, discussion of all types of combustors and incinerators, flame and
mixed flame theories

04-340-602

การพาความรอนและมวล
3(3-0-6)
Convective Heat and Mass Transfer
การถายเทความรอน และโมเมนตัมในการไหลแบบราบเรียบและปนปวน คําตอบใน
ชั้นขอบเขตแบบราบเรียบ ความคลายคลึงและตัวแปรเสริมไรมิติ แนวเปรียบเทียบ
ระหว า งการถ า ยเทความร อ นและการถ า ยเทมวล การถ า ยเทความร อ นการไหล
ความเร็วสูง เสถียรภาพในชวงเปลี่ยนและชวงปนปวน การพาแบบอิสระ
Heat and momentum transfer in laminar and turbulent flow, the laminar boundary
layer solution, similarity and nondimensional parameters, mass-momentum heat
transfer analogy convective heat transfer at high elocity stability transition, and
turbulence free convection
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04-340-603

การนําความรอน
3(3-0-6)
Conduction Heat Transfer
พื้นฐานการนําความรอน ตัวแปรแบบแยกในระบบพิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอกและ
พิกัดทรงกลม ทฤษฎีของดูฮาเมล ฟงกชั่นกรีน ลาปลาซทรานสฟอรม ตัวกลางหลาย
ชั้นในหนึ่งมิติ การวิเคราะหเชิงประมาณ แหลงความรอนเคลื่อนที่ การเปลี่ยนเฟส
วิธีไฟไนทดิฟเฟอเรนซ เทคนิคการเปลี่ยนฟอรมแบบอินทิกรัล การนําความรอนใน
ของแข็งชนิดอะไนโซโทรปค
Heat conduction fundamentals, separation of variables in the rectangular
coordinates system, cylindrical coordinates system and spherical coordinates system,
duhamel’ s theorem, green’s function, laplace transform, one-dimensional composite
media, approximate analytic methods, moving heat source, phase-change, finite
difference methods, integral-transform technique, heat conduction in anisotropic
solids

04-340-604

การแผรังสีความรอน
3(3-0-6)
Radiation Heat Transfer
การแผรังสีของวัตถุดํา นิยามคุณสมบัติของวัตถุผิวไมดํา การทํานายคุณสมบัติการแผ
รังสี การแลกเปลี่ยนการแผรังสีของผิวดําแบบอุณหภูมิคงที่ การแลกเปลี่ยนการแผรังสี
กระจายภายในภาชนะปดที่เปนผิวเทา การแลกเปลี่ยนรังสีความรอนระหวางผิวที่ไม
กระจายและไมเทา การแผรังสีในรูปอื่นๆ พื้นฐานการดูดกลืนรังสี การเปลงรังสี และ
ตัวกลางแบบกระจาย สมการการสงถายของแกสที่มีคุณสมบัติดูดกลืนและเปลงรังสี
Radiation of a blackbody, definitions of properties for non-black surfaces,
prediction of radiation properties radiation exchange of radiant energy between black
isothermal surface radiation exchange in an enclosure composed of diffuse-gray
surfaces exchange of thermal radiation between non-diffuse and non-gray surfaces
radiation in the presence of other modes of energy transfer fundamentals of radiation
in absorbing, emitting, and scattering media the equation of transfer for an
absorbing-emitting gas
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04-340-605

การประยุกตการสันดาป
3(3-0-6)
Applications of Combustion
การบรรยายปญหาการสันดาปตางๆ ซึ่งรวมถึง มลภาวะ ไฟ การระเบิด และการเผา
ไหมในเตาเผา หองเผาไหมของเครื่องยนต ในเชิงทฤษฎีและเปนการอิงผลจาก
การทดลอง
Discussion of combustion problems including pollution, fires, explosion hazards,
furnace combustion chambers, combustors for reciprocating engines both theoretical
and empirical approaches

04-340-606

เธอรโมไดนามิกสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Thermodynamics
เปนหัวขอตอเนื่องจากหัวขอของคลาสิกคอลเธอรโมไดนามิกส รวมไปถึงอะเวละบิล
ลิตี้และความสามารถในการยอนกลับ คุณสมบัติของสสาร เธอรโมเคมิสตรี้ ความ
สมดุลยทางเคมีของเรียลแกสและแกสผสม
An extended treatment of the fundamentals of classical thermodynamics, including
availability and reversibility, the chemical potential, properties of matter,
thermochemistry, chemical equilibrium of real gases and gas mixtures

04-340-607

หัวขอเลือกทางดานเธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
3(3-0-6)
Selected Topics in Thermodynamics and Applied Heat
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะของวิชา
เธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected areas in
thermodynamics and applied heat

04-340-608

ปฏิบตั ิการเฉพาะดานเธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
1(0-3-6)
Special Laboratory in Thermodynamic and Applied Heat
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อวิเคราะห รวมไปถึงการสรางแบบจําลองในขอบเขตที่เกี่ยวของ
กับหัวของานวิจัยในดานเธอโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
Experiments, analysis, establishing models in research area in the field of
thermodynamics and applied heat
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04-350-601

ระบบสะสมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Storage Systems
ความสํ า คั ญ และวิ ธี ก ารของการสะสมพลั ง งาน การสะสมพลั ง งานความร อ น
การสะสมพลังงานอยูในรูปแบบของความรอนสัมผัส และการสะสมในวัสดุที่เปลี่ยน
เฟส การสะสมพลั งงานกล การสะสมพลังงานศัก ยแ ละพลังงานจลน การสะสม
พลังงานไฟฟาและ พลังงานจากสนามแมเหล็ก การสะสมพลังงานเคมี การสะสม
พลังงานในชวงเวลานานๆ การทดสอบระบบการสะสมพลังงาน เศรษฐศาสตรของ
การเก็บสะสมพลังงานความรอน การเก็บสะสมพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
และการประยุกตใชงาน
Importance and modes of energy storage, thermal energy storage, sensible heat
storage and storage in phase change materials (PCM), mechanical energy storage,
storage in potential and kinetic energy, electrical and magnetic energy storage,
chemical energy storage, long-term storage system testing of thermal energy storage
system, economic aspects of thermal energy storage, solar thermal energy storage
and application

04-350-602

วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย
3(3-0-6)
Solar Energy Engineering
ความสัมพัน ธระหวางดวงอาทิตยแ ละโลก การระบุตําแหน งของดวงอาทิตย รังสี
แสงอาทิ ต ย แ ละการวั ด รั ง สี แ สงอาทิ ต ย สภาพภู มิ อ ากาศกั บ รั ง สี แ สงอาทิ ต ย
กระบวนการความรอนแสงอาทิตยผานแผงสะสมความรอนแบบเรียบและแบบที่มีการ
เพิ่มความเขมรังสี การประยุกตใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ระบบผลิตไฟฟา
ด ว ยเซลแสงอาทิ ต ย แ ละการประยุ ก ต ใ ช ง าน ระบบกั ก เก็ บ พลั ง านแสงอาทิ ต ย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงานแสงอาทิตย
Sun and earth relationships, solar radiation and its measurement, solar radiation
climatology, thermal processes in solar and flat-plate collectors, concentrating
collectors, applications of solar thermal energy, photoelectric effect in
semiconductor p-n junctions, solar photovoltaic components and systems, design of
photovoltaic systems for electrification and water pumping, applications of
photovoltaic solar energy, storage systems for solar energy, recent advances in solar
energy applications
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04-340-603

การออกแบบระบบความรอน
3(3-0-6)
Design of Thermal System
กระบวนการออกแบบ การสราง แบบจําลองทางคณิตศาสตร การหาความสัมพันธ
ระหว า งระบบทาง ความร อ นกั บ ค า ใช จ า ย ศึ ก ษาวิ ธี ห าค า ใช จ า ยต่ํ า สุ ด โดยให
ประโยชนสูงสุดโดยวิธีการตางๆ
System designing process, establishing a mathematical models, relation between
heat system and cost, using several methods to find the best cost efficient system

04-350-604

การออกแบบกังหัน
3(3-0-6)
Turbine Design
พลศาสตรการไหลเบื้องตน รูปรางของแอรฟอยลชนิดตางๆ การออกแบบ เทอร ไ บน
ชนิดตางๆตามความเหมาะสม การวิเคราะหของไหลโดยการใชทฤษฎีทางโมเมนตัม
พลังงานที่เกิดมาจากการเคลื่อนที่ของของไหล กังแบบแนวแกนตั้งและแนวแกนนอน
Aerodynamics theories, airfoils, the design of the various types of turbine for
appropriated applications, the momentum theory and the energy of the moving fluid
to the control boundary, the horizontal and vertical axis turbine design

04-350-605

การจําลองแบบและจําลองระบบโรงงานไฟฟา
3(3-0-6)
Models and Modeling of the Electrical Power Plant
หลักการที่จําเปนและทฤษฏีที่ถูกตองในการออกแบบระบบโรงไฟฟา ที่จะปอนสูสาย
สง ระบบควบคุ ม ของชุ ด ปรับ แรงดั น และความถี่ ใ ห เ หมาะสม การควบคุ ม ระบบ
ในขณะเดินปกติและในชวงเวลาที่มีความตองการสูง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัย การคํานวณหาประสิทธิภาพรวมของระบบโรงไฟฟา
Principles of the power plant design for the grid connection, systems of the
stabilization, load distribution, control system for peak and normal load operation,
plant factors for economical concern, environmental impacts and safety, calculation
of the energy plant factors
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04-350-606

การออกแบบระบบวิศวกรรมพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy System Design
เรื่องพลังงานรูปแบบตางๆ ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และมีความยั่งยืน การวางระบบ
พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ศึกษาวิศวกรรมดานพลังงานธรรมชาติ ดานพลังงาน
ลม น้ํา และแสงอาทิตย พลังงานจากชีวมวลพลังงานจากแกส
Varity of renewable and sustainalhe energy, system design in energy of hybrid and
flexible power plant, studying in wind, water, solar, biomass and biogas energy,
innovative design in generating of electrical power

04-350-607

เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
Biomass Energy Conversion Technology
การใช พ ลั ง งานจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช ทั้ ง จากภาคเกษตรกรรมและภาคอุ ต สาหกรรม
หลัก การใชแก สที่ได จากระบบชีว มวล หลัก การใชแ กสซิไฟเออรที่ไ ดจากระบบ
ชีวมวล หลักการออกแบบตนกําลังที่ไดจากชีวมวลกรรมวิธีในการลดมลพิษของ
การเผาไหมในระบบแกสซิไฟเออร
Uses of energy from wasted materials from both aricultural and industrial sectors,
principles of gasifier from biomass, the principal designs of the power plants,
methods for polution reducing from combustion in gasifier systems

04-350-608

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Selected Topics in Energy Engineering
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเอง หรือการศึกษาในสาขาเฉพาะของวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected areas in energy
engineering

04-350-609

ปฏิบตั ิการเฉพาะดานทางวิศวกรรมพลังงาน
1(0-3-6)
Special Laboratory in Energy Engineering
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อวิเคราะห รวมไปถึงการสรางแบบจําลองในขอบเขตที่เกี่ยวของ
กับหัวของานวิจัยในดานวิศวกรรมพลังงาน
Experiments, analysis, establishing models in research area in the field of energy
engineering
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04-300-613

การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมเครื่องกล
4(0-40-0)
Industrial Internship in Mechanical Engineering
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ เพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
และสถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธที่ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment for at least 1 semester under
the supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report
and summary of the job

04-180-601

ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การ ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มและ
การจัดลําดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมิน
ด า นเศรษฐศาสตร ใ นการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ ม การติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล อ ม
กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities, standards
and criteria setting, indication and indices, information systems, organization
enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and ISO,
monitoring, pollution prevention, case studies

37

04-415-603

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคา
ปจจุบันและมูลคารายป อัตราผลตอบแทน ผลประโยชนตอเงินลงทุน คาเสื่อมราคา
ผลกระทบภาษีรายได จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหเงินเฟอ และ
การวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง และความ
ไมแนนอน
Basic of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual
worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, breakeven points, replacement, inflation, project evaluation and decision making under
risks and uncertainty

04-300-709

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใตการดูแล
และใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด
เผยแพรงานวิจัยในการประชุมหรือวารสารวิชาการ สอบปากเปลาตอคณะกรรมการ
สอบและจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research in an interesting topic in mechanical engineering under the supervision of
a faculty member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public
seminar, oral examination and writing up a complete thesis
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3.1 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล
นายพิพัฒน
ปราโมทย

นายปรัชญา
เปรมปราณีรัชต

นายมนูศักดิ์
จานทอง
นายวิรชัย
โรยนรินทร

นางสาวสโรชา
เจริญวัย

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

อาจารย Ph.D. (Mechanical Engineering)

Lehigh University, Pennsylvania,
United States of America
M.S. (Mechanical Engineering)
Lehigh University, Pennsylvania,
United States of America
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Massachusetts Institute of
อาจารย Ph.D. (Ocean Engineering)
Technology, Massachusetts, United
States of America
Massachusetts Institute of
M.S. (Mechanical Engineering)
Technology, Massachusetts, United
States of America
Carnegie Mellon University,
B.S. (Mechanical Engineering)
Pennsylvania, United States of
America
อาจารย Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) Leibniz Universitaet Hannover,
Neidersachsen, Germany
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย Ph.D. (Mechanical Engineering) Northumbria University, Newcastle,
United Kingdom
M.Sc.(Mechanical Engineering) Northumbria University, Newcastle,
United Kingdom
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อาจารย Ph.D. (Energy Technology)
ธนบุรี
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่ ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
จบ 2555 2556 2557 2558
2547 3 3 3 3
2543
2534
2550 3 3 3

-

2543

2541

2549 3

-

3 3

2543
2538
2547 -

3

-

3

2538
2548 3 3 3

-

2542

2544
2542

3.1.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายณัฐสิทธิ์
พัฒนะอิ่ม
นายปณณธร
ศลิษฏธนวัฒน
นายบุณยฤทธิ์
ประสาทแกว

ตําแหนง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ปที่ ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
จบ 2555 2556 2557 2558

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2548 3 - 3 3
2538

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2547 - 3 3 2538

D.Eng. (Energy)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

Asian Institute of Technology, Thailand 2554 3 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2538
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3

ลําดับ
4

5
6
7
8

9

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ปที่ ภาระงานสอน
จบ ชม./สัปดาห

2555 2556 2557 2558

นายศุภวิทย
ลวณะสกล

ผูชวย ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ศาสตราจารย

นายประยุทธ
ดวงคลาย
นายภาณุ
ประทุมนพรัตน

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

นายขวัญชัย
จอยเจริญ
นายเทอดเกียรติ
ลิมปทปี ราการ

2540 - - - ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
2536
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย Ph.D. (Mechanical Engineering) Florida Atlantic University, United 2549 - 3 3 3

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายสถาพร
ทองวิค

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2541 -

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

States of America
M.S. (Mechanical Engineering) Oklahoma State University, United
States of America
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Ph.D. (Mechanical Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

-

-

-

2537 2526

-

-

-

2539 2535

-

-

-

2525

2543
2538
2551 3
2548
2538

3

- 3

3.1.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สถานที่ทํางาน

1

นายอิสสรีย หรรษาจรูญโรจน

รองศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

2

นายสุกิจ นิตินัย

อาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3

นายบรรยงค รุงเรืองดวยบุญ

อาจารย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4

นายกานต พนาศุภมัสดุ

อาจารย

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

5

พลตรีสมชาย สิงหโต

ศาสตราจารย

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

6

พันเอกอโณทัย สุขแสงพนมรุง

ผูชวยศาสตราจารย

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

7

พันเอกทวิวัชร วีระแกลว

ผูชวยศาสตราจารย

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

8

นายพิชัย อัษฎมงคล

อาจารย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานอุตสาหกรรม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดใหมีรายวิชาการฝกงาน
อุ ต สาหกรรมด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก2 แบบที่ 2 (แผนวิ จั ย ร ว ม
อุ ต สาหกรรม) เพื่ อ ช ว ยให นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจต อ งการทํ า วิ จั ย ร ว มกั บ อุ ต สาหกรรมได เ รี ย นรู
กระบวนการจริงในโรงงานและปญหาจริงหนางาน โดยปญหาดังกลาวจะตองเปนสวนหนึ่งหรือสอดคลอง
กับวิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนําความรูขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกลไปแกไขหรือ
วิเคราะหปญหาวิศวกรรม และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมตองไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา โดยตองเขียนรายงานและสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดแกอาจารยผูสอน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
การทํางาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสวนที่ไดรับมอบหมาย
3. เขาใจหลักการ กระบวนการผลิตและปญหาหนางานในโรงงานอยางถองแท เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถใช ค วามรู ท างด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลบู ร ณาการ เพื่ อ นํ า ไปแก ป ญ หาของ
กระบวนการผลิตหรือปญหาหนางานไดอยางเหมาะสม
5. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูล
6. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดี
8. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการทํางานที่
ชั ด เจน การรายงานความก า วหน า ทุ ก ภาคการศึ ก ษา การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เป น โครงการวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม
เทคโนโลยี ห รื อ การประยุ ก ต ใ นกระบวนการผลิ ต มี ก ารเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ดุ ล ยพิ นิ จ เทคนิ ค วิ จั ย หรื อ เทคนิ ค คํ า นวณและ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยาง
มีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกล
5. สามารถสั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท างด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลได อ ย า ง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
6. สามารถสื่ อสารอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยใชก ารสื่อสารดว ยปากเปล า และการเขี ย น
รวมทั้งสามารถนําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธแ ละนัก ศึก ษาต องเสนอหัว ข อวิท ยานิ พ นธภ ายในภาค
การศึกษาแรกเขา ใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห
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3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอด
ชวงการทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
2. ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอยอีก 1 คน
3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ผาน
รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1, 2 และอื่นๆ เปนการเสริมสราง
และฝกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. มี ก ารรายงานทางวิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ งผ า นวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ และ
วิชาเรียน ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง เกิดความรูและทักษะทางปญญา
2. ดานภาวะผูน ํา และความ 1. การตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอการเขาชั้นเรียน
รับผิดชอบตลอดจนมี
2. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตรและ
วินัยในตนเอง
กิจกรรมของภาควิชาฯ
3. การกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ
รวมถึงสามารถวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู
การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการอย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม และ สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ ผานรายวิชาและวิทยานิพนธ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทัก ษะการจัด การและวินิจ ฉัย ปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยาง
เหมาะสมดวยตนเอง รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
4. มี ภ าวะเป น ผู นํ า สามารถทํ า งานเป น หมู ค ณะ แก ไ ขข อ ขั ด แย ง ตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จั ด ให มี ก ารสอนด า นจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ให แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยอยูในวิชาความรู
พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล สําหรับนักศึกษาปริญญาโททั่วไป จะมีการสอน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและกรณีศึกษาการจัดการปญหาในรายวิชาสัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลรวมทั้งมีการสอดแทรกการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธของหลักสูตร
2. หลักสูตรจัดใหมีการปลูกฝงเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน เชน
การตรงตอเวลาในการทํางานและสงงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ภาวะผูนําและผูตาม และการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูอื่น จะใช การทํางานกลุมและการนําเสนองาน ซึ่งพิจารณาจากผูเขาฟงในที่
ประชุมกรรมการสอบ อาจารยผูสอน และเพื่อนรวมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริม
ตางๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การสงงานตามกําหนด และการมีสวนรวมใน
กิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่จากการทําวิทยานิพนธ
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมกิจกรรมตางๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทํางานและการสอบ
44

2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูด านความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่
สําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกตความรูไดอยาง
เหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
3. มี ค วามเข า ใจต อ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลที่
สอดคลองกับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบของ
องคความรูนั้นๆ ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหองเรียนหรือสถานประกอบการควบคูกับการทํางานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ ดังนี้
1. มี ก ารเรี ย นการสอนความรู เ นื้ อ หาสาระหลั ก และเครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ
เครื่องมือคํานวณในรายวิชาของหลักสูตร และมีการสอดแทรกใหติดตามองค
ความรูใหมๆ จากบทความวิชาการ
2. มีการนําเสนองานวิจัยเชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดใหมีการสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหนักศึกษาไดมีการสืบคนขอมูล
เรียนรูความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถบูรณา
การทางความรู
4. มีการทํางานวิจัยเชิงลึก โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูลและใชกระบวนการทาง
วิจัย รวมทั้งตองวิเคราะหและสรุปประเด็นที่สําคัญจาการคนควา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การประเมินผลการเรียนรูในหองเรียนหรือสถานประกอบการ ประกอบดว ย
การสอบ รายงานที่ไดรับมอบหมายและ/หรือการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรียนรู จากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลประกอบดวย
การตอบคํ า ถาม การแสดงความคิ ด เห็ น ความรู จ ากบทความวิ ช าการและ
ผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรียนรูจากวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินเอกสาร
ควบคูกับการสอบปากเปลาของคณะกรรมการสอบ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถใชความรูเดิมรวมกับความรูหลักในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมหรือขยายเแนวทางปฏิบัติแบบใหมไดอยางมีนัยสําคัญดวยตนเอง
โดยเน น ใช ก ระบวนการวิ จั ย เป น กระบวนการศึ ก ษานํ า ซึ่ ง ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญาต อ ง
ประกอบดวย
1. สามารถวางแผน กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และวิ ธีดํ า เนิ น งานในการทํ าวิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธหรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดย
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิค
คํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือ
แนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบค น ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่ อ
แกไขปญหาหรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชี พดานวิศวกรรม
เครื่องกล
4. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมเครื่องกลไดอยาง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใหมีโครงงานทางวิชาการเพื่อเปนกรณีศึกษาจากรายวิชาเรียนและวิชาสัมมนา
ทางวิ ศวกรรมเครื่องกล ซึ่งตองมีการสืบคน ความรู ดุลยพินิจ การวิเคราะห
การอภิปราย การหาขอสรุป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมหรือแนวทาง
ปฏิบัติแบบใหมอยางมีนัยสําคัญ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลที่ไดจากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมี
สวนรวมในการอภิปราย ความสมบูรณของงาน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริงจากวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษาและในภาพรวม โดยใชวิธีการประเมินเอกสารควบคูกับการสอบปาก
เปล า ของคณะกรรมการสอบ เช น การประเมิ น จากแผนการทํ า งานและ
การดําเนินงาน การรายงานความกาวหนา ความเขาใจในทฤษฎีและการประยุกต
เทคนิ ค การวิ จั ย การออกแบบการทดลองและเครื่ อ งมื อ ผลการทดลอง
การวิเคราะหขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือการประยุกตใชจากที่มีอยู
เดิม
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของ
ตนเองและ/หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอดแทรกลงในการสอนที่ตองมีการทํางานเปนกลุมและวิชาสัมมนาที่ตองมี
กิจกรรมรวมกัน ซึ่งตองมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหนาที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธเพื่อให
การทํางานสําเร็จลุลวง เปนไปตามตารางเวลา และไดความสมบูรณของงาน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุม
2. ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของกลุม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและ
เสนอแนวทางการแกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฎการณ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสาร
ดวยปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปน
ทางการ
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4. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยี และการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติในรายวิชาดวย
สถานการณจําลอง และ/หรือสถานการณจริงเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ สามารถ
วิเคราะหคัดกรองหรือสังเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชใน
การศึกษาคนควาปญหาทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
2. จัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงาน
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ในรายวิชาการเรียนการสอน สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล วิทยานิพนธ
3. สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ที่ดีและสามารถนําเสนอรายงานไดอยางเหมาะสม
4. จัดใหมีการแนะนําและปฏิบัติจริงเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล
การใชฐานขอมูลในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล วิทยานิพนธ รายวิชา
เรียน เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ใชการสอบขอเขียน
การทํารายงานโครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปลาจากอาจารยผูสอน
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ คณะกรรมการสอบ โดยพิ จ ารณาจาก
การอธิ บ าย การใช เ ครื่ อ งมื อ การคั ด กรองข อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ
ขอจํากัดและความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมิ น ผลการเรี ย นรูด า นการสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ใช
การสอบปากเปล า จากอาจารย ผู ส อน อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ
คณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจากการอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอ
รายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มี ทั ก ษะการจั ด การและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุ ก ต ใ ช ค วามรู หลั ก ฐาน เหตุ ผ ลและมี วิ จ ารณญาณได อ ย า ง
เหมาะสมดวยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
3.3 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ เฉพาะทาง หรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ คํ า นวณทาง
วิศวกรรม
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่สอดคลอง
กับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ
ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติและเทคนิค
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่
เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.4 ทักษะทางปญญา
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ
และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติ
ไดอยางมีนัยสําคัญ
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3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไข
ปญหาหรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกล
4. สามารถสั งเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมเครื่ องกลไดอยาง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง
และ/หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอ
แนวทางการแกไขปญหา
2. สามารถใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ร ว มกั บ องค ค วามรู ใ นการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฎการณทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวย
ปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

50

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
04-300-601 คณิตศาสตรวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 
04-300-602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง
04-300-603 การวิเคราะหและการแกปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
04-300-604 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
04-300-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
04-310-601 กลศาสตรความแข็งแรงขั้นสูง
04-310-602 กลศาสตรความตอเนื่อง
04-310-603 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
04-310-604 ทฤษฎีพลาสติกซิตี้
04-310-605 ทฤษฎีแผนและเปลือกบาง

2


 







3

 
 
 





2. ความรู
4

1







2

3

4















  
  







5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

2. ความรู
4

04-310-606 กลศาสตรการแตกหัก

  
04-310-607 ทฤษฎีความยืดหยุน
  
04-310-608 การออกแบบทางวิศวกรรมเชิงระบบ  
ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
04-310-609 คุณสมบัติทางกลของพอลิเมอร

04-310-610 ทฤษฎีของความเสถียรเชิงอิลาสติก
04-310-611 หัวขอเลือกทางดานกลศาสตร
ประยุกต
04-310-612 ปฏิบัตการเฉพาะดานทางกลศาสตร
ประยุกต
04-320-601 พลศาสตรของระบบและการควบคุม
04-320-602 ทฤษฎีการสั่นสะเทือน
04-320-603 พลศาสตรเชิงวิเคราะห












  
  
 

1

2

3
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4

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4















 



















































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
04-320-604

หุนยนตอุตสาหกรรม

04-320-605 การวัดผลและเครื่องมือวัด
04-320-606 การควบคุมขั้นสูง
04-320-607 หัวขอเลือกทางดานพลศาสตรและ
การควบคุม
04-320-608 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางพลศาสตร
และการควบคุม
04-330-601 การไหลแบบหนืด
04-330-602 การคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร
ของไหล
04-330-603 ทฤษฎีของบาวเดอรี่เลเยอร
04-330-604 ทฤษฎีของเทอรบิวเลนซ
04-330-605 พลศาสตรของแกสขั้นสูง

2

3

4













 
 























2. ความรู

  
  
  
 




4

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4




1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

2. ความรู
4

1

2

3



  























  








04-330-606 กลศาสตรของไหลขั้นสูง


04-330-607 หัวขอเลือกทางดานของไหลประยุกต  
04-330-608 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางของไหล
ประยุกต
04-340-601 ทฤษฎีการเผาไหม
04-340-602 การพาความรอนและมวล






04-340-606 เธอรโมไดนามิกสขั้นสูง



  







04-340-607 หัวขอเลือกทางดานเธอรโม
ไดนามิกสและความรอนประยุกต

 

04-340-603 การนําความรอน
04-340-604 การแผรังสีความรอน
04-340-605 การประยุกตการสันดาป














4

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-340-608 ปฏิการเฉพาะดานทางเธอรโม
ไดนามิกสและความรอนประยุกต
04-350-601 ระบบสะสมพลังงาน
04-350-602 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย
04-350-603 การออกแบบระบบความรอน
04-350-604 การออกแบบกังหัน
04-350-605 การจําลองแบบและจําลองระบบ
โรงงานไฟฟา
04-350-606 การออกแบบระบบวิศวกรรม
พลังงานทดแทน
04-350-607 เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล
04-350-608 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรม
พลังงาน

1


2

2. ความรู

3


4


1

2


3
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4


5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 
    

















































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1


2

3


4


1

2


3

4


5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 
    























●

●

  

●

●














1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-350-609 ปฏิการเฉพาะดานทางวิศวกรรม
พลังงาน
04-300-613 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมเครื่องกล
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-300-709 วิทยานิพนธ

2. ความรู

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (Grade)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยใหผลการ
ประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
คอนขางดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนัก ศึ กษาเป น ส ว นหนึ่งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหา
และความทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพภายในดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษานั้น ควรเนนการทําวิจัย
อยางตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมี
ดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอภาวะการไดงานทําเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะสําเร็จการศึกษาได
ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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2.

3.
4.

ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศ
คณะหรือมหาวิทยาลัย
เกณฑ อื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. สรรหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย
และการประกันคุณภาพ
3. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณในดานการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อ
การสอน การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใชโปรแกรมเฉพาะสาขาใน
การคํานวณผล เปนตน
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตางๆ
1. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณการ
ทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
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2. สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัยและการสรางเครือขายการวิจัย
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมี
การพัฒนาวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน
5. สนั บ สนุน ให บุ ค ลากรทํา การวิจั ย และค น คว ากั บ สถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึงการเขารวมทําวิจัยระยะสั้น เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและชํานาญ
การในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไม
นอยกวา 3 คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหนาภาค โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รทํ า หนา ที่ ว างแผน การจัด การเรี ย นการสอน การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพและ
การพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารย ผู ส อน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและ
ขอบั งคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึก ษาระดับบั ณฑิตศึก ษา
พ.ศ. 2549
2. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และตองมีการประเมินการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนตองมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ปที่ 2
2. นักศึกษาทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) และแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวม
อุตสาหกรรม) โดยตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในปการศึกษาที่สอง
3. นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งมี ก ารนํ า เสนอรายงานความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ ทุ ก ภาคตลอด
ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
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1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สอบผานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอผลงานเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการที่มี
การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไมนอย
กวา 1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3. ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการตอง
ประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ า ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย
4. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
5. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป
1.5 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
คาใชจายในสวนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สําหรับหมวดคาใชสอยและ
เงินอุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มี ก ารจั ด สภาพแวดล อ มและทรั พ ยากรการเรี ย นรู ที่ เ หมาะสม มี อุ ป กรณ ห อ งเรี ย น
สื่อการเรี ยนการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมั ย เชื่ อมตอโครงข า ยที่ สามารถคนควา
สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังนี้
1. หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
เพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม
เฉพาะทางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตรเปนแหลงรวบรวมเอกสาร
ตํารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน
3. ครุภัณฑของหนวยปฏิบัติการการถายโอนความรอน การถายโอนมวลและความรอน
หนวยปฏิบัติการของแข็ง ชุดทดลองเครื่องมือวัดคุม และชุดควบคุมกระบวนการ
4. เครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง Gas chromatography, UV spectroscopy, Atomic absorption
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
การจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก ป โดยมี ขั้ น ตอน
การดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียน
และทําวิจัยเพื่อใชในหองปฏิบัติการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รสามารถวางแผน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียนและ
การเรียนดวยตนเอง โดยการประเมินดานความเพียงพอดานตํารา วารสาร วารสารออนไลน อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ ดานโสตทัศนอุปกรณและระบบเครือขาย จะใชการจัดทําสถิติ ความถี่การใช ความพึงพอใจ
ของผูใช ความเร็วของระบบเครือขายตอนักศึกษา หรือจํานวนชั่วโมง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเทา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตรตองมีการประชุมรวมกันเพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบตอการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บ รวบรวมข อมู ลเพื่อการปรั บปรุ ง การเรีย นการสอนและหลัก สู ตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทาง
การบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษในหลักสูตร เพื่อถายทอดประสบการณตรงและความเชี่ยวชาญใน
งานเฉพาะทางแก นั ก ศึ ก ษาและอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร โดยผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ต อ งเป น ผู มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเปนผู ที่มีคุณวุฒิไ มต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรม
เครื่องกลควรมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเทา สวนบุคลากร
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ที่มีหนาที่อื่นๆ นั้นมิไดจํากัดวุฒิ แตควรมีประสบการณในการทํางานในดานที่เกี่ยวของกับภาระงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
สนับสนุนใหมีการดูงานภายนอกหนวยงานหรือการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณ
การปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอี่นๆ แกนักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ
และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระหว า งหน ว ยงานและสถานศึ ก ษาอื่ น มี ว ารสารทางด า น
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาการที่สัมพันธ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการศึกษา
คนควาและการทําวิทยานิพนธ
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับประเทศและระดับสากล โดย
เขารับฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
3. มี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการในการจั ด แผนการเรี ย น หรื อ การเข า ร ว มสั ม มนาให
เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่นๆ โดยตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากสภาพสั ง คมที่ ป รั บ เปลี่ ย นเป น สั ง คมแห ง การเรี ย นรู เศรษฐกิ จ ฐานความรู แ ละการปฏิ รู ป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม ในสวนของกลุมสถาบันการศึกษาที่ผลิตและกลุมหนวยงานผูใชวศิ วกรเครื่องกล ตองการคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดานความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสั ม ภาษณ เ ชิ งลึ ก ทั้ งกลุม สถาบั น การผลิ ตและกลุ มผู ใ ช วิศ วกรเครื่ อ งกลพบวา วิ ศวกร
เครื่องกลชั้นสูงยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่จะตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนอาชีพจะจะสนับสนุนสงเสริมตอสังคมการเรียนรู เศรษฐกิจ
ฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนาของประเทศเพื่อการแขงขัน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ปที่
1
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม X
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารย ใ หม ทุ ก คนได รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ คํ า แนะนํ า X
ดานการจัดการเรียนการสอน
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ปที่
2
X

ปที่
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่
1
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ X
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนได รั บ X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ
50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดั บความพึ ง พอใจของผู ใ ชบัณ ฑิ ตที่มีตอบั ณ ฑิต ใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการ X
สอนและทรัพยากรสนับสนุน ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป

10

ปที่
2
X

ปที่
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

5

5

5

12

13

13

13

...

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําสงภาควิชาภายใน 4 สัปดาห
กอนการเรียนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่
แตงตั้งจากภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช านั้ น และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ
คณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลว และผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกคณะกรรมการหลักสูตรที่แตงตั้งจากภาควิชา
3. จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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หัวขอ

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1.โครงสราง แผนการศึกษาแบบที่หนึ่ง
1. หมวดวิชาบังคับ
10 หนวยกิต
หลักสูตร
1.1 วิชาบังคับรวม
7 หนวยกิต
1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง 3 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกเฉพาะแขนง 15 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
แผนการศึกษาแบบที่สอง
1. หมวดวิชาบังคับ
16 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับรวม
7 หนวยกิต
1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง 3 หนวยกิต
1.3 วิชาบังคับเฉพาะแผน
6 หนวยกิต
การศึกษาแบบที่สอง
2. หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาบังคับรวม 7 หนวยกิต

แผนการศึกษาแบบที่หนึ่ง
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)
1.2 รายวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต)
2. หมวดวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ
แผนการศึกษาแบบที่สอง
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)
1.2 รายวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต)
2. หมวดวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
2 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
2 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
1.หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต) 9 หนวยกิต
-เพิ่มเขามาในหลักสูตรปรับปรุง
04-300-603 การวิเคราะหและการแกปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล

-ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง

3(3-0-6)

1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 2 หนวยกิต
04-300-604 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
04-300-605 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

1(0-3-6)
1(0-3-6)

2. หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชากลศาสตรประยุกต
- เพิ่มเขามาในหลักสูตร

2. หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต
2.1 แขนงวิชากลศาสตรประยุกต
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-310-601 กลศาสตรวัสดุประกอบ
04-310-608 แอโรอีลาสติกซิตี้

3(3-0-6) 04-310-601 กลศาสตรความแข็งแรงขั้นสูง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) 04-310-607 ทฤษฎีความยืดหยุน
04-310-608 การออกแบบทางวิศวกรรมเชิงระบบในงาน
3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
04-310-612 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางกลศาสตรประยุกต
1(0-3-6)
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หัวขอ

2.2 แขนงวิชาพลศาสตรและควบคุม
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม

2.2 กลุมวิชาพลศาสตรและการควบคุม
- เพิ่มเขามาในหลักสูตร

04-320-603 ความสั่นสะเทือนทางกลและการวิเคราะหโมดัล 3(3-0-6) 04-320-601 พลศาสตรของระบบและการควบคุม

04-320-604
04-320-605
04-320-607
04-320-608
04-320-609

การวิเคราะหโมดัลขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
ระบบการควบคุมแบบโมเดอรน
การควบุคมแบบไมเชิงเสน
การควบคุมแบบปรับตัว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 แขนงวิชาของไหลประยุกต

04-320-604
04-320-605
04-320-606
04-320-608

3(3-0-6)
หุนยนตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การวัดผลและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
การควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเฉพาะดานทางพลศาตรและการควบคุม 1(0-3-6)

2.3 กลุมวิชาของไหลประยุกต
- เพิ่มเขามาในหลักสูตร

--

04-330-606 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
04-330-608 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางกลของไหลประยุกต

2.4 แขนงวิชาเธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม

2.4 กลุมวิชาเธอรโมไดนามิกสและความรอนประยุกต

3(3-0-6) 04-340-608 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางเธอรโมไดนามิกส
และความรอนประยุกต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-340-602 ระบบสะสมพลังงาน
04-340-603 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย
04-340-604 การออกแบบระบบความรอน

2.5 แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม

2.5 กลุมวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- เพิ่มเขามาในหลักสูตร

04-350-601
04-350-603
04-350-605
04-350-606
04-350-608

04-350-601
04-350-602
04-350-603
04-350-605

คอมพิวเตอรชวยงานตนแบบเชิงจีโอเมตริก
การถายโอนความรอนในอุตสาหกรรม
หุนนยนตอุตสาหกรรม
การวัดและเครื่องมือวัด
การออกแบบงานทดลอง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-6)

ระบบสะสมพลังงาน
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย
การออกแบบระบบความรอน
การจําลองแบบและจําลองระบบ
โรงงานไฟฟา
04-350-606 การออกแบบระบบวิศวกรรม
พลังงานทดแทน
04-350-607 เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล
04-350-609 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมพลังงาน

1(0-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)

แผนการศึกษาแบบที่สอง
วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม
04-300-613 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมเครื่องกล 4(0-40-0)
04-180-601 ระบบสิง่ แวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)

3.วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต
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3.วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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1. ดร.พิพัฒน ปราโมทย
วารสารระดับชาติ (National Journal Publishing)
1) พิพัฒน ปราโมทย ภาณุพงศ ศิริกุล และมนูศักดิ์ จานทอง, “การทดสอบระบบจาย
และระบายความรอนเพื่อผลิตไฟฟาดวยเทียร”, วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคล
ธัญบุรี, ฉบับที่ 1 – 2 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 หนา 22.
2) พิพัฒน ปราโมทย ณัฐสิทธิ์ พัฒนอิ่ม, “การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและการทดลองเพื่อ
ศึกษาลักษณะการสั่นสะเทือนของแผนเมมเบรนทรงกลมจากคลื่นอะคูสติก”, ฉบับที่
1 – 2 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 หนา 40.
3) พิพัฒน ปราโมทย, อภิสิทธิ์ ประมูลสาร, “ผลกระทบจากลาของตัวปรับความดึงโซ
ราวลิ้นแบบสปริงขด”, ฉบับที่ 1 – 2 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 หนา 88.
4) P.Pramot.N.Phatana-im, Numerical Solution for Three Dimensional Nestion using
Hybrid Genetic Algorihm, , ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 หนา 75.
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1) Pramot, P., Ochs, J., “3D Nesting Using genetic Algorithm Technique”,
Engineering Symposium, Lehigh University, USA, 2001.
2) Pramot, P., Ochs, J., “Toolpath Optimization in FDM Rapid Prototyping System”,
Bethlehem industrial conference, USA, 2002.
3) Pramot, P., Ochs, J., “Optimization in Rapid Prototyping Systems Using Genetic
Algorithm”, Engineering Symposium, Lehigh University, USA, 2003.
2. ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรชั ต
วารสารระดับนานาชาติ (International Journal Publishing)
1) “Sensitivity Analysis of the Shipboard Integrated Power System”, Prempraneerach
P., Hover F.S., Triantafyllou M.S., McCoy T.J., Chryssostomidis C., and Karniadakis
G.E., Navel Engineering Journal, Vol. 120, No. 1, 2008.
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1) “Implementation of Resolved Motion Rate Controller with 5-Axis Robot Manipulator
Arm”, P. Prempraneerach, P. Kulvanit, The First TSME International Conference on
Mechanical Engineering, October 20-22, 2010.
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ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1) วรวัฒน มีชยั , ปรัชญา เปรมปราณีรัชต, “พลศาสตรเรือเคลื่อนที่อัตโนมัติ โดยใช
Podded Propulsion”, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 48,
2553, หนา 326-333
3. ดร. มนูศักดิ์ จานทอง
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1) Manusak Janthong, “Regelung Eines Inversen 3D –Pendels”, Institut Fufr Mess-Und
Regelungstechnik, Shaker Verlag, 2005, PP. 34-35.
2) Manusak Janthong, “Design and Implementation of Control Concepts for ImageGuided objcet Movement,” Shaker Verlag, 2006.
ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1) วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ และ มนูศักดิ์ จานทอง, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
ในการผลิตรวมกับออโตแคตโดยใช APX, การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ , โรงแรมโนโวเทล, เชียงใหม, 2-3
พฤศจิกายน 2543, หนา 412-421.
4. ดร.วิรชัย โรยนรินทร
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1) Wirachai Roynarin, MSc, P.S Leung, Ph.D, Prof. P.K. Data, Ph.D, “ The
Investigation of Airfoil Characteristics Using CFD Techniques”, I Mech E ‘Up and
Coming in Fluid Machinery’, London, UK, 9 October 2003.
2) Wirachai Roynarin, MSc, P.S Leung, Ph.D, Prof. P.K. Data, Ph.D, “Wind Machine
for Shrimp Farm Aeration Process” , European Wind Energy Association (EWEA)
Conference, Madrid, Spain, 16-19 June 2003.
3) Wirachai Roynarin, Ph.D, P.S Leung, Ph.D, Prof. P.K. Data, Ph.D, “The Performance
of a Self-Starting Straight Bladed Vertical Darrieus Wind machine at Sea Site
Environment”, EWEA conference, London, UK 2004.
4) Wirachai Roynarin, MSc, P.S Leung, Ph.D, Prof. P.K. Data, Ph.D, “Using Wind
Turbine Machine to Reduce Carbon Dioxide Emission in Shrimp Farm Aeration
Process”, Wind energy Conference, Manchester, UK, October 2003.
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5) Wirachai Roynarin, B.Engineering, MsC, Ph.D. Mechanical Engineering, “The Wind
Energy Development in Thailand” Presented at UNN, Newcastle, UK on 20 April
2005.
ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1) Wirachai Roynarin, Ph.D, “The Wavefoil for Energy Converter”, Mechanical
Engineering , SEE, Huahin Thailand, 1-3 Nov. 2004.
2) Wirachai Roynarin, B.Engineering, MsC, Ph.D. Mechanical Engineering, The Wind
Power , Joint Student Presentation on Energy and Environment for Sustainable
Development (SPEED): The 2nd International School of Energy Science held by
JGSEE, Kyoto University and RIT at Rajamangala Institute of Technology (RIT)
19 – 22 July 2004.
3) Wirachai Roynarin, B.Engineering, MsC, Ph.D. Mechanical Engineering, RMUTT,
“Wind Energy in Thailand , Potential, Current Status and Future”, Development Of
Wind Energy Unitization in Thailand, AIT Conference Centre, July 6-7 Pathumthani,
Thailand 2006.
5. ดร. สโรชา เจริญวัย
วารสารระดับนานาชาติ (International Journal Publishing)
1) Asasutjarit, C., Charoenvai S., Hirunlabh J., Khedari J.,2009, “Materials and
mechanical properties of pretreated coir-based green composites”, Composites Part
B: Engineering, Vols. 40, pp. 633-637.
2) Asasutjarit, C., Charoenvai S., Hirunlabh J., Khedari J., 2008,”Effect of pretreatment
on properties of coir-based green composite”, Advanced Materials Research, Vols.
47-50, pp. 678 – 681.
3) Asasutjarit, C., Hirunlabh J., Khedari J., Charoenvai S., Zeghmati B., Cheul Shin U.,
2007, “Development of coconut coir-based lightweight cement board”, Journal of
construction and building materials, Volume 21, Issue 2, Pages 277-288.
4) Charoenvai, S, J. Khedari, J. Hirunlabh, C. Asasutjarit, B. Zeghmati, D. Quenard and
N. Pratintong, 2005, “Heat and moisture transport in durian fiber based lightweight
construction materials”, Journal of Solar Energy, Volume 78, Issue 4, April 2005,
Pages 543-553.

76

5) Khedari, J.,Charoenvai, S. and Hirunlabh, J., 2003, “New insulating particleboards
from drian peel and coconut coir” Journal of Building and Environment, Vol. 38,
Issue 3, pp. 435-441.
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1) Asasutjarit, C., Charoenvai S., Hirunlabh J., Khedari J., “ Investigations on
hygrothermal performance of coconut coir cement boards under Thai climate as
determined by filed test and simulation”, the 16th International Conference on
Composite Materials (ICCM-16), 9th - 14th July 2007, Kyoto, Japan, G-1.
2) Asasutjarit, C., Charoenvai S., Hirunlabh J., Khedari J., 2007, “Feasibility Study of
Using Coconut Coir Lightweight Cement Boards as Building Component in
Thailand”, Proceedings of ACIC 07 Advanced Composites in Construction, 2nd –
4th April 2007, University of Bath, Bath, UK, Pages 253-260.
3) Charoenvai, S, , Khedari J., Hirunlabh J., Daguenet M., Quenard D .,2005, “Impact
of Rice Husk Ash on the Performance of Durian Fiber-based Construction Materials”,
The 10th International Conference on Durability of Building Materials and
Components, Hotel HILTON, 17-20 April 2005, Lyon, France, pp.TT3-51
4) Charoenvai, S, Khedari, J., Hirunlabh, J., Shin, U., 2004, "Investigation on
Mechanical Properties of Durian Fiber-based Construction Materials Containing Rice
Husk Ash (RHA)", The Third International conference on Advances In
Structural Engineering and Mechanics, 2-4 September, Seoul, Korea, pp.16791687.
5) Srisorrachat, S, et al., 2000, “Anaerobic Wastewater Treatment by UASB Reactor”,
Regional Symposium on Chemical Engineering 2000, 11-13 December, Singapore,
pp. BP2.2.
ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1) Asasutjarit, C., Charoenvai S., “Development of a vacuum dryer for red chilli”, The
6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2009), 19th – 21st October 2009,
Bangkok, Thailand
2) Charoenvai, S., Khedari, J. and Hirunlabh, J., 2004, “Effect of Rice Husk Ash on
Durian Fiber-based Construction Materials,” The 1st KMITL International
Conference on Integration of Science & Technology for sustainable
Development, 25-26 August 2004, Bangkok, pp.61-64.
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