๑

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ:

Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังฤษ:

Master of Engineering (Mechanical Engineering)
M.Eng.(Mechanical Engineering)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี)
- ไมมี –

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ

เปนหลักสูตรปริญญาโท

๕.๒ ภาษาที่ใช

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย

๒

๕.๓ การรับเขาศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ

๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดสอน ภาคการศึกษา ตน ป พ.ศ. ๒๕๕๓
สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓.
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓

๗. การขอรับการประเมินเพือ่ ขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๕๖

๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- วิศวกรเครื่องกล หรือ วิศวกรพลังงาน
- นักวิชาการ หรือ นักวิจัย

๙. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(๑) ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๓๘๓x-xx-x

Ph.D. (Energy), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, พ.ศ. ๒๕๔๘
M.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, พ.ศ. ๒๕๓๖
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๒๕๓๒
ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย
(๒) ดร.วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๓๙๙-๐๐๑๐x-xx-x

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๒๕๔๙
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๒๕๔๒
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๒๕๔๐
ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย

๓

(๓) ดร.ภัคพงศ จันทเปรมจิตต

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๐๐๒-๐๐๕๖x-xx-x

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Southampton, UK, พ.ศ. ๒๕๕๑
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering), University of New South Wales, ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๒๕๓๙
ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่จัดการเรียนการสอนอยูที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภู มิ ภ าคตะวั น ออก เป น ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ที่ มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว ในด า นเศรษฐกิ จ จากการ
ขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมเหลานี้ จะเกี่ยวของกับเครื่องจักรกลที่ใชในการผลิต การควบคุม
เครื่ อ งจั ก รในโรงงาน รวมถึ ง การใชพ ลั ง งานในอุ ต สาหกรรม ที่ ต อ งอาศั ย ความรู ค วามเข า ใจอย า งสู ง ทางด า น
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหการทํางานของอุปกรณนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ทั้งดานประสิทธิภาพการ
ทํางานและการควบคุมของอุปกรณ รวมถึงการจัดหาและการใชพลังงาน หากมีการจัดการไมดีพอ ก็จะมีผลกระทบ
ตอคุณภาพ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมได
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
อุ ต สาหกรรมต า งๆในเขตภาคตะวั น ออก จะเกี่ ย วข อ งกั บ เครื่ อ งจั ก รกลที่ ใ ช ใ นการผลิ ต การควบคุ ม
เครื่องจักรในโรงงาน รวมถึงการใชพลังงาน ที่อาจมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยูโดยรอบ การ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมที่ เปนอุตสาหกรรมที่ มีประสิทธิ ภาพและมี ก ารคํ า นึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รนี้มี ก ารศึ ก ษาให มี ค วามเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น ที่มี ก ารพั ฒ นาอย า ง
ต อ เนื่ อ งทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเนนการเรียนรู การศึกษา
การวิจัยแบบบูรณาการ

๔

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มุงเนนการผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความรูความเขาใจ และความสามารถระดับสูง สามารถ
นําความรูมาใชแบบบูรณาการ ตลอดจนประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลไดอยางเหมาะสม
เพื่อดําเนินการวิจัยสําหรับพัฒนาองคความรูใหม และแกปญหาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลได

๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- ไมมี –
๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปดสอนให ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ตองมาเรียน
- ไมมี –
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
- ไมมี –

๕

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
มุงผลิตบุคลากรที่มีความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร เนนวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง มีความรูแบบบูรณาการ มีความสามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนา มีศักยภาพในการพัฒนาองคความรูและแกปญหาดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลไดอยางเหมาะสม
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานวิศวกรรมเครื่องกล
๒) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
๓) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัย เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๑. ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงและ ๑. รายงานผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองมี
ความตองการกําลังคนในภาครัฐ ๒. เอกสารการประสานงานกั บ
มาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานคุณวุฒิ
และภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เป น
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
๓. ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจ
สอดคลองกับความตองการของ
๒. ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงและ
บั ณ ฑิ ต โดยเฉลี่ ย ระดั บ ๓.๕
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
แ น ว โ น ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
จากระดับ ๕.๐
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
๓. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

๖

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ ขอ ๘ โดยเปนระบบทวิภาค ประกอบดวย ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลาย
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมมี๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ใชวิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดใหเรียน
นอกเวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑) เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ ขอ ๔
๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
๓) ถาไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้
หากจําเปนตองเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นิสิตที่ไมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจไมมีความรูพื้นฐานดาน
วิศวกรรมเครื่องกลเพียงพอ
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
ตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามเกณฑ หรือเทียบเทา ซึ่งแบงตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ตองไดระดับคะแนน S ดังตอไปนี้
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายวิชาปรับพื้น
หนวยกิต
วิศวกรรมศาสตร
กลศาสตรของไหล
๓(๓-๐-๖)
หรือ วิทยาศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
๓(๓-๐-๖)
วิศวกรรมเครื่องกล
การถายเทความรอน
๓(๓-๐-๖)
อุณหพลศาสตร
๓(๓-๐-๖)
กลศาสตรของวัสดุ
๓(๓-๐-๖)

๗

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
แผนการศึกษา
จํานวนรับเขา ปที่ ๑
ปที่ ๒
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

๒๕๕๓
๑๐
๑๐
-

๒๕๕๔
๑๐
๑๐
๒๐
-

๒๕๕๕
๑๕
๑๐
๒๕
๑๐

๒๕๕๖
๑๕
๑๕
๓๐
๑๐

๒๕๕๗
๑๕
๑๕
๓๐
๑๕

๒.๖ งบประมาณตามแผน
หนวย: พันบาท
หมวดรายจาย
๑.
๒.
๓.
๔.

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

๒๕๕๓
๑,๐๐๐.๐
๓๐๐.๐
๕๐.๐
๓๐๐.๐
๑,๖๕๐.๐

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑,๐๕๐.๐ ๑,๑๐๐.๐ ๑,๑๕๐.๐ ๑,๒๐๐.๐
๓๑๐.๐
๓๒๐.๐
๓๓๐.๐ ๓๔๐.๐
๑๐๐.๐
๒๐๐.๐
๓๐๐.๐
๔๐๐.๐
๓๐๐.๐
๓๐๐.๐
๓๐๐.๐
๓๐๐.๐
๑,๗๖๐.๐ ๑,๙๒๐.๐ ๒,๐๘๐.๐ ๒,๒๔๐.๐

๒.๗ ระบบการศึกษา







แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒๔

๘

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๑.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓๖ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี ๒ แบบ
๓.๑.๒.๑ โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก(๑)
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

๓๖

หนวยกิต

๑) หมวดวิชาบังคับ

ไมนับหนวยกิต

๒) วิทยานิพนธ

๓๖

หนวยกิต

๓๖

หนวยกิต

๙

หนวยกิต

- วิชาบังคับทั่วไป

๓

หนวยกิต

- วิชาแกนบังคับ

๖

หนวยกิต

๒) หมวดวิชาเลือก

๑๕

หนวยกิต

๓) วิทยานิพนธ

๑๒

หนวยกิต

๓.๑.๒.๒ โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก(๒)
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑) หมวดวิชาบังคับ

๓.๑.๓ รายวิชา
๑) วิชาบังคับทั่วไป ๓ หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๕๐๓๕๐๐

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

๑(๑-๐-๒)

Seminar in Mechanical Engineering
๕๐๓๕๐๑

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

๒(๒-๐-๔)

๙

๒) วิชาแกนบังคับ ๖ หนวยกิต
สาขากลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
๕๐๓๕๐๒

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Engineering Mathematics
๕๐๓๖๑๐

สภาพยืดหยุน

๓(๓-๐-๖)

Elasticity
สาขาการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร
๕๐๓๕๐๒

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Engineering Mathematics
๕๐๓๖๓๐

ระบบควบคุมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Control Systems
สาขาวิศวกรรมอุณหภาพ
๕๐๓๕๐๒ คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Engineering Mathematics
๕๐๓๖๕๐

อุณหพลศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Thermodynamics
สาขาการจัดการพลังงาน
๕๐๓๖๗๐ การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม

๓(๓-๐-๖)

Energy Systems Design and Optimization
๕๐๓๖๗๑ ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
Energy Resources and Conversion

๓(๓-๐-๖)

๑๐

๓) วิชาเลือก
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก(๒) โดยเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมของตนเอง ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต ทั้งนี้การเลือกรายวิชาจากกลุมอื่น
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สาขากลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
๕๐๓๖๑๑

สภาพพลาสติก

๓(๓-๐-๖)

Plasticity
๕๐๓๖๑๒

กลศาสตรการแตกราว

๓(๓-๐-๖)

Fracture Mechanics
๕๐๓๖๑๓

กลศาสตรคอนตินิวอัม

๓(๓-๐-๖)

Continuum Mechanics
๕๐๓๖๑๔

กลศาสตรของวัสดุประกอบ

๓(๓-๐-๖)

Mechanics of Composite Materials
๕๐๓๖๑๕

การวิเคราะหความเคนเนื่องจากความรอน

๓(๓-๐-๖)

Thermal Stress Analysis
๕๐๓๖๑๖

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต

๓(๓-๐-๖)

Finite Element Method
๕๐๓๖๒๐

พลศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Dynamics
๕๐๓๖๒๑

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Mechanical Vibrations
๕๐๓๖๒๒

การเฝาตรวจและการวิเคราะหการสั่นสะเทือน
Vibration monitoring and analysis

๓(๓-๐-๖)

๑๑

๕๐๓๖๒๙

หัวขอคัดสรรทางกลศาสตรประยุกต

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Applied Mechanics
สาขาการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร
๕๐๓๖๓๑

การควบคุมแบบไมเชิงเสน

๓(๓-๐-๖)

Nonlinear Control
๕๐๓๖๓๒

การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส

๓(๓-๐-๖)

Optimal and Robust Control
๕๐๓๖๓๓

การนําทาง นํารอง และการควบคุม

๓(๓-๐-๖)

Guidance, Navigation and Control
๕๐๓๖๓๔

หุนยนตศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Robotics
๕๐๓๖๓๕

ระบบอัจฉริยะ

๓(๓-๐-๖)

Intelligent Systems
๕๐๓๖๓๖

การเห็นภาพของคอมพิวเตอร

๓(๓-๐-๖)

Computer Vision
๕๐๓๖๓๙

หัวขอคัดสรรทางการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Automatic Control and Robotics
สาขาวิศวกรรมอุณหภาพ
๕๐๓๖๕๑

การถายโอนความรอนโดยการนํา

๓(๓-๐-๖)

Conductive Heat Transfer
๕๐๓๖๕๒

การถายโอนความรอนโดยการพา
Convective Heat Transfer

๓(๓-๐-๖)

๑๒

๕๐๓๖๕๓

การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี

๓(๓-๐-๖)

Radiative Heat Transfer
๕๐๓๖๕๔

การเผาไหม

๓(๓-๐-๖)

Combustion
๕๐๓๖๕๕

การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Refrigeration and Air Conditioning
๕๐๓๖๕๖

การออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพ

๓(๓-๐-๖)

Design and Development of Thermal Systems
๕๐๓๖๖๐

กลศาสตรของไหลขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Fluid Mechanics
๕๐๓๖๖๑

การไหลหลายสถานะและของไหลนาโน

๓(๓-๐-๖)

Multiphase Flow and Nano Fluid
๕๐๓๖๖๒

พลศาสตรของไหลเชิงคอมพิวเตอร

๓(๓-๐-๖)

Computational Fluid Dynamics
๕๐๓๖๖๙

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุณหภาพ

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Thermal Engineering
สาขาการจัดการพลังงาน
๕๐๓๖๗๒

การวางแผน การผลิต และการใชไฟฟา

๓(๓-๐-๖)

Electricity Utilization, Generation, and Plan
๕๐๓๖๘๐

นโยบายและการวางแผนดานพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

Energy Policy and Planning
๕๐๓๖๘๑

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรพลังงานและการวิเคราะห
นโยบายพลังงาน
Energy-Economic Modeling and Policy Analysis

๓(๓-๐-๖)

๑๓

๕๐๓๖๘๒

แบบจําลองในการประเมินผลกระทบดานพลังงาน เศรษฐกิจ ๓(๓-๐-๖)
สังคม และสิ่งแวดลอม
Energy, Economy, the Environment and Social Impact
Models

๕๐๓๖๘๓

พลังงาน สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๓(๓-๐-๖)

Energy Environment and Climate Change: Issues &
Strategies
๕๐๓๖๘๔

การวิเคราะหหวงโซพลังงานและวัฏจักรชีวิต

๓(๓-๐-๖)

Full Energy Chain Analysis and Life Cycle Analysis
๕๐๓๖๘๕

การจัดการการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

๓(๓-๐-๖)

Rational Use of Energy in Industry
๕๐๓๖๘๖

การจัดการการใชพลังงานในอาคาร

๓(๓-๐-๖)

Rational Use of Energy in Buildings
๕๐๓๖๘๙

หัวขอคัดสรรทางการจัดการพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Energy Management

๔) วิทยานิพนธ
๕๐๓๖๙๗

วิทยานิพนธ

๓๖(๐-๐-๑๐๘)

Thesis
๕๐๓๖๙๙

วิทยานิพนธ
Thesis

๑๒(๐-๐-๓๖)

๑๔

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส ๕๐๓ หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เลขรหัสตัวที่ ๔ หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
เลขรหัสตัวที่ ๕ หมายถึง หมวดวิชา ดังตอไปนี้
เลข ๐

หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณทางวิศวกรรมเครื่องกล

เลข ๑ และ ๒ หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับกลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
เลข ๓ และ ๔ หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร
เลข ๕ และ ๖ หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมอุณหภาพ
เลข ๗ และ ๘ หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
เลข ๙

หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาดวยตนเอง หัวขอพิเศษ สัมมนา
วิจัย งานนิพนธ และวิทยานิพนธ

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ ๕

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก(๑)
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาตน
หนวยกิต
๕๐๓๕๐๐

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

ไมนับหนวยกิต

๕๐๓๕๐๑

ระเบียบวิธีวิจัย

ไมนับหนวยกิต

๕๐๓๖๙๗

วิทยานิพนธ

๙(๐-๐-๒๗)
จํานวนหนวยกิตรวม ๙

๑๕

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย
หนวยกิต
๕๐๓๖๙๗

วิทยานิพนธ

๙(๐-๐-๒๗)
จํานวนหนวยกิตรวม ๙
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาตน
หนวยกิต

๕๐๓๖๙๗

วิทยานิพนธ

๙(๐-๐-๒๗)
จํานวนหนวยกิตรวม ๙
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย
หนวยกิต

๕๐๓๖๙๗

วิทยานิพนธ

๙(๐-๐-๒๗)
จํานวนหนวยกิตรวม ๙

แผน ก แบบ ก(๒)
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาตน
หนวยกิต
๕๐๓๕๐๐

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

๑(๑-๐-๒)

๕๐๓๕๐๑

ระเบียบวิธีวิจัย

๒(๒-๐-๔)

๕๐๓XXX วิชาแกนบังคับ ๑

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓XXX วิชาแกนบังคับ ๒

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓XXX วิชาเลือก ๑

๓(๓-๐-๖)
จํานวนหนวยกิตรวม ๑๒

๑๖

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย
หนวยกิต
๕๐๓XXX วิชาเลือก ๒

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓XXX วิชาเลือก ๓

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓XXX วิชาเลือก ๔

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓XXX วิชาเลือก ๕

๓(๓-๐-๖)
จํานวนหนวยกิตรวม ๑๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาตน
หนวยกิต

๕๐๓๖๙๙

วิทยานิพนธ

๖(๐-๐-๑๘)
จํานวนหนวยกิตรวม ๖
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย
หนวยกิต

๕๐๓๖๙๙

วิทยานิพนธ

๖(๐-๐-๑๘)
จํานวนหนวยกิตรวม ๖

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข ๑)

๑๗

๓.๒ ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
๑) นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

เลขประจําตัวประชาชน

๓-๑๐๐๙-๐๓๘๓x-xx-x

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๓๒
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology พ.ศ.๒๕๓๖
Ph.D. (Energy) Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE),
King Mongkut’s University of Technology Thonburi พ.ศ.๒๕๔๘
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
๕๓๕๒๓๑ อุณหพลศาสตร

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๓๘๑ อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

๓(๓-๐-๖)

๕๔๖๓๔๒ พลังงานและสิ่งแวดลอม

๓(๓-๐-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
๕๐๓๕๐๑ ระเบียบวิธีวิจัย

๒(๒-๐-๔)

๕๐๓๖๘๐ นโยบายและการวางแผนดานพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๘๑ แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรพลังงานและการวิเคราะหนโยบายพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๘๒ แบบจําลองในการประเมินผลกระทบดานพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ๓(๓-๐-๖)
๕๐๓๖๘๓ พลังงาน สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๘๔ การวิเคราะหหวงโซพลังงานและวัฏจักรชีวิต

๓(๓-๐-๖)

๑๘

๒) นายวรเชษฐ ภิรมยภักดิ์

เลขประจําตัวประชาชน

๓-๒๓๙๙-๐๐๑๐x-xx-x

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๐
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๒
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
๕๓๕๒๔๑ กลศาสตรของไหล

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๓๒๑ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล ๑

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๓๗๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑

๑(๐-๓-๑)

๕๓๕๔๗๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑(๐-๓-๑)

ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
๕๐๓๕๐๒ คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๖๐ กลศาสตรของไหลขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๕๐ อุณหพลศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๕๖ การออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพ

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๖๑ การไหลหลายสถานะและของไหลนาโน

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๖๒ พลศาสตรของไหลเชิงคอมพิวเตอร

๓(๓-๐-๖)

๓) นายภัคพงศ จันทเปรมจิตต

เลขประจําตัวประชาชน

๓-๒๐๐๒-๐๐๕๖x-xx-x

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๓๙
M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) University of New South Wales พ.ศ.๒๕๔๓
Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Southampton พ.ศ.๒๕๕๑
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)

๑๙

ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
๕๓๕๒๘๑ กลศาสตรวิศวกรรม

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๓๖๑ การควบคุมอัตโนมัติ

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๔๗๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑(๐-๓-๑)

ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
๕๐๓๖๓๐ ระบบควบคุมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๓๑ การควบคุมแบบไมเชิงเสน

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๓๒ การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๓๓ การนําทาง นํารอง และการควบคุม

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๓๔ หุนยนตศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๓๕ ระบบอัจฉริยะ

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๓๖ การเห็นภาพของคอมพิวเตอร

๓(๓-๐-๖)

๔) นายกิตติพงศ บุญโลง

เลขประจําตัวประชาชน

๓-๘๒๐๗-๐๐๐๗x-xx-x

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๔๑
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๔๔
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
๕๓๕๓๑๑ กลศาสตรของเครื่องจักรกล

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๓๑๒ การสั่นสะเทือนทางกล

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๔๗๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒

๑(๐-๓-๑)

๒๐

ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
๕๐๓๖๑๐ สภาพยืดหยุน

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๑๑ สภาพพลาสติก

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๑๒ กลศาสตรการแตกราว

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๑๓ กลศาสตรคอนตินิวอัม

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๑๔ กลศาสตรของวัสดุประกอบ

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๑๕ การวิเคราะหความเคนเนื่องจากความรอน

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๑๖ ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๒๐ พลศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๒๑ การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๒๒ การเฝาตรวจและการวิเคราะหการสั่นสะเทือน

๓(๓-๐-๖)

๕) นายปราโมทย ลายประดิษฐ

เลขประจําตัวประชาชน

๓-๒๐๐๑-๐๐๑๖x-xx-x

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๓๘
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๓
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๐
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
๕๓๕๔๕๑ วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง

๓(๓-๐-๖)

๕๓๕๔๕๒ การปรับอากาศ

๓(๓-๐-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
๕๐๓๖๕๕ การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๗๐ การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๗๑ ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

๒๑

๕๐๓๖๗๒ การวางแผน การผลิต และการใชไฟฟา

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๘๕ การจัดการการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๘๖ การจัดการการใชพลังงานในอาคาร

๓(๓-๐-๖)

๓.๒.๒ อาจารยประจํา
๑) นางสาวมัณฑนา รังสิโยภาส
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๔๒
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๔
Ph.D.(Process Engineering) University Montpellier ๒ พ.ศ.๒๕๕๒
ตําแหนงทางวิชาการ ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
๕๓๕๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม

๓(๒-๓-๔)

๕๓๕๓๕๑ การถายเทความรอน

๓(๓-๐-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
๕๐๓๖๕๒ การถายโอนความรอนโดยการพา

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๕๑ การถายโอนความรอนโดยการนํา

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๕๓ การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี

๓(๓-๐-๖)

๕๐๓๖๕๔ การเผาไหม

๓(๓-๐-๖)

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรจะเชิญอาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีสัญญาโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางจากภาคอุตสาหกรรมมาชวยสอนในบางรายวิชาและบางหัวขอตามความเหมาะสม ตลอดจนเชิญมาเปน
อาจารยใหคําปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษารวมของวิทยานิพนธ

๒๒

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๒ ชวงเวลา
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๓ ชวงเวลา
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล

๒๓

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส ง เสริ ม และสอดแทรกให นิ สิต มี จรรยาบรรณที่ ซั บซ อ นเชิง วิ ช าการหรื อวิ ช าชี พ
เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคล รวมถึง การใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
สังคมอยางถูกตอง

ด า นภาวะผู นํา และความ มีการมอบหมายให ทํา งานเปนกลุม ที่ซั บซ อน มี การแบงหนา ที่ภ ายในกลุม เพื่ อ
รับผิดชอบ ตลอดจนการมี ฝกฝนใหมีความเปนภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม และเสริมสรางวินัยในการ
วินัยในตนเอง
ทํางาน
ทักษะดานวิชาชีพขั้นสูง

มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเชื่อมโยง
ทฤษฎี ตั้ ง แต พื้ น ฐานไปจนถึ ง ทฤษฎี ขั้ น สู ง ในการประยุ ก ต ใ ช ที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น ใน
สาขาวิชานั้นๆ

ทั ก ษ ะ ด า น ภ า ษ า ต า ง การเรียนการสอนจะเนนการใชตําราภาษาอังกฤษเปนหลัก เนื้อหาการบรรยายจะ
ประเทศและการสื่อสาร
เนนการใชภาษาอังกฤษ ถึงแมวาจะบรรยายเปนภาษาไทย
ทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ย การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวยตนเอง โดยการมอบหมายงาน
ตนเอง
ที่มีลักษณะซับซอนขึ้น โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได ประกอบดวย
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแกไขปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ
๒ สามารถวินิจฉัยปญหาไดดวยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนองปญหา
ตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม
๓ มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและ
ผูอื่น
๔ มี ภ าวะผู นํ า ในการส ง เสริ ม ให มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและสังคม

๒๔

๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
คณะกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
เป น ต น นอกจากนี้ อ าจารย ผู ส อนทุ ก คนต อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑ ประเมินจากความมีวินัยในการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายและการรวมกิจกรรมของนิสิต
๒ ประเมินจากปริมาณการกระทําที่ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตในการสอบ
๓ ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๔ ประเมินจากรายงาน วิทยานิพนธ งานนิพนธ หรือผลงานตีพิมพของนิสิต จากการอางอิง
ผลงานวิจัยผูอื่นวามีการคัดลอกหรือดัดแปลงมาหรือไม
๒.๒ ความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
๑ มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ
๒ สามารถประยุกตความรู ความเขาใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาคนควาทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
๓ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยางลึกซึ้ง โดยสามารถพัฒนา
ความรูใหม และการประยุกต ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบัน
๔ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจะมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒๕

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเนนการประยุกตความรูใน
สาขาวิ ช ากั บ ป ญ หาต า งๆ ที่ พ บในป จ จุ บั น เพื่ อ กระตุ น ให นิ สิ ต มี ก ารพั ฒ นาความคิ ด และ
สรางสรรคองคความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ค วรจั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในดานตางๆ ดังนี้
๑
๒
๓
๔
๕

การทดสอบยอย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
การประเมินจากรายงานที่นิสิตไดรับมอบหมายใหจัดทํา
การประเมินจากโครงงานที่นิสิตไดรับมอบหมายใหจัดทํา
การประเมินจากผลงานการวิจัยของนิสิต

๒.๓ ทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑ สามารถใช ค วามรู ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การป ญ หาใหม ใ นเชิ ง วิ ช าการและ
วิชาชีพ
๒ สามารถพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร า งสรรค เ พื่ อ ตอบสนองประเด็ น หรื อ ป ญ หาทาง
สาขาวิชานั้นๆ โดยใชดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ
๓ สามารถสังเคราะหและใช ผลงานวิ จัย สิ่ งดี พิมพ ทางวิ ช าการหรือรายงานทางวิ ช าชี พ
รวมถึงความคิดใหมๆ ในการบูรณาการเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมใน
การวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔ สามารถพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากการ
วางแผนและดํ าเนิ นการโครงการสํ า คั ญ หรื อโครงการวิจัยค น คว า ทางวิช าการไดด ว ย
ตนเอง
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑ ในการเรี ย นการสอนต อ งฝ ก กระบวนการคิ ด อย า งสร า งสรรค โดยเริ่ ม ต น จากป ญ หา
พื้น ฐานที่ งา ยและเพิ่ ม การประยุก ตใ ช และมี ระดั บความยากขึ้ นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ตอ งจัด ให
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา

๒๖

๒ มีการจัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณจําลองที่
สอดคลองกับรายวิชานั้นๆ
๓ มีการมอบหมายงานเชิงคนควา นอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชาที่เปนประเด็นหรือปญหา
ในสาขาวิชานั้นๆ
๔ จัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการระหวางนิสิตและอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย ประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เปนตน
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
๑ สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถตัดสินใจ
ในการดําเนินงานไดดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได
๒ สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
๓ มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัด
การขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
๔ มีภาวะผูนําและแสดงออกอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ
ภาพในการทํางานของหมูคณะ
๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานหรือโครงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ

๒๗

๒.๕ ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑

ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ สามารถคั ด กรองข อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ เ พื่ อ นํ า ไปใช ใ น
การศึกษาคนควาเพื่อแกไขและสรุปปญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
แกไขในดานตางๆ
๒ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในวงการวิชา
การ วิชาชีพและบุคคลทั่วไป
๓ สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และนํ า เสนอได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
๔ สามารถเผยแพรองคความรูหรือขอมูลที่เปนประโยชนตอวงการวิชาการ วิชาชีพหรือ
สังคมได โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพ

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ
เนื้อหาการเรียนการสอนมีการสอดแทรกตัวอยางการประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ
ในการแกปญหา รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร ละการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรหรือสถิติ
๒ ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียน
๓ ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย รายงาน วิ ทยานิพนธ งานนิพนธ ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ
๒.๖ ผลการเรียนรูอื่น ๆ (ถามี)

๒๘

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
(เอกสารแนบทาย ๓)

๒๙

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น และแบบไมมีคาระดับขั้น ดังนี้
๑.๑ การใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น แบงเปน ๘ ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิดเปนคาระดับขั้น
๔.๐, ๓.๕, ๓.๐, ๒.๕, ๒.๐, ๑.๕, ๑.๐, และ ๐ ตามลําดับ
๑.๒ การใหคะแนนแบบไมมีคาระดับขั้น ในบางรายวิชา เชน งานนิพนธ จะใหคะแนนเปน S ซึ่งหมายถึงผล
การศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูหรือไม
๒.๒ การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชาแตงตั้งกอน
ประกาศผลสอบ
๒.๓ ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒

๓๐

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หลักสูตรตาม แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แก
อาจารยใหม
๑.๒ ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะตอง
ดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
๑.๓ มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พรอมทั้ง
มอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารยใหมทุกคนตองผาน
การอบรมภายใน ๑ ป ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
๒.๑.๒ อาจารยอยางนอยรอยละ ๒๕ ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
สอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่อิงพัฒนาการ
ของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน โดยอยาง
นอยตองอบรมปละ ๑๐ ชั่วโมง

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ
๒.๒.๒ สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
๒.๒.๓ สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ

๓๑

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลั กสูตร จะมีอาจารย ประจํา หลั ก สู ตรเป นผูรับผิ ดชอบ โดยที่ประชุ ม ภาควิช าเป นคณะกรรมการ
กลั่นกรอง และมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร
อาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูต ร จะวางแผนการจัด การเรียนการสอนรว มกับผูบริ หารของคณะและอาจารยผู สอน
ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของคณะวิศวกรรมศาสตรและคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรจะ
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอย
และเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ดานการบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะ
มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอยางพอเพียง

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนิสิตได
คนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะ
มีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมี หอ งสมุ ดคณะ เพื่อบริก ารหนังสือ ตํ ารา หรือวารสารเฉพาะทาง ในแตละปค ณะจะมี
งบประมาณสําหรับจัดซื้อหนังสือ เอกสารอางอิงเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย นอกจากนี้คณะ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดภาพ ๓ มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทํา
หนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสต-ทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวย

๓๒

ความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย
ดวย

๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีภาควิชาตางๆเปนกลไก
ในการกลั่นกรองและใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยใหม โดยอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยประจําหลักสูตร และคณาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผล
การเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลตามที่กําหนด

๓.๓ คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนิสิต นอกจากนี้ อาจารยพิเศษ ไมวาจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง
กับสาขานั้นๆและมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี และควรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
เปนอยางดี

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อ
การสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยางนอยคนละ ๖ ชั่วโมงตอป
กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจัย นอกจากจะทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยแลว ยังตองทําวิจัยรวมกับ
คณาจารยดวย

๓๓

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได

๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีดานเครื่องจักร และการใชพลังงานทั้งไฟฟาและความรอนที่ใชในภาคอุตสาหกรรมและปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม คณะก็จะตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบ
หลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ใหมาก
ที่สุด
สําหรับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ ๓.๕ จากระดับ
๕.๐

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ ๑

ปที่ ๒

ปที่ ๓

ปที่ ๔

ปที่ ๕

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

x

x

x

x

x

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ/สาขาวิชา (ถามี)

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ. ๔ อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

๓๔

ตัวบงชี้และเปาหมาย
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ
๕๐ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๑๓. อื่นๆ ระบุ ...
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปการศึกษา
ปที่ ๑

ปที่ ๒

ปที่ ๓

ปที่ ๔

ปที่ ๕

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

เกณฑการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) มี
ผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป

๓๕

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดย
อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบ
คําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตน
ไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ได
สอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ การสอน และการใชสื่อใน
ทุกรายวิชา

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ใชในการประเมิน
หลักสูตรผานการทํางานรวมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาตางๆ โดยมีการระบุ
ขอมูลที่จะทําการเก็บรวบรวมอยางชัดเจน

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
รายละเอียดดังที่ระบุไวในหมวดที่ ๗ และนําเสนอตอคณบดี

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการประเมินในขอ ๓ คณาจารยประจําหลักสูตรและภาควิชา จะดําเนินการประชุมทบทวนผลการประเมินการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

๓๖

เอกสารแนบ

หมายเลข ๑

คําอธิบายรายวิชา

หมายเลข ๒

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ

หมายเลข ๓

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

หมายเลข ๔

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

หมายเลข ๕
๒๕๕๒

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๓๗

หมายเลข ๑
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาบังคับทั่วไป
๕๐๓๕๐๐

สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

๑(๑-๐-๒)

Seminar in Mechanical Engineering
การอานและการยอบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
การนําเสนอและการอภิปรายในลักษณะของการประชุมวิชาการ การนําเสนอ
แบบโปสเตอร
Reading and briefly writing of international papers. Presentation and
discussion in a conference. Poster presentation.
๕๐๓๕๐๑

ระเบียบวิธีวิจัย

๒(๒-๐-๔)

Research Methodology
กลยุทธสําหรับการแกปญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธี
ในการกํ าหนดขอบเขตปญ หา การสํ า รวจเอกสารผลงานวิ จัย การกํ า หนด
วัตถุประสงคงานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย
Strategy for solve the problems, type of research, tools, technique and
methods for establish scope of problems, investigate and review of
research document, objective, planning, ethics for research,
presentation of research, writing report and paper for research.
รายวิชาแกนบังคับ
สาขากลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
๕๐๓๕๐๒

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Engineering Mathematics
สมการเชิงอนุพันธสามัญ ระบบของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนและไมเชิงเสน
สมการเชิ ง อนุพัน ธ ยอยและป ญ หาเงื่ อนไขขอบเขต การหาคํ า ตอบสํ า หรั บ
สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอรโบลิค

๓๘

Ordinary differential equations of higher order, partial differential
equations, integral equations, numerical analysis, parabolic, hyperbolic
equations.
๕๐๓๖๑๐

สภาพยืดหยุน

๓(๓-๐-๖)

Elasticity
การเสียรูป ระยะเคลื่อนตัวและความเครียด ความเคนและสมดุล กฎทั่วไปของ
ฮุค พลังงานความเครียดและหลักการที่เกี่ยวของ ความเคนระนาบและ
ความเครียดระนาบ ปญหาสองมิติในพิกัดฉาก ปญหาสองมิติในพิกัดเชิงขั้ว
การวิเคราะหความเคนและความเครียดในสามมิติ ปญหาขั้นตนของอีลาสติก
ซิตี้ในสามมิติ การขยาย การบิด และการโกงของทรงกระบอกยืดหยุน ความ
เคนและการเสียรูปในของแข็งที่สมมาตรรอบแกน วิธีตัวแปรเชิงซอน แอนไอ
โซทรอปกอีลาสติกซิตี้ เธอรโมอีลาสติกซิตี้
Mathematical preliminaries. Deformation: displacements and strains.
Stress and equilibrium. Generalized Hooke's law. Strain energy and
related principles. Plane stress and plane strain. Two-dimensional
problems in rectangular coordinates. Two-dimensional problems in
polar coordinates. Analysis of stress and strain in three dimensions.
Elementary problems of elasticity in three dimensions. Extension,
torsion, and flexure of elastic cylinders. Axisymmetric stress and
deformation in a solid of revolution. Complex variable methods.
Anisotropic elasticity. Thermoelasticity.
สาขาการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร
๕๐๓๕๐๒

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Engineering Mathematics
สมการเชิงอนุพันธสามัญ ระบบของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนและไมเชิงเสน
สมการเชิงอนุพันธยอยและปญหาเงื่อนไขขอบเขต การหาคําตอบสําหรับ
สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอรโบลิค
Ordinary differential equations of higher order, partial differential
equations, integral equations, numerical analysis, parabolic, hyperbolic
equations.

๓๙

๕๐๓๖๓๐

ระบบควบคุมขั้นสูง

๓ (๓-๐-๖)

Advanced Control Systems
ระบบควบคุม การจําลองระบบทางพลศาสตรขั้นสูง พื้นฐานของระบบควบคุม
แบบหนึ่งตัวแปรที่เขาและออกจากระบบ พื้นฐานของระบบควบคุมแบบหลาย
ตัวแปรที่เขาและออกจากระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปร
และหลายตัวแปร และการควบคุมแบบดิจิตอล
Control system, modelling of advanced dynamics systems,
fundamentals of single-input-single-output (SISO) system, fundamentals
of Multi-Input-Multi-Output (MIMO), design for SISO and MIMO system
and digital control.
สาขาวิศวกรรมอุณหภาพ
๕๐๓๕๐๒

คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Engineering Mathematics
สมการเชิงอนุพันธสามัญ ระบบของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนและไมเชิงเสน
สมการเชิงอนุพันธยอยและปญหาเงื่อนไขขอบเขต
การหาคําตอบสําหรับ
สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอรโบลิค
Ordinary differential equations of higher order, partial differential
equations, integral equations, numerical analysis, parabolic, hyperbolic
equations.
๕๐๓๖๕๐

อุณหพลศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Thermodynamics
กฎทางอุณหพลศาสตร การประยุกตอุณหพลศาสตร การวิเคราะหการถาย
โอนมวล โมเมนตัม และพลังงาน สําหรับของแข็งและของไหล การวิเคราะห
ปญหาทางอุณหพลศาสตรโดยเอ็กเซอรยี วัฏจักรกําลังไอและแกส วัฏจักรการ
ทําความเย็น การปรับอากาศ หัวขอจากงานวิจัยเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร
Laws of Thermodynamics, applied of thermodynamics, analyze of
mass, momentum and energy transfer for solid and fluid, Solve the
thermodynamics problems by exergy, vapor and gas cycles,
refrigeration cycles, air conditioning, study of thermodynamics research.

๔๐

สาขาการจัดการพลังงาน
๕๐๓๖๗๐

การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม

๓(๓-๐-๖)

Energy Systems Design and Optimization
การออกแบบระบบทํางานหรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การ
สรางสมการสําหรับอุปกรณดานพลังงานโดยใชผลการทดลอง แบบจําลองของ
อุ ป กรณ แ ละระบบทางด า นพลั ง งาน การเลื อ กใช เ ทคนิ ค ในการหาความ
เหมาะสมของระบบทางพลังงาน
Designing a workable system or an optimum system. Engineering
economics. Equation fitting for characterization of energy equipment
using experimental data. Modeling of energy equipment based upon
physical laws. Energy system modeling and simulation. Selected
optimization techniques for energy systems.
๕๐๓๖๗๑

ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

Energy Resources and Conversion
แหลงสํารองและการบริโภคน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักการ การใชงาน และสถานการณการใช
พลั ง งานจากแหล ง ต า งๆ เช น พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ชี ว มวล พลั ง งานลม
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานความร อ นใต พิ ภ พ พลั ง งานคลื่ น กระแสน้ํ า และ
มหาสมุ ท ร ฯลฯ อนาคตของแหล ง พลั ง งานฟอสซิ ล และพลั ง งานทดแทน
รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ
Reserves and consumption of oil, coal and gas; fossil energy
technologies for power generation; fundamental principles, applications
and status of solar energy, biomass energy, wind energy, hydro-power,
geothermal energy, wave energy, tidal energy and ocean thermal
energy; outlook of fossil and renewable energy. Energy forms and
relation.

๔๑

รายวิชาเลือก
สาขากลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
๕๐๓๖๑๑

สภาพพลาสติก

๓(๓-๐-๖)

Plasticity
การวิเคราะหความเคนและความเครียด เกณฑสําหรับการคราก ความสัมพันธ
ระหวางความเคนและความเครียดชวงพลาสติก การวิเคราะหการเสียรูปแบบ
อีลาสโตพลาสติกโดยการดึง การดัด และการบิด ทฤษฎีสนามของแนวไถล
การประยุกตกับปญหาการเสียรูปแบบความเครียดระนาบ กระบวนการขึ้นรูป
โลหะ การโกงแบบพลาสติกของแผน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับพลาสติก
ซิตี้
Reviews of stress and strain analysis. Criteria for yielding. Plastic
stress-strain relations. Analysis of the elastoplastic deformations by
tension, bending, and torsion. Theory of the slip-line field. Application to
plane strain deformation problems. Metal forming process. Plastic
bending of plates. Numerical methods for plasticity.
๕๐๓๖๑๒

กลศาสตรการแตกราว

๓(๓-๐-๖)

Fracture Mechanics
กลศาสตรการแตกราวยืดหยุนเชิงเสน กลศาสตรการแตกราวแบบอีลาสติกพลาสติก พฤติกรรมและการจําลองการเสียรูปแบบพลาสติกสําหรับวัสดุ การ
แตกราวแบบพลศาสตรและแบบขึ้นกับเวลา กลไกการแตกราวในอโลหะ การ
ทดสอบความทนทานตอการแตกหักของโลหะ การทดสอบการแตกราวของ
อโลหะ การพิจารณาความลาโดยวิธีความเคน การพิจารณาความลาโดยวิธี
ความเครียด การขยายตัวของรอยราวภายใตความลา การคํานวณกลศาสตร
การแตกราว การออกแบบเพื่อตานการแตกราว
History and overview. Linear elastic fracture mechanics. Elastic-plastic
fracture mechanics. Plastic deformation behavior and models for
materials. Dynamic and time-dependent fracture. Fracture mechanisms
in nonmetals. Fracture toughness testing of metals. Fracture testing of
nonmetals. Stress-based approach to fatigue. Strain-based approach to
fatigue. Fatigue crack propagation. Computational fracture mechanics.
Designing against fracture.

๔๒

๕๐๓๖๑๓

กลศาสตรคอนตินิวอัม

๓(๓-๐-๖)

Continuum Mechanics
จลนศาสตรของตัวกลางตอเนื่อง ความเครียดและการเสียรูป การจําลองแรงใน
กลศาสตรคอนตินิวอัม การวิเคราะหความเคน สมการคอนสทิทิวทีฟในอีลา
สติกซิตี้เชิงเสนและกลศาสตรของไหล วิสโคอีลาสติกซิตี้ เธอรโมอีลาสติกซิตี้
Fundamentals of tensors. Kinematics of continua. Strain and
deformation. Modeling of forces in continuum mechanics. Analysis of
stress. Constitutive equations in linear elasticity, and fluid mechanics.
Viscoelasticity. Thermoelasticity.
๕๐๓๖๑๔

กลศาสตรของวัสดุประกอบ

๓(๓-๐-๖)

Mechanics of Composite Materials
ประเภทของวัสดุประกอบ วัสดุแอนไอโซทรอปกเชิงเสน พฤติกรรมทางกล
ของลามินา พฤติกรรมในชวงยืดหยุนของลามิเนตและวัสดุประกอบแซนดวิช
ทฤษฎีแบบคลาสสิคและการปรับปรุง กลไกและเกณฑความเสียหาย การโกง
การโกงงอ และการสั่นของคานวัสดุประกอบ การโกงและการโกงงอของแผน
ลามิเนต
Classification of composite materials. Linear anisotropic materials.
Mechanical behavior of lamina. Elastic behavior of laminate and
sandwich composites. Classical and improved theories. Failure
mechanisms and criteria. Bending, buckling, and vibrations of
composite beams. Bending and buckling of laminated plates.
๕๐๓๖๑๕

การวิเคราะหความเคนเนื่องจากความรอน

๓(๓-๐-๖)

Thermal Stress Analysis
วิธีสําหรับหาการเสียรูปและความเคนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน
วัสดุ พื้นฐานของเธอรโมอีลาสติกซิตี้ ผลเฉลยของปญหาเธอรโมอีลาสติกใน
สองมิติ ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิในคานและแผน การโกงงอเธอรโมอีลา
สติก เธอรโมวิสโคอีลาสติกซิตี้เบื้องตน การประยุกตกับวัสดุตางๆ
Methods for determining the deformations and stresses due to
temperature changes in materials. Fundamentals of thermoelasticity.
Solutions to two-dimensional thermoelastic problems. Thermal stresses
in beams and plates. Thermoelastic buckling. Introduction to
thermoviscoelasticity. Applications to various materials.

๔๓

๕๐๓๖๑๖

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต

๓(๓-๐-๖)

Finite Element Method
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน พื้นฐานคณิตศาสตรและระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขสําหรับการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนต อนุพันธของสมการไฟไนตเอลิ
เมนตโดยวิธีตรง วิธีแปรผัน และวิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง การประยุกต
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับโครงถักในระนาบ โครงถักในปริภูมิ การโกง
ของคาน การวิเคราะหความเคน การถายเทความรอนโดยการนํา การ
วิเคราะหความเคนเนื่องจากอุณหภูมิ และการไหลของของไหล การใชงาน
ซอฟตแวรไฟไนตเอลิเมนต
Introduction to finite element method. Basics of mathematics and
numerical methods for finite element analysis. Derivation of finite
element equations by direct method, variational method, and method of
weighted residuals. Application of finite element method to plane
trusses, space trusses, beam bending, stress analysis, conduction heat
transfer, thermal stress analysis, and fluid flows. Use of finite element
software.
๕๐๓๖๒๐

พลศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Dynamics
พลศาสตรของอนุภาค จลนศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและระบบของวัตถุหลาย
ชิ้น การจําลองแรงในระบบของวัตถุหลายชิ้น การจัดการขอจํากัดในพลศาสตร
ของระบบของวัตถุหลายชิ้น หลักการของแฮมิลตัน สมการของลากรองจ
หลักการงานเสมือน และหลักการของดีอะเลมเบิรต
การวิเคราะหการ
สั่นสะเทือนของระบบของวัตถุหลายชิ้น พลศาสตรของระบบวัตถุหลายชิ้นที่มี
สวนตอภายในแบบยืดหยุน การวิเคราะหพลศาสตรของระบบของวัตถุยืดหยุน
หลายชิ้น
Dynamics of Particles. Kinematics of Rigid body and multibody
systems. Modeling of forces in multibody systems. Handling of
constraints in multibody systems dynamics. Hamilton’s principle,
Lagrange’s equation, principle of virtual work, and D’Alembert’s
principle. Vibration analysis of multibody systems. Dynamics of
multibody systems with terminal flexible links. Dynamics analysis of
multiple flexible-body systems.

๔๔

๕๐๓๖๒๑

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Mechanical Vibrations
พลศาสตรและการสั่นสะเทือนของระบบไมตอเนื่อง วิธีพลังงาน การสั่นอิสระ
และโดยแรงของระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ การวิเคราะหโมดัล
การขจัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือนของระบบตอเนื่อง วิธีการประมาณ การวิเคราะหไฟไนตเอลิ
เมนตสําหรับการสั่นสะเทือนของระบบไมตอเนื่องและระบบตอเนื่อง การสั่นไม
เชิงเสน
Reviews of dynamics and vibrations of discrete systems. Energy
methods. Free and forced vibrations of multi-degree of freedom
systems. Modal analysis. Vibration suppression and control. Vibration
measurement and testing. Vibrations of continuous systems.
Approximate methods. Finite element analysis for vibrations of discrete
and continuous systems. Nonlinear vibrations.
๕๐๓๖๒๒

การเฝาตรวจและการวิเคราะหการสั่นสะเทือน

๓(๓-๐-๖)

Vibration monitoring and analysis
พื้นฐานในการบํารุงรักษา เทคนิคการเฝาตรวจสภาพและการบํารุงรักษาแบบ
ทํานาย การเฝาตรวจการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือน
การประมวลผลและการจัดเก็บสัญญาณการสั่นสะเทือน การวิเคราะหสัญญาณ
การสั่นสะเทือน การทําสมดุลและการตั้งศูนย
Fundamentals of maintenance. Condition monitoring techniques and
predictive maintenance. Vibration monitoring. Reviews of vibrations.
Vibration measurement. Vibration signal processing and acquisition.
Vibration signal analysis. Balancing and alignment.
๕๐๓๖๒๙

หัวขอคัดสรรทางกลศาสตรประยุกต

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Applied Mechanics
การเรียนรูกลศาสตรประยุกต ที่เปนเทคโนโลยีใ หมทันสมัยและได รับความ
สนใจในปจจุบัน
Current selected topics and new development in applied mechanics

๔๕

สาขาการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร
๕๐๓๖๓๑

การควบคุมแบบไมเชิงเสน

๓(๓-๐-๖)

Nonlinear Control
ระบบควบคุมแบบไมเชิงเสน ทฤษฏีไลยปูนอฟ เสถียรภาพ ระบบปอนกลับ
การออกแบบระบบไมเชิงเสน (การทําใหเปนระบบเชิงเสนแบบปอนกลับได
วิธีลื่นไถล การควบคุมแบบปรับคาได)
Nonlinear control systems, Lyapunov theory, stability, feedback system,
nonlinear system designs (feedback linearisation, sliding mode,
adaptive control)
๕๐๓๖๓๒

การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส

๓(๓-๐-๖)

Optimal and Robust Control
พื้นฐานของการควบคุ มแบบออฟติมอลและแบบโรบั ส ฟงก ชั นจุ ดประสงค
การควบคุมแบบออฟติมอลสําหรับแนวระดับของเวลาที่จํากัดและไมจํากั ด
การควบคุมโดยใชแบบจําลองลวงหนา ความไมแนนอนของแบบจําลอง การ
ออกแบบและการควบคุมแบบโรบัส
Fundamentals to optimal and robust control, cost functions, optimal
control with infinite and finite time horizons, Model Predictive Control
(MPC), model uncertainties, robust control and design.
๕๐๓๖๓๓

การนําทาง นํารอง และการควบคุม

๓(๓-๐-๖)

Guidance, Navigation and Control
ระบบไมเชิงเสน การจําลองแบบทางจลนศาสตรและพลศาสตรขั้นสูง ระบบนํา
ทาง ระบบนํารอง การขับเคลื่อนอัตโนมัติ การควบคุมสําหรับการติดตามและ
การเคลื่อนที่อยางคลองตัว
Nonlinear systems, modelling of advanced kinematics and dynamics
systems, guidance system, navigation system, autopilot, tracking and
manoeuvering control.

๔๖

๕๐๓๖๓๔

หุนยนตศาสตรขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Robotics
จลนศาสตรและพลศาสตรขั้นสูง พื้นฐานของหุนยนตศาสตร ระบบควบคุม
แบบย อนกลับ ปญหาและข อจํ า กัด ของหุ น ยนตอัต โนมั ติ การวางแผนการ
เคลื่อนที่ วิธีการทางปญญาประดิษฐ
Advanced kinematics and dynamics, fundamentals of robotics,
feedback control system, problems and constraints of autonomous
robots, motion planning, artificial intelligence approaches.
๕๐๓๖๓๕

ระบบอัจฉริยะ

๓(๓-๐-๖)

Intelligent Systems
ระบบอัจฉริยะ โครงขายประสาท ตรรกศาสตรแบบคลุมเครือ ขั้นตอนเชิง
พันธุกรรม ระบบควบคุมแบบโครงขายประสาทและตรรกศาสตรแบบ
คลุมเครือ
Intelligent system, neural network, fuzzy logic, genetic algorithm; neural
network and fuzzy control system.
๕๐๓๖๓๖

การเห็นภาพของคอมพิวเตอร

๓(๓-๐-๖)

Computer Vision
การรั บภาพ การเก็บตั ว อย างภาพ การแยกภาพ การตรวจหาจุด เสน และ
ขอบภาพ โครงสรางเรขาคณิตสําหรับการเห็นภาพ การประยุกตใชงานสําหรับ
หุนยนต
Image acquisition, image sampling, image segmentation; point, line and
edge detection, geometric framework for vision, application for robotics
๕๐๓๖๓๙

หัวขอคัดสรรทางการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตศาสตร

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Automatic Control and Robotics
การเรียนรูการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตที่เปนเทคโนโลยีใหมทันสมัยและ
ไดรับความสนใจในปจจุบัน
Current selected topics and new development in automatic control and
robotics

๔๗

สาขาวิศวกรรมอุณหภาพ
๕๐๓๖๕๑

การถายโอนความรอนโดยการนํา

๓(๓-๐-๖)

Conductive Heat Transfer
การนําความรอนในของแข็งในสภาวะคงที่และไมคงที่ คุณสมบัติทางความ
รอนของของแข็ง วิธีแกปญหาการนําความรอนในสภาวะคงที่และไมคงที่ใน
หนึ่ง สองและสามมิติ วิธีทางคอมพิวเตอรสําหรับการแกปญหาการนําความ
รอน
Conductive heat transfer for solid in steady and transient
conditions, thermal properties of solid, problems and methods to solve
for steady and transient conductive heat transfer in one, two and three
dimensional systems, computational method for conductive heat
transfer
๕๐๓๖๕๒

การถายโอนความรอนโดยการพา

๓(๓-๐-๖)

Convective Heat Transfer
การถายโอนโมเมนตัม ความรอนและมวลสําหรับการไหลแบบลามินารและ
เทอรบิวเลนท การถายโอนมวลโดยการแพรและการพา การวิเคราะหความ
คลายคลึงระหวางการถายโอนโมเมนตัม ความรอน และมวล สมการดิฟ
เฟอเรนเชียลสําหรับการถายโอนความรอนโดยการพา วิธีทางคอมพิวเตอร
สําหรับการแกปญหาการพาความรอน
Momentum heat and mass transfer for laminar and turbulent flows,
diffusion mass transfer, convective mass transfer, Reynolds analogy on
momentum heat and mass transfer, differential equation for convective
heat transfer and computational method to solve
๕๐๓๖๕๓

การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี

๓(๓-๐-๖)

Radiative Heat Transfer
การถายโอนความรอนโดยการแผรัง สี ในวัต ถุดําและวัตถุเ ทา การถา ยโอน
ความรอนในเตาเผาและหมอน้ํา การวัดคาการแผรังสีความรอนตางๆ วิธีทาง
คอมพิวเตอรสําหรับการแกปญหาการแผรังสี ความรอน

๔๘

Radiative heat transfer in black and gray bodies, radiative heat transfer
in furnace and boiler, measurement for radiative heat transfer,
computational method for radiative heat transfer
๕๐๓๖๕๔

การเผาไหม

๓(๓-๐-๖)

Combustion
การประยุกตใชกฎทางเทอรโมไดนามิกสกับการเผาไหม สมการเคมีจากการ
เผาไหม เชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม เชื้อเพลิงแข็ง เหลว และกาซที่ใชในการ
เผาไหม กระบวนการทางเคมีตางๆที่เกิดขึ้นในหองเผาไหมทั้งในสภาวะคงที่
และไมคงที่
Application of laws of thermodynamics with combustion, chemical
reaction for combustion, solid, liquid or gas fuels, chemical processes
for furnaces in steady and transient conditions
๕๐๓๖๕๕

การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

Advanced Refrigeration and Air Conditioning
กระบวนการ วัฏจักรและปญหาจากการออกแบบสําหรับระบบที่มีอุณหภูมิต่ํา
การผลิตกาซอุตสาหกรรมและระบบดูดซึม การศึกษาและออกแบบระบบปรับ
อากาศขั้นสูงสําหรับที่พัก, ธุรกิจและอุตสาหกรรม สารทําความเย็นชนิดใหมๆ
Processes, cycles, problems and design for low-temperature system,
gasification, absorption system, air-condition system investigation and
design for resident, business and industrial buildings, alternative
refrigerants
๕๐๓๖๕๖

การออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพ

๓(๓-๐-๖)

Design and Development of Thermal Systems
การประยุกตใชกฎทางเทอรโมไดนามิกสและทฤษฎีการถายโอนความรอน
สํ า หรั บ การออกแบบและพั ฒ นาระบบอุ ณ หภาพ การออกแบบและพั ฒ นา
เครื่องแลกเปลี่ยนความร อนชนิ ด ตางๆ อุปกรณในระบบทํา ความเย็น เช น
คอนเดนเซอร อีวาโปเรเตอร อุปกรณขยายตัว และคอมเพรสเซอร รวมถึง
อุปกรณทางความรอนที่สําคัญใหสามารถทํางานไดในสภาวะที่เหมาะสมทั้งใน
ดานวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตร

๔๙

๕๐๓๖๖๐

Application of laws of thermodynamics and heat transfer theory for
design and development of thermal systems, design and development
of heat exchangers, refrigeration components such as condenser,
evaporator, expansion device and compressor and another thermal
components, economical and engineering optimization for working
conditions
กลศาสตรของไหลขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Fluid Mechanics
การประยุกตใชสมการโมเมนตัม ความรอนและมวล สําหรับการไหลอัดตัว
ไมได ทฤษฎี บาวดารี่เลเยอร สมการนาเวียรสโตคส การสรางและแกสมการ
อนุพัน ธ สามั ญและสมการอนุ พันธ ยอยสํ า หรับ การไหลภายในและการไหล
ภายนอก การแกสมการโดยวิธีวิเคราะหและวิธีเชิงตัวเลขที่ไดรับความนิยม
ทางดานกลศาสตรของไหล เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ วิธีบาวดารี่เอเลเมนต
เปนตน
Application of momentum heat and mass transfer for incompressible
flow, boundary layer theory, Navier-Stokes equation, differential
equation and solution for internal and external flow, selected wellknown analytical and numerical method for fluid mechanics flow such
as finite difference method and boundary elements method.

๕๐๓๖๖๑

การไหลหลายสถานะและของไหลนาโน

๓(๓-๐-๖)

Multiphase Flow and Nanofluid
ลักษณะของการไหลหลายสถานะ เชน การไหลเนื้อเดียวหรือการไหลแยกชั้น
ระหวางของเหลวกับกาซ เปนตน การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ความรอนและ
มวลที่เกิดขึ้นจากการไหลหลายสถานะ การเดือดชนิดตางๆ การกลายเปนไอ
และการควบแนน เทคโนโลยีนาโน อนุภาคนาโนและของไหลนาโน การเพิ่ม
สมรรถนะการถายโอนความรอนโดยอาศัยเทคโนโลยีนาโน
Characteristics of multiphase flow such as homogeneous or separated
flows for liquid-gas phase fluid, momentum heat and mass transfer for
multiphase flow, boiling, evaporation and condensation, nanotechnology, nano-particles and nano-fluid, heat transfer enhancement
by nana-technology

๕๐

๕๐๓๖๖๒

พลศาสตรของไหลเชิงคอมพิวเตอร

๓(๓-๐-๖)

Computational Fluid Dynamics
การหาคําตอบเชิงวิเคราะหและเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญและ
แยกสวนที่ไดจากสมการโมเมนตัมสําหรับการไหลอัดตัวไมได เชน วิธีตัวแปร
แยกสวน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ การวิเคราะหการลูเขา ความมั่นคง ความมี
เสถี ย รภาพ ความแม น ยํ า ของคํ า ตอบ และประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง คอมพิ ว เตอร
สมการแบบจําลองที่ถูกคัดสรร เชน สมการคลื่น สมการความรอน สมการลา
ปลาซและสมการของเบอรเกอร
Analytical and numerical method for ordinary and partial differential
equation of momentum transfer for incompressible flow such as method
of separation variables, finite difference method, analysis for
convergence, consistency, stability, solution accuracy, computational
efficiency, selected models equation such as wave equation, heat
equation, Laplace’s equation and Burger’s equation
๕๐๓๖๖๙

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุณหภาพ

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Thermal Engineering
การเรียนรูทางดานวิศวกรรมอุณหภาพที่เปนเทคโนโลยีใหมทันสมัยและไดรับ
ความสนใจในปจจุบัน
Theoretical Study for selected topic of thermal engineering in modern
and innovation technology

สาขาการจัดการพลังงาน
๕๐๓๖๗๒

การวางแผน การผลิต และการใชไฟฟา

๓(๓-๐-๖)

Electricity Utilization, Generation, and Plan
วัฎจักรการผลิตและสงไฟฟามายังผูใชไฟฟา เทคโนโลยีตาง ๆ ในการผลิต
ไฟฟา เปรียบเทียบดาน Scale ตนทุน เชื้อเพลิง การปลดปลอยมลภาวะ
โหลดแฟกเตอร การผลิตพลังงานไฟฟาและความรอนรวม การพยากรณความ
ตองการใชไฟฟา และแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ

๕๑

Electricity cycle for product and deliver, technique for product electricity,
comparative in scale of cost, fuel, emission, load-factor, cogeneration,
predict of electricity demand, electricity planning of Thailand.
๕๐๓๖๘๐

นโยบายและการวางแผนดานพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

Energy Policy and Planning
การพัฒนาและการวางแผนการใชพลังงานของประเทศ สถานการณพลังงาน
ป ญ หา แผนการและแนวโน ม การใช พ ลั ง งานของโลก ความสั ม พั น ธ ข อง
โครงสร า งราคาและความต อ งการพลั ง งานและความต อ งการพลั ง งานกั บ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ เศรษฐศาสตร แ ละความเป น ไปได ใ นการอนุ รั ก ษ
พลั ง งาน การวิ เ คราะห ค วามต องการและแหล ง ผลิ ต วิ ธี ก ารวิ เคราะห แ บบ
Input-Output โมเดลของการวางแผน แผนการดานการเงินและการวางแผน
ดานพลังงานสํารอง
Importance of energy to country development and overall planning.
World energy situation, problems and issues, strategies and trends.
Relationships between pricing structure and energy demand, and
between the demand and the country economic structure. Economic
and technical feasibility of conservation. Techniques used in demand
and supply analysis. Input –output table analysis. Integrated planning
framework. Financing supply strategies, and resource development.
๕๐๓๖๘๑

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรพลังงานและการวิเคราะห

๓(๓-๐-๖)

นโยบายพลังงาน
Energy-Economic Modeling and Policy Analysis
ความสําคัญของนโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศตาง ๆ และ
ของประเทศไทย
ดัชนีชี้วัดสภาพการใชพลังงาน
เศรษฐกิจมหภาค
สิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงาน
โดยการใช
แบบจําลองและวิธีการ แนวความคิดพื้นฐานดานเศรษฐศาสตรมหภาค การ
นับรวมปริมาณพลังงานในประเทศ การวิเคราะหรายงานพลังงานของประเทศ
เชิงเปรียบเทียบ ศึกษาคนควา และนําเสนอกรณีศึกษาตาง ๆ
Importance of energy policy, country energy policy, Thai energy policy,
energy index, energy-environmental related issues, models of
economy-wide impact, basic concepts of macro economic for energy

๕๒

economics, compareative analysis of country energy accounting, case
studies and reports.
๕๐๓๖๘๒

แบบจําลองในการประเมินผลกระทบดานพลังงานเศรษฐกิจ

๓(๓-๐-๖)

สังคมและสิ่งแวดลอม
Energy, Economy, the Environment and Social Impact Models
แบบจําลองตาง ๆ ที่ใชในการประเมินผลกระทบของการใชพลังงานที่มีตอ
ปริมาณ การใชพลังงานของประเทศ เศรษฐกิจสิ่งแวดลอม และสังคม เชน
Externality, Life-Cycle Analysis, Input-Output Analysis, Markal Model,
LEAP Model ฯลฯ กรณีศึกษาของการใชวิธีการและโมเดล
Study on energy-economy wide impact models, relations between
economics, environment and social i.e. Externality, Life-Cycle Analysis,
Input-Output Analysis, Markal Model, LEAP Model, case study on
methodologies and models
๕๐๓๖๘๓

พลังงาน สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๓(๓-๐-๖)

Energy Environment and Climate Change: Issues & Strategies
แกสเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีทางเลือกใน
การบรรเทาการปลดปล อ ยแก ส เรื อ นกระจก ข อ ตกลงนานาชาติ ด า นการ
บรรเทาปญหาการปลดปลอยแกสเรือนกระจก
Greenhouse gas emission and related environmental effects, optional
energy technology for green house gas mitigation, international
convention on green house gas mitigation.
๕๐๓๖๘๔

การวิเคราะหหวงโซพลังงานและวัฏจักรชีวิต

๓(๓-๐-๖)

Full Energy Chain Analysis and Life Cycle Analysis
การวิเคราะหหวงโซพลังงาน การวิเคราะหวัฏจักรชีวิต ขอจํากัดวิธีการ
มาตรฐานและหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการดานการวิเคราะหวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การวิเคราะหโดยวิธีกระบวนการ
การวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี ป จ จั ย การผลิ ต และผลผลิ ต ผลกระทบด า นพลั ง งาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม กรณีศึกษา
Full energy chain analysis, life cycle analysis (LCA), methodologies for
LCA and environmental impacts, process chain analysis, input-output

๕๓

analysis, relations of energy, environmental and social impact by LCA,
case studies
๕๐๓๖๘๕

การจัดการการใชพลังงานในอุตสาหกรรม

๓(๓-๐-๖)

Rational Use of Energy in Industry
การจัด การด านพลั งงาน นโยบายและการวางแผน เทคนิ ค การสํ ารวจและ
วิธีการวิเคราะหการใชพลังงาน การประมาณศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน
และการประเมิ น ด า นเศรษฐศาสตร การใช แ ละการผลิ ต พลั ง งานใน
ภาคอุ ต สาหกรรม เทคนิ ค การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานใน
ขบวนการอุตสาหกรรม หลักการนําความรอนทิ้งกลับมาใช ประสิทธิภาพใน
การใชพลังงานไฟฟา ระบบโคเจนเนอเรชั่น
Energy management principles, policies and planning, program and
promotion. Surveys and audits, metering techniques and analysis
methodologies. Estimation of energy conservation potentials and
economic evaluation. Energy production and consumption in some
energy intensive industries. Efficiency improvement techniques. Energy
conservation in common industrial processes and equipments. Waste
heat recovery principles. Efficient use of electricity. Cogeneration
systems.
๕๐๓๖๘๖

การจัดการการใชพลังงานในอาคาร

๓(๓-๐-๖)

Rational Use of Energy in Buildings
เทคโนโลยีการปรับอากาศและการระบายอากาศ วัสดุในการทําฉนวน ความ
ตองการในการใชพลังงานในอาคาร ภาระความรอนในอาคาร การแผรังสีดวง
อาทิตย ผลของความรอนและแสงตออาคาร ระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร
วิธีการอนุรักษพลังงานดานการทําความเย็นและแสงสวางในอาคาร
Ventilation and air-conditioning technologies. Insulation materials.
Building utility, facility and energy requirement. Building energy load
and thermal dynamics. Solar radiation, heat gain, shading, and
illuminous effect. Building automation system. Energy conservation
methods as applied to lighting and cooling of building, daylighting, and
cold panels.

๕๔

๕๐๓๖๘๙

หัวขอคัดสรรทางการจัดการพลังงาน

๓(๓-๐-๖)

Selected Topics in Energy Management
การเรียนรูทางดานการจัดการพลังงานที่เปนเทคโนโลยีใหมทันสมัยและไดรับ
ความสนใจในปจจุบัน
Theoretical Study for selected topic of energy management in modern
and innovation technology
วิทยานิพนธ
๕๐๓๖๙๗ วิทยานิพนธ
๓๖(๐-๐-๑๐๘)
Thesis
การศึกษา คนควา วิจัยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การ
เขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจยั
Study and research in mechanical engineering at the master level;
reporting writing; research presentation
๕๐๓๖๙๙

วิทยานิพนธ
๑๒(๐-๐-๓๖)
Thesis
การศึกษา คนควา วิจัยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การ
เขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย
Study and research in mechanical engineering at the master level;
reporting writing; research presentation

๕๕

หมายเลข ๒
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ

อาจารยประจําหลักสูตร
๑) ผูชวยศาตราจารย ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
ผลงานทางวิชาการ :
๑. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ (๒๕๕๑) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาเทอรโมไดนามิกส
และกลศาสตรของไหลเบื้องตน การสัมมนาทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ ๖, ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
จังหวัดเพชรบุรี
๒. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ตอศักดิ์ จันทรทัน ฑณวรรธน โชติวงษ และ สมิต เจริญเวทยวุฒิ (๒๕๕๐). ระบบการ
นําความรอนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กมาทดแทนการใชไฟฟาในการทําน้ําอุนในบานพัก
อาศัย. การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ ๒๑, ๑๗-๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๐ จังหวัดชลบุรี
๓. ณพฤกษ สุเนตร เอกชัย สิทธิชู บรรพต ชมพูเพชร วรรณพล พิทักษสมบัติ กายรฏิรัตน เลิศดารารัศมี
อัษฎาวุฒิ ทาปลัด ภราดร นามโลมา และ ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ (๒๕๔๙) การพัฒนาเตาเผาขาวหลาม
หนองมนตนแบบโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๐ ณ แมนดาริน โกลเดน วัลเลย โฮเต็ล แอนด รีสอรท เขาใหญ ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๙
๔. Suksuntornsiri, P. and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๘) Primary Energy Saving and GHG Mitigation
from Ethanol Utilisation in The Thai Transport Sector: The Full Energy Chain Analysis, proceeding
in the ๑๖th European Biomass Conference and Exhibition, ๒-๖ June ๑๑, ๒๐๐๘, Valencia, Spain.
(www.conference-biomass.com/index.htm)
๕. Bundit Limmeechokchai and Pawinee Suksuntornsiri, Embedded energy and total greenhouse
gas emissions in final consumptions within Thailand. Renewable and Sustainable Energy Review,
๑๑ (๒๐๐๗) ๒๕๙-๒๘๑.
๖. Bundit Limmeechokchai and Pawinee Suksuntornsiri, Assessment of cleaner electricity generation
technologies for net CO๒ mitigation in Thailand. Renewable & Sustainable Energy Review, ๑๑
(๒)๓๑๕-๓๓๐ ๒๐๐๗.
๗. Suksuntornsiri, P. , Limmeechokchai, B. (๒๐๐๗), Total Energy Content and Total Greenhouse
Gas Emission Factors: The Updated Thailand Input-Output Table, Proceedings in The ๒๑st
Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, ๑๗-๑๙ October ๒๐๐๗, Welcome
Jomtien Beach Hotel, Chonburi, Thailand

๕๖

๘. Suksuntornsiri, P. , Limmeechokchai, B. (๒๐๐๗), Evaluation of embedded energy and GHG
content within Thai Commodities and Services by Energy Input-Output Analysis, Oral
Presentation in The ๒nd Thai LCA Workshop and Seminar ๒๐๐๗, ๑๕-๑๖ March ๒๐๐๗, Amora
Tapae Chiang Mai, Thailand, in Thai.
๙. Suksuntornsiri, P., Tia, W., and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๖), Economy-Wide Impacts of Policy on
Bio-fuel Utilisation in Thailand: An Input-Output Analysis, World Renewable Energy Congress IX
and Exhibition (WREC/WREN), ๑๙-๒๕ Aug. ๒๐๐๖, Florence, Italy.
๑๐. Limmeechokchai, B., Tia, W., and Suksuntornsiri, P. (๒๐๐๖), Embedded Energy and Total CO๒
Mitigation of Solar Water Heater in Thailand, World Renewable Energy Congress IX and
Exhibition (WREC/WREN), ๑๙-๒๕ Aug. ๒๐๐๖, Florence, Italy.
๑๑. Pawinee Suksuntronsiri and Bundit Limmeechokchai (๒๐๐๕) , Implications of Renewable Energy
on Total CO๒ emissions in the Power Sector: The Full-Energy-Chains Analysis in Thailand,
Songklanakarin Journal of Science and Technology , ๒๗ (๓), pp.๕๔๙-๕๖๒.
๑๒. Pawinee Suksuntronsiri and Bundit Limmeechokchai (๒๐๐๕) , The PCA and IOA approaches for
Life-cycle Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Thai Commodities and Energy
Consumption., Songklanakarin Journal of Science and Technology , ๒๗ (๑), pp.๑๗๗-๑๘๙.
๑๓. Limmeechokchai, B., and Suksuntornsiri, P. (๒๐๐๔) ,Net Carbon Dioxide Mitigations by Cleaner
Electricity Generation Technologies, The Joint International Conference on "Sustainable Energy
and Environment (SEE)" ๑-๓ Dec.๒๐๐๔, Hua-Hin, Thailand.
๑๔. Limmeechokchai, B., Suksuntornri, P., and Ram M. Shrestha (๒๐๐๔) , Implications of Carbon
Tax on Economy-Wide CO๒ Mitigations in Thailand, The Joint International Conference on
"Sustainable Energy and Environment (SEE)" ๑-๓ Dec.๒๐๐๔, Hua-Hin, Thailand.
๑๕. Suksuntornsiri, P. and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๔), Greenhouse Gas Emission Factors in
Thailand. The Third International Conference on Sustainable Energy Technologies, Nottingham,
UK, ๒๘-๓๐ June ๒๐๐๔.
๑๖. Suksuntronsiri, P. and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๔), Impact of Thai Power Development Plan on
Greenhouse Gas Emissions and Energy Consumption. The Third International Conference on
Sustainable Energy Technologies, Nottingham, UK, ๒๘-๓๐ June ๒๐๐๔.
๑๗. Limmeechokchai, B. and Suksuntornsiri, P. (๒๐๐๓) Evaluation of Life-Cycle GHG Emission from
Final Consumption in Terms of Full-Energy-Chains: A Review, Thai Life Cycle Assessment (LCA)
Workshop and Seminar ๒๐๐๓, Chiang Mai Phucome Hotel, Chiang Mai, Thailand, ๒๒-๒๓
December, ๒๐๐๓.
๑๘. Suksuntronsiri, P. and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๒) A Combined Process Chain and Input-Output
Analysis for Comparative Assessment of GHG Emissions from Electricity Generations, the ๑st
International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET ๒๐๐๒), ๑๒-๑๔ June ๒๐๐๒,
Porto, Portugal, (paper n.EP๓)

๕๗

๑๙. Suksuntronsiri, P. and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๒) Trend of Embedded Energy and CO๒
Emission in Final Demand of Goods and Services in Thailand. ๒๐๐๒ World Vision in Technology
Exchange, The International Conference in Commemoration for the ๕๐th Anniversary of
Chungnam National University, Daejeon, Korea, ๒๒-๒๔ May, ๒๐๐๒.
๒๐. Suksuntornsiri, P. and Limmeechokchai, B. (๒๐๐๑), Energy Chain Analysis for Assessment of
CO๒ Emission fron Goods and Services, Burapha University’s Symposium on Academic
Research in Health Science, Science and Technology, and Humanities and Social Sciences, ๑๗
November, ๒๐๐๑, Burapha University, Chonburi.
๒)

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์

ผลงานทางวิชาการ :
๑. วัชรินทร ดงบัง, วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์, กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (๒๕๕๒) แบบจําลองทางคณิตศาสตรการ
อบแหงฝกถั่วลิสงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓, เชียงใหม.
๒. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์, สมชาย วงศวิเศษ (๒๕๔๗) ลักษณะเฉพาะการถายโอนความรอนและมวลของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอติดครีบในภาวะลดความชื้น, การสัมมนาผลงานวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศ.ดร.
สมชาย วงศวิเศษ "คุณลักษณะการไหลสองสถานะของกาซ-ของเหลวและการเพิ่มความสามารถในการ
ถายเทความรอน", มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
๓. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์ (๒๕๔๔) แบบจําลองการไหลเนื้อเดียวสําหรับการไหลสถานะเดียวและสองสถานะใน
ทอรูเล็กแบบไมถายเทความรอน, วารสารวิชาการ สภาอาจารย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑(๑) : ๔๙-๖๖.
๔. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์ (๒๕๔๔) แบบจําลองการไหลแยกชั้นสําหรับทอคาปลลารี่แบบไมถายเทความรอน,
การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา พศ. ๒๕๔๔, มหาวิทยาลัยบูรพา.
๕. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์ (๒๕๔๓) แบบจําลองการไหลเนื้อเดียวสําหรับการไหลสถานะเดียวและสองสถานะใน
ทอรูเล็กแบบไมถายเทความรอน, การประชุมวิชาการ บูรพาวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยบูรพา.
๖. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์ (๒๕๔๓) การวิเคราะหการไหลของสารทําความเย็นผานทอคาปลลารี่แบบแอเดีย
บาติกและไมใชแอเดียบาติกเพื่อการประหยัดพลังงาน, การสัมมนาแสดงผลงานวิจัยดานการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ ๑, โรงแรมเรดิสัน
๗. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๑๐), Correlations for wet surface ratio of fin-and-tube
heat exchangers, International Journal of Heat and Mass Transfer, ๕๓(๑-๓): ๕๖๘-๕๗๓.
๘. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๙) A review on reduction method for heat and mass
transfer of fin-and-tube heat exchangers under dehumidifying conditions, International Journal of
Heat and Mass Transfer, ๕๒(๙-๑๐): ๒๓๗๐-๒๓๗๘.

๕๘

๙. Dongbang W, Pirompugd W, Trirattanasirichai K (๒๐๐๙) The Solar Hot-Air Heater with Parabolic
Concentrator Technique, The ๑๕th National graduate research conference, Nakhon Rachasima
Rajabhat University.
๑๐. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๙) Heat and mass transfer characteristics of finand-tube heat exchangers in fully and partially wet surface conditions, การประชุมนักวิจัยรุนใหมพบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว., โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรทรีเจนทบีชชะอํา.
๑๑. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๘) Finite circular fin method for wavy fin-and-tube
heat exchangers under fully and partially wet surface conditions, International Journal of Heat
and Mass Transfer, ๕๑(๑๕-๑๖): ๔๐๐๒-๔๐๑๗.
๑๒. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๘) Finite Circular Fin Method for Heat and Mass
Transfer Characteristics for Fin-and-Tube Heat Exchangers with Dehumidifying Conditions, การ
ประชุมนักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว., โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรทรีเจนทบีชชะอํา.
๑๓. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๗) Finite circular fin method for heat and mass
transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers under fully and partially wet surface
conditions, International Journal of Heat and Mass Transfer, ๕๐(๓-๔): ๕๕๒-๕๖๕.
๑๔. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๗) Heat and mass transfer characteristics for finned
tube heat exchangers with humidification, AIAA (American Institute of Aeronautics and
Astronautics) Journal of Thermophysics and Heat Transfer, ๒๑(๒): ๓๖๑-๓๗๑.
๑๕. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๗) A fully wet and fully dry tiny circular fin method
for heat and mass transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers under
dehumidifying conditions, ASME (American Society of Mechanical Engineers) Journal of Heat
Transfer, ๑๒๙(๙): ๑๒๕๖-๑๒๖๗.
๑๖. Pirompugd W (๒๐๐๗) Heat and mass transfer characteristics of fin-and-tube heat exchangers in
dehumidifying conditions, AUN/SEED-NET Field-Wise Seminar on Mechanical and Aeronautical
Engineering, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia.
๑๗. Pirompugd W, Wongwises S (๒๐๐๖) Capillary tube sizing charts for fluorine-based refrigerants,
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
Transactions, ๑๑๒(๒): ๖๘๐-๖๘๙.
๑๘. Pirompugd W, Wongwises S, Wang CC (๒๐๐๖) Simultaneous heat and mass transfer
characteristics for wavy fin-and-tube heat exchangers under dehumidifying conditions,
International Journal of Heat and Mass Transfer, ๔๙(๑-๒): ๑๓๒-๑๔๓.
๑๙. Pirompugd W, Wongwises S (๒๐๐๖) Capillary tube sizing charts for fluorine-based refrigerants,
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) Annual
Meeting ๒๐๐๖ (Summer), Quebec City, Canada.
๒๐. Pirompugd W, Wongwises S, Wang CC (๒๐๐๕) A tube-by-tube reduction method for
simultaneous heat and mass transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers in
dehumidifying conditions, Heat and Mass Transfer, ๔๑(๘): ๗๕๖-๗๖๕.

๕๙

๒๑. Pirompugd W, Wang CC, Wongwises S (๒๐๐๕) A new reduction method for simultaneous heat
and mass transfer characteristics for plain fin-and-tube heat exchangers in dehumidifying
conditions, PHD - RGJ Congress VI, Jomtien Palm Beach Hotel And Resort Pattaya.
๒๒.
Wongwises S, Pirompak W (๒๐๐๑) Flow characteristics of pure refrigerants and
refrigerant mixtures in adiabatic capillary tubes, Applied Thermal Engineering, ๒๑(๘): ๘๔๕-๘๖๑.
๒๓.
Wongwises S, Songnetichaovalit T, Lokathada N, Kritsadathikarn P, Suchatawat M,
Pirompak W (๒๐๐๐) A comparison of the flow characteristics of refrigerants flowing through
adiabatic capillary tubes, International Communications in Heat and Mass Transfer, ๒๗(๕): ๖๑๑๖๒๑.

๓)
ผลงานทางวิชาการ :

ดร. ภัคพงศ จันทเปรมจิตต

๑. P. Jantapremjit and P.A. Wilson (๒๐๐๘) Control and guidance for homing and docking tasks
using autonomous underwater vehicle. In, The International Journal of Maritime Engineering, ๑๕๐
(A๒), pp. ๑-๑๒.
๒. P. Jantapremjit and P. A. Wilson (๒๐๐๘) Autonomous homing and docking tasks for an
underwater vehicle. In, The ๒nd International Conference on Underwater System Technology:
Theory and Applications ๒๐๐๘, Bali, Indonesia, ๖ pp.
๓. P. Jantapremjit and P. A. Wilson (๒๐๐๘) Guidance-control based path following for homing and
docking using an autonomous underwater vehicle. In, The Oceans'๐๘ MTS/IEEE Kobe-TechnoOcean'๐๘, Kobe, Japan, ๖ pp. (doi:๑๐.๑๑๐๙/OCEANSKOBE.๒๐๐๘.๔๕๓๐๙๓๕)
๔. P. Jantapremjit and P. A. Wilson (๒๐๐๗) Control and guidance for homing and docking tasks
using an autonomous underwater vehicle. In, The ๒๐๐๗ IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and Systems (IROS), San Diego, USA, pp. ๓๖๗๒-๓๖๗๗. (doi:๑๐.๑๑๐๙/IROS.
๒๐๐๗.๔๓๙๘๙๕๓)
๕. J. Akhtman, M. Furlong, P. Jantapremjit, A. Palmer, A. Phillips, S. Sharkh, S. Turnock and S.
Veres (๒๐๐๗) SotonAUV: University of Southampton entry into the ๒๐๐๗ student autonomous
underwater challenge - Europe. The ๙th Unmanned Underwater Vehicle Showcase (UUVS
๒๐๐๗), September ๒๐๐๗ Southampton, UK, pp. ๒๖-๒๗.
๖. P. Jantapremjit and P. A. Wilson (๒๐๐๗) Optimal control and guidance for homing and docking
tasks using an autonomous underwater vehicle. In, The ๒๐๐๗ IEEE International Conference on
Mechatronics and Automation (ICMA), Harbin, China, pp. ๒๔๓-๒๔๘. (doi:๑๐.๑๑๐๙/ICMA.
๒๐๐๗.๔๓๐๓๕๔๘)

๖๐

๗. P. Jantapremjit, P. A. Wilson and A.J. Murphy (๒๐๐๖) A study of autonomous docking with an
AUV using intelligent control. In, International Conference on Underwater System Technology:
Theory and Applications, Penang, Malaysia, pp. ๑๒-๑๖.
๘. J. Srinoy, P. Jirapraditkul, K. Kloytam, T. Poolklai, P. Rattanasiri and P. Jantapremjit
(๒๐๐๕) Development of coconut milk squeezing machine. The ๑๙th Conference of Mechanical
Engineering Network of Thailand, ๑๙-๒๑ October ๒๐๐๕. (in Thai).
๙. A. Pimchuai, A. Jansasithorn, R. Patipa, P. Jantapremjit and P. Rattanasiri (๒๐๐๕) A Prototype of
an Autonomous Underwater Vehicle, The ๑๙th Conference of Mechanical Engineering Network of
Thailand, ๑๙-๒๑ October, ๒๐๐๕ (in Thai).
๑๐. P. Jantapremjit, D. Austin (๒๐๐๑) Design of a modular self-reconfigurable robot. In, Proceedings
of Australian Conference on Robotics and Automation, Sydney, Australia, ๖ pp.

๔)

ดร. กิตติพงศ บุญโลง

ผลงานทางวิชาการ :
๑. Boonlong, K.; Chaiyaratana, N.; and Meneeratana, K. Genetic Operators for Optimization
Problems with Many Decision Variables and Many Objectives. IEEE Transactions on
Evolutionary Computation (Submitted)
๒. Maneeratana, K.; Boonlong, K.; and Chaiyaratana, N. (๒๐๐๖) Compressed-objective genetic
algorithm. Lecture Notes in Computer Science. ๔๑๙๓: ๔๗๓-๔๘๒.
๓. Boonlong, K.; Meneeratana, K.; and Chaiyaratana, N. (๒๐๐๖) Determination of erroneous velocity
vectors by co-operative co-evolutionary genetic algorithms. Proceedings of the ๒nd IEEE
International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS ๒๐๐๖), ๗-๙ June ๒๐๐๖,
Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand.
๔. Boonlong, K.; Meneeratana, K.; and Chaiyaratana, N. (๒๐๐๕) Co-operative co-evolutionary
genetic algorithms for multi-objective topology design. Computer-Aided Design & Applications. ๒
(๑-๔): ๔๘๗-๔๙๖.
๕. Boonlong, K.; Chaiyaratana, N.; and Kuntanapreeda, S. (๒๐๐๔) International Journal on
Computational Intelligence and Applications. ๔(๔): ๓๒๑-๓๓๖.
๖. Maneeratana, K.; Boonlong, K.; and Chaiyaratana, N. (๒๐๐๔) Multi-objective optimisation by cooperative co-evolution, Lecture Notes in Computer Science, ๓๒๔๒: ๗๗๒-๗๘๑.
๗. Boonlong, K.; Meneeratana, K.; and Chaiyaratana, N. (๒๐๐๔) ๒D crossovers for topology design
with genetic algorithms, Proceedings of the Annual National Symposium on Computational
Science and Engineering ๘, Suranaree University of Technology, Thailand.

๖๑

๘. Boonlong, K.; and Maneeratana, K. (๒๐๐๓) A preliminary study on the multi-objective topology
design by genetic algorithm and finite volume method. Proceedings of the ๑๗th Conference of
the Mechanical Engineering Network of Thailand, Prachinburi, Thailand.
๙. Boonlong, K.; Chaiyaratana, N.; and Kuntanapreeda, S. (๒๐๐๒) Time optimal and time-energy
optimal control of a satellite attitude using genetic algorithms. Proceeding of ๒๐๐๒ ASME
International Mechanical Engineering Congress and Exposition, ๑๗-๒๒ November ๒๐๐๒, New
Orleans, LA.
๑๐. Boonlong, K.; Chaiyaratana, N.; and Kuntanapreeda, S. (๒๐๐๒) Using a co-operative coevolutionary genetic algorithm to solve optimal control problems in a hysteresis
system. Proceedings of the ๒๐๐๒ Congress on Evolutionary Computation, ๒๐๐๒. CEC '๐๒,
๑๒-๑๗ May ๒๐๐๒, Honolulu, HI.
๑๑. Chaiyaratana, N.; and Boonlong, K. (๒๐๐๑) Further investigations on friction compensation using
a neuro-genetic based hybrid framework. Joint ๙th IFSA World Congress and ๒๐th NAFIPS
International Conference. ๒๕-๒๘ July ๒๐๐๑, Vancouver, Canada.

๕) ดร. ปราโมทย ลายประดิษฐ
ผลงานทางวิชาการ :
๑. จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ, วารุณี เตีย, อานนท สายหอม, ปราโมทย ลายประดิษฐ, ไพบูลย หังสพฤกษ
(๒๕๔๗) การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเกาแบบแยกสวน, การถายเทความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอน ครั้งที่ ๓, เชียงใหม.
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