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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Mechanical Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรเครื่องกล ที่มีความรู้ทางวิศวกรรม และมีมุมมองทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์
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โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่ อมบารุ งเครื่อ งจั กรกล ควบคุมการผลิต และกระบวนการต่างๆในโรงงานอุ ตสาหกรรม
ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบการลาเลียงน้าในอาคาร รวมทั้งการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้
พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆได้
(2)นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน หุ่นยนต์ เป็นต้น
(3)ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแน่งวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1.รศ.ดร.พงศ์พนั ธ์ แก้วตาทิพย์
D.Eng.( Mechanical Engineering)
Nippon Inst.of Tech. (2543)
2.ผศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Memorial University (2549)
3.ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Drexel University (2549)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในอนาคตโดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพเป็นจานวนมากทั้งยังสอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศ
ไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์พื้นบ้าน สถานที่
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและ
นามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ าย
แรงงานมีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การแพร่ขยายของเทคโนโลยีทาให้การดูแลป้องกันเด็กและวัยรุ่น
จากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์กเ็ ป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาด ของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายา
เสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจาเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องแก่กลุ่มวัยกาลังศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกลเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพั ฒนาหลักสู ตรจึ งจาเป็น ต้องพั ฒนาหลักสูตรในเชิ งรุกที่มีศั กยภาพและสามารถ

3
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการรับจ้าง
ผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบและสร้างตราสินค้าของตนเอง รวมทั้งต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนั้น การพิจารณาต้นทุนพลังงาน การจัดการและ
การเลือกใช้ประเภทพลังงานที่เหมาะสม ก็เป็นสิ่งจาเป็นต่อ ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งจาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถสร้างบุคลากรป้อนหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องวางแผน กาหนดทิศทาง และนโยบายสาคัญๆ และส่งเสริมให้มีการพั ฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มี ความสามารถนั้น บุคลากรจาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอบโดยคณะวิทยาศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรมเครื่องกล เช่น การเขียนแบบวิศวกรรมและกลศาสตร์ ก็เป็นพื้ นฐานที่จาเป็นของสาขาวิชาวิศวกรรม
อื่นๆ ซึ่งต้องเปิดสอนให้บริการกับภาควิชาวิศวกรรมอื่นๆ ด้วย
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริ ญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทางานวิจัย พัฒนาในระดับที่
สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ความสาคัญ
บุคคลที่สาเร็จการศึกษาจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง โดยหลักสูตรจะดาเนินการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยฯ ในการเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานในด้ านการพัฒนากาลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีความรู้รอบ รู้ลึก และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทางาน
วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง
2. เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้
และขีดความสามารถทางวิชาการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานด้านวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ และของประเทศ
4. เพื่อปลูกฝังจริยธรรม จิตสานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคมให้กับบัณฑิต ให้เล็งเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรที่ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
เครื่ อ งกลให้ มี ม าตรฐานสอด เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
คล้ อ งกับ สกอ. ก าหนดและตาม - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
มาตรฐานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรตาม
เกณฑ์ของสภาวิศวกร

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการใน
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค ภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ
อุ ต สาหกรรม และการเปลี่ ย น
แปลงด้ า นวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

- รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ในสถาน
ประกอบการ
- ความพึ ง พอใจ ในทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ ในการท างานของ
บัณฑิต

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ านการเรี ย นการสอน - จานวน รายชื่ออาจารย์ พร้อมประวัติ
การสอน การวิจัย และการบริการ ให้ทางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ การ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์การนา - สนับสนุนบุคลากรให้ทางานวิจัย เพื่อพัฒนา พัฒนาและฝึกอบรม
ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
องค์ความรู้ใหม่ อย่างต่อเนื่อง
เครื่องกลไปปฏิบัติงานจริง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หรือ ปริญญาที่เทียบเท่าปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมการบิน
วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมจักรกลเกษตร เป็นต้น ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตรหรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เครือ่ งกล และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ 1) สาหรับผู้สมัครที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจต้อง
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เรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2) ต้องเรียนเต็มเวลาได้
3. เป็นผูผ้ ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนระดับมหาบัณฑิตในสถาบันฯ และการแบ่งเวลา
2. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
รวม
จานวนรับนักศึกษา
2554-2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1

40

40

40

40

40

ชั้นปีที่ 2

-

40

40

40

40

200
160

รวม
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
อัตราค่าเล่าเรียน
1.ค่าบารุงการศึกษา
2.ค่าลงทะเบียน (1,000บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
2554
ค่าบารุงการศึกษา
2,006,000
ค่าลงทะเบียน
1,534,080
รวมรายรับ
3,540,080
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)

80
40

80
40

80
40

80
40

360
160

หมวดเงิน

2554

ภาคการศึกษา

ปีการศึกษา
12,000
9,000
100,000 บาท/คน

2555
2,106,300
1,610,784
3,717,084

ปีงบประมาณ
2556
2557
2,322,196
2,322,196
1,619,323
1,775,889
3,902,938
4,098,085

2555

ปีงบประมาณ
2556
2557

ก.งบดาเนินการ
1,380,672
1,449,706
1.ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.รายจ่ายระดับ
2,159,408
2,267,378
มหาวิทยาลัย
3,540,080
3,717,084
รวม (ก)
30
60
จานวนนักศึกษา
750,000
1,500,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 25,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

24,000
18,000

2558
2,438,306
1,864,684
4,302,989

2558

รวม
11,084,416
8,476,760
19,561,177

รวม

1,522,191

1,598,300

1,678,215

7,629,084

2,380,747

2,499,785

2,624,774

11,932,092

3,902,938
90
2,250,000

4,098,085
120
3,000,000

4,302,989
150
3,750,000

19,561,176
450
11,250,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
ธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวกจ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
21 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชาประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลข 3 หลัก รหัสตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้
MEE
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
LNG
หมายถึง
สาขาวิชาภาษา (คณะศิลปศาสตร์)
รหัสตัวเลข:
เลขหลักร้อย
หมายถึง
ระดับวิชา
1-4
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาตรี
5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียน
ได้
6 ขึ้นไป
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
1 หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบเชิงกล
2 หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน
3 หมายถึง วิชาในวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4 หมายถึง วิชาในวิศวกรรมยานยนต์
5 หมายถึง วิชาในวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน
6 หมายถึง วิชาในการประลองและโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
7 หมายถึง วิชาหัวข้อพิเศษ
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชา
รายชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1. หมวดวิชาบังคับ
จานวน 4 หน่วยกิต
MTH
666 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสาหรับวิศวกร
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Mathematics for Engineers
MEE
671 สัมมนา
1 (0 - 3 - 3)
Seminar
LNG
550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา **
2 (1 – 2 - 6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
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LNG

600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา**
3 (2 - 2 - 9)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
**หมายเหตุ เป็นวิชาบังคับถ้านักศึกษาสอบผ่านแล้วไม่ต้องลงเรียนวิชานี้ และวิชานี้ไม่ถูกใช้ในการนับหน่วยกิต
รายชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2. หมวดวิชาเลือกแบ่งตามสาขา
จานวน 21 หน่วยกิต
ก) สาขาการออกแบบเชิงกล
Mechanical Design
MEE
511
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
3 (3 – 0 – 9)
Finite Element Method
MEE
512
กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
3 (3 – 0 – 9)
Mechanics of Composite Materials
MEE
513
โครงสร้างแบบแซนวิช
3 (3 – 0 – 9)
Sandwich Structures
MEE
514
วัสดุฉลาด
3 (3 – 0 – 9)
Smart Materials
MEE
515
จลนศาสตร์ของเครื่องจักรกลขั้นสูง
3 (3 – 0 – 9)
Advanced Kinematics of Machinery
MEE
516
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3 (3 – 0 – 9)
Mechanical Behavior of Materials
MEE
517
ไตรบอโลยี
3 (3 – 0 – 9)
Tribology
MEE
518
กลศาสตร์ของแข็งขัน้ สูง
3 (3 – 0 – 9)
Advanced Mechanics of Solids
MEE
519
วัสดุศาสตร์ของเหล็กกล้า
3 (3 – 0 – 9)
Material Science of Steel
MEE
610
กลศาสตร์ความต่อเนื่องเบื้องต้น
3 (3 – 0 – 9)
Introduction to Continuum Mechanics
MEE
611
อีลาสติกซิตี้
3 (3 – 0 – 9)
Elasticity
MEE
612
พลาสติกซิตี้
3 (3 – 0 – 9)
Plasticity
MEE
613
ทฤษฎีโครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง
3 (3 – 0 – 9)
Theory of Thin Plates and Shells
MEE
614
กลศาสตร์การแตกหัก
3 (3 – 0 – 9)
Fracture Mechanics
MEE
615
พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลและการสังเคราะห์
3 (3 – 0 – 9)
Machine Dynamics and Synthesis
MEE
616
หลักการของ CAD และการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3 (3 – 0 – 9)
Principle of CAD and Optimum Design
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รายชื่อวิชา
MEE
617

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3 – 0 – 9)

การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
Random Vibration
MEE
618
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
Advanced Finite Element Method
MEE
619
พลศาสตร์โครงสร้าง
Structural Dynamics
ข) สาขาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน
Thermal and Energy
รายชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE
521
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
Thermodynamics of Materials
MEE
522
การคานวณการถ่ายเทความร้อน
Computational Heat Transfer
MEE
523
การจัดการทางความร้อนสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Thermal Management for Electronic Equipment
MEE
524
เทคนิคการวัดโดยใช้เลเซอร์ในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้
Laser Based Measurement Techniques in Fluid Mechanics and Combustion
MEE
525
การถ่ายเทมวลโดยการพา
Convective Mass Transfer
MEE
526
การออกแบบระบบทางอุณหภาพ
Thermal System Design
MEE
527
การออกแบบระบบพลังงานลม
Wind Energy System Design
MEE
621
การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
Thermal Energy Analysis
MEE
622
การนาความร้อน
Conductive Heat Transfer
MEE
623
การแผ่รังสีความร้อน
Radiative Heat Transfer
MEE
624
การพาความร้อน
Convective Heat Transfer
MEE
625
การทาความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
MEE
626
เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง
Advanced Internal Combustion Engine
MEE
627
การเผาไหม้ขั้นสูง
Advanced Combustion
ค) สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation System

3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 9)

3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3 (3 – 0 – 6)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)

รายชื่อวิชา
MEE

531

MEE

532

MEE

533

MEE

534

MEE

535

MEE

536

MEE

631

MEE

632

MEE

633

MEE

634

MEE

635

MEE

636

MEE

637

วิศวกรรมหุ่นยนต์ด้านชีวภาพ
Bio-robotics Engineering
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
Digital Control for Mechanical Systems
เมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
กลศาสตร์เคลื่อนย้าย
Mechanics of Manipulation
ทราเจ็คทอรี่ ออฟติไมเซซั่น เทคนิค
Trajectory Optimization Techniques
พื้นฐานทางหุน่ ยนต์
Foundation of Robotics
การควบคุมอัตโนมัติขนั้ สูง
Advanced Automatic Control
พลศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Dynamics
ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่
Flexible Manufacturing System
หุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robotics
ทฤษฎีการควบคุมแผนใหม่
Modern Control Theory
การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครือ่ งจักร
Human-Machine Interface
การควบคุมแบบอัจฉริยะ
Intelligent Control

ง) สาขาวิศวกรรมยานยนต์
Automotive
รายชื่อวิชา
MEE
541
ระบบควบคุมเครื่องยนต์
Engine Control System

9
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)

จ) สาขาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน
Fluid - Aircraft
รายชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE
551
ทฤษฎีการไหลแบบมีความหนืด
Viscous Flow Theory
MEE
552
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
Computational Fluid Dynamics

3 ( 3 – 0 – 9)

3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)

10
รายชื่อวิชา
MEE
553
MEE

554

MEE

555

MEE

556

MEE

651

MEE

652

MEE

653

MEE

654

MEE

655

MEE

656

MEE

657

ฉ) หัวข้อพิเศษ
Special Topic
รายชื่อวิชา
MEE
672
MEE

673

พลศาสตร์การบิน
Flight Dynamics
สมรรถนะของอากาศยาน
Aircraft Performance
การออกแบบอากาศยาน
Aircraft Design
แอโรว์อีลาสติกซิตี้
Aeroelasticity
กลศาสตร์ของการไหลไม่คงตัว(ภายในท่อ)
Unsteady Fluid Mechanics (Internal Flow)
การไหลสองสถานะของก๊าซ-ของเหลว
Gas-liquid Two-phase Flow
พลศาสตรของไหลเชิงคานวณขัน้ สูง
Advanced Computational Fluid Dynamics
เทอร์บิวเลนซ์
Turbulence
ปรากฏการณ์การส่งผ่าน
Transport Phenomena
พลศาสตร์ของก๊าซ
Gas Dynamics
การจาลองลาร์จเอ้ดดี้สาหรับการไหลปั่นป่วน
Large-eddy Simulations for Turbulent Flow

661

3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
หัวข้อพิเศษ 1
Special d Topic I
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II

3 ( 3 – 0 – 9)
3 ( 3 – 0 – 9)
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รายชื่อวิชา
3. วิทยานิพนธ์
MEE

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 ( 3 – 0 – 9)

จานวน 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต

11
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
MTH 666 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสาหรับวิศวกร
3 (3 – 0 – 9)
MEE XXX วิชาเลือก 1
3 (3 – 0 – 9)
MEE XXX วิชาเลือก 2
3 (3 – 0 – 9)
MEE XXX วิชาเลือก 3
3 (3 – 0 – 9)
รวม
12 (12– 0 – 36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
MEE671 สัมมนา
MEE XXX วิชาเลือก 4
MEE XXX วิชาเลือก 5
MEE XXX วิชาเลือก 6
MEE XXX วิชาเลือก 7
รวม

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1 (0 – 3 – 3)
3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 9)
13 (12 - 0 -37)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 49

วิชา
MEE 661 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (0-12-24)
6 (0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

วิชา
MEE 661 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (0-12-24)
6 (0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1.

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

2.

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

3.

รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา

4.

ผศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์

5.

ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Dr.Ing. (Mechanical Engineering), Univ.
of Hannover
D.Eng. (Mechanical Engineering),
Nippon Inst.of Tech.
Ph.D. (Mechanical Engineering), Univ.
of Auckland
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Memorial University
Ph.D. (Mechanical Engineering), Drexel
University

2553
28.0

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
28.0
28.0
28.0

2557
28.0

29.5

29.7

30.0

30.0

29.50

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

29.5

29.7

30.0

29.0

29.0

28.0

28.0

28.0

27.0

27.0

2553
28
25.10
28.0

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
28.0
28.0
28.0
30.0
30.0
29.0
28.0
28.0
27.0

2557
28.0
29.0
27.0

29.5

29.7

30.0

30.0

29.5

22.0

22.0

32.0

22.0

22.0

29.5

29.7

30.0

29.0

29.0

28.0

28.0

28.0

27.0

27.0

25.1

30.0

30.0

29.0

29.3

29.5

29.7

30.0

29.0

30.2

29.5

29.7

30.0

29.0

30.2

28.0

28.0

28.0

27.0

28.0

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1.
2.
3.

ศ.ดร.สาเริง จักรใจ
ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ

4.

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา

5.

ผศ.ดร.เสนีย์ ศิริไชย

6.

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

7.

ผศ.ดร.ทศนพ กาเนิดทอง

8.

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

9.

ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ

10. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
11. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา),สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
D.Eng. (Mechanical Engineering)
Ph.D.(Mechanical Eng), Virginia U.
Ph.D. (Mechanical Engineering), Univ.
of Minnesota
Ph.D. (Mechanical Engineering), Univ.
College London
Ph.D. (Mechanical Engineering) , Curtin
Univ. of Technology
D.Eng. (Materials Science and
Engineering) ,Univ. of Tsukuba
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Vanderbilt Univ.
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Columbia Univ.
D.Eng. (Aeronautics and Astronautics) ,
Kyushu Univ.
Ph.D. (Aeronautical Engineering),
Imperial College
Ph.D. (Mechanical Engineering) ,
Imperial College

13
ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

12. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
13. รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
14. ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
15. ผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
16. ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา
17. ดร.อธิกร วงศธนวริศ
3.2.3

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา),สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Dr.Ing. (Materials Engineering),
RWTH-Aachen University
Ph.D. (Mechanical Engineering) ,
London U.
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Minnesota U.
Ph.D. (Mechanical Engineering), Duke
U.
D.Eng. (Civil Engineering and Survey),
Technical University of Munich
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Shibaura Institute of Technology

2553
25.1

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
30.0
30.0
29.0

2557
29.3

28.0

28.0

28.0

27.0

28.0

29.3

29.2

29.0

29.0

29.0

36.3

30.0

30.0

29.0

33.20

8.5

28.0

28.0

28.0

29.0

6.9

28.0

28.0

28.0

28.0

อาจารย์พิเศษ

ลา
ชื่อ – สกุล
ดับ (ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา),สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554

2555

2556

2557

2558

1.

ผศ.สุวรรณ สุนทรีรัตน์

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), (มจธ.)

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

2.
3.
4.
5.
6.

รศ.จารูญ ตันติพศิ าลกุล
อ.เลิศศักดิ์ เหมยากร
อ.วิสุทธิ์ ดามาพงษ์
อ.เอกชัย คล้ายวงศ์วาลย์
รศ.บันเทิง สุวรรณตระกูล

21.0
21.0
21.0
21.0
29.30

21.0
21.0
21.0
21.0
29.2

21.0
21.0
21.0
21.0
29.0

21.0
21.0
21.0
21.0
29.0

21.0
21.0
21.0
21.0
29.0

7.

ผศ.มนัสพงษ์ ชมอุตม์

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), (จุฬา)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), (มจธ.)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), (มจธ.)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), (มจธ.)
MS.c. (Mechanical Engineering), Univ.
Birmingham
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), (มจธ.)

29.50

29.7

30.0

30.0

30.0

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี)
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและคาดว่าสามารถนาไปใช้งานได้
หากงานวิจัยสาเร็จ หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยมีจานวนผู้ทางานวิจัย 1 คนและมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาจะต้องมีความเข้า ใจในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่นักศึกษาสนใจและได้
เสนอหัวข้อวิจัยไว้ โดยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทางานวิจัยประโยชน์ที่จะได้รับจากการทางานวิจัย มีขอบเขต
งานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนโครงการศึกษาวิจัยการสืบค้นข้อมูลการใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
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ศึกษาวิจัย การเขียนรายงานและนาเสนอโดยโครงงานวิจัยควรทีจ่ ะสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยรวมถึงตัวอย่างงานวิจัยให้
ศึกษาเป็นแนวทางและติดตามผลงานของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย และประเมินผลจากการนาเสนอตามระยะเวลาและการสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์
สอบไม่ต่ากว่า 3 ท่าน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. มีศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษาอังกฤษ
2.หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และข้อสอบเป็น ภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบและมีวินัย
สร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนและ/หรือการทาวิจัย โดยมีการ
รายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจถึ ง
วิชาชีพ
ผลกระทบต่างๆ และการไม่ล เมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึก
ของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไว
ต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การรายงาน ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
(2) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การนาเสนอผลงานวิจัย ตามกาหนดระยะเวลา
และการร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(2) การอ้างอิงแหล่งความรู้ที่นามาสนับสนุนการวิจัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบั งคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยมีการบูรณาการและเน้น การแก้ไขปัญหาเน้นหลักการทาง
ทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเครื่องกลตามลักษณะและเนื้อหา
สาระของเรื่องนั้นๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเ ศษ
เฉพาะเรื่อง
(3) จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบประเมินผลความรู้
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(3) การประเมินความก้าวหน้าจากรายงาน
(4) การประเมินผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการ
ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือ
แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
(2) การอภิปรายกลุ่มวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงานวิจัยการนาเสนอหัวข้อในที่
ประชุมตามคาถามวิจัย (Research Question) ที่ได้รับมอบหมายใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่ มพูนประสิทธิภาพในการทางานของ
กลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่นๆ
(4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในที่ ประชุ ม กลุ่ ม วิ จั ย หรื อ ประชุ ม ทาง
วิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และ
สถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

O





O





O





O





O





O





รายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Greduate
Students) 2 (1 - 2 - 6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate
Students) 3 (2 - 2 - 9)

1

2

3

4

O

O

O

O

O

O

5

1

2

3

4

O



O
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1

2

3

O

O

O

O
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ (1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้น ฐาน เพื่อ การประยุ กต์ใช้ กับ งานทางด้าน (2) สามารถรวบรวม ศึ กษา วิ เ คราะห์ และ สรุ ป ประเด็ น
(2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ เ ทคโนโลยี และวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่
ปัญหาและความต้องการ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
เกี่ยวข้อง
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
(3) มี ภาวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น หมู่ ค ณะ
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิง
และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับ
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
ปร ะ กอ บ การ ตั ด สิ น ใ จ ใน การท าง าน ได้ อย่ า ง มี
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประสิทธิภาพ
ความเป็นมนุษย์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากั บความรู้ใน (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
วิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ต่ อ บุ ค คล องค์ ก ร สั ง คมและ
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ตนเอง เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และทั น ต่ อ การ
ฐานะผู้ ป ระกอบวิชาชี พ รวมถึ ง เข้ าใจถึ ง บริบ ททางสั ง คมของ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
สารสนเทศ
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ชาชี พ มาสื่ อ สารต่ อ สั ง คมได้ ใ นประเด็ น ที่
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เหมาะสม
เป็นอย่างดี
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
โดยใช้สัญญลักษณ์
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาบังคับทางวิศวกรรม
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

2

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4





















   









รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

4

   





  



1

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1
2

1.วิชาบังคับ
MTH 666 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสาหรับวิศวกร
(Advanced Mathematics for Engineers) 3 (3 - 0 - 9)
MEE 671 สัมมนา
(Seminar) 1 หน่วยกิต




 







2. กลุ่มวิชาเลือกแบ่งตามสาขา
ก) สาขาการออกแบบเชิงกล
Mechanical Design
MEE 511 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Finite Element Method) 3(3-0-9)
MEE 512 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
(Mechanics of Composite Materials) 3(3-0-9)
MEE 513 โครงสร้างแบบแซนวิช
(Sandwich Structures) 3(3-0-9)
MEE 514 วัสดุฉลาด
(Smart Materials) 3(3-0-9)
MEE 515 จลนศาสตร์ของเครื่องจักรกลขั้นสูง
(Advanced Kinematics of Machinery) 3 (3-0-9)
MEE 516 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
(Mechanical Behavior of Materials) 3 (3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

3


4


4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4







  







   











 





 



  



 
 








 




รายวิชา

MEE 517 ไตรบอโลยี (Tribology) 3(3-0-9)
MEE 518 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
(Advanced Mechanics of Solids) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 519 วัสดุศาสตร์ของเหล็กกล้า
(Material Science of Steel) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 610 กลศาสตร์ความต่อเนื่องเบื้องต้น
(Introduction to Continuum Mechanics) 3 (3–0–9)
MEE 611 อีลาสติกซิตี้ (Elasticity) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 612 พลาสติกซิตี้ (Plasticity) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 613 ทฤษฎีโครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง
(Theory of Thin Plates and Shells) 3(3-0-9)
MEE 614 กลศาสตร์การแตกหัก
(Fracture Mechanics) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 615 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลและการสังเคราะห์
(Machine Dynamics and Synthesis) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 616 หลักการของ CAD และการออกแบบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(Principle of CAD and Optimum Design) 3 (3–0–9)
MEE 617 การสั่นสะเทือนแบบสุม่ (Random Vibration)
3 (3 – 0 – 9)
MEE 618 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
(Advanced Finite Element Method) 3 (3 – 0 – 9)

1


4 1
2
  

3
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1
2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

4

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

 



   





   



  





  





 

 



  









 

 



 



  





  







  



  

 



 







 



  



  

     



  



  

    



 





รายวิชา
1
MEE 619 พลศาสตร์โครงสร้าง
(Structural Dynamics) 3 (3 – 0 – 9)
ข) สาขาวิศวกรรมอุหภาพและพลังงาน
Thermal and Energy
MEE 521 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
(Thermodynamics of Materials) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 522 การคานวณการถ่ายเทความร้อน
(Computational Heat Transfer) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 523 การจัดการทางความร้อนสาหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Thermal Management for Electronic
Equipment) 3 (3-0-9)
MEE 524 เทคนิคการวัดโดยใช้เลเซอร์ในกลศาสตร์ของไหล
และการเผาไหม้ (Laser Based Measurement Techniques in
Fluid Mechanics and Combustion) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 525 การถ่ายเทมวลโดยการพา
(Convective Mass Transfer) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 526 การออกแบบระบบทางอุณหภาพ
(Thermal System Design) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 527 การออกแบบระบบพลังงานลม
(Wind Energy System Design) 3 ( 3 – 0 – 6 )
MEE 621 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
(Thermal Energy Analysis 3 ( 3 – 0 – 9 )
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4



 













 



 











     



















 





  





 





  





 







 











 



















   



  



  





 



  









  



 





  







รายวิชา
1
MEE 622 การนาความร้อน
(Conductive Heat Transfer) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 623 การแผ่รังสีความร้อน
(Radiative Heat Transfer) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 624 การพาความร้อน
(Convective Heat Transfer) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 625 การทาความเย็นและการปรับอากาศขัน้ สูง
(Advanced Refrigeration and Air Conditioning)
3(3–0–9)
MEE 626 เครื่องยนต์สันดาปภายในขัน้ สูง
(Advanced Internal Combustion Engine) 3 (3–0 –9)
MEE 627 การเผาไหม้ขนั้ สูง
(Advanced Combustion) 3 (3–0 – 9)
ค) สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation System
MEE 531 วิศวกรรมหุ่นยนต์ด้านชีวภาพ
(Bio-robotics Engineering) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 532 ระบบควบคุมแบบดิจทิ ัล
(Digital Control for Mechanical Systems)
3(3–0–9)
MEE 533 เมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics) 3 ( 3 – 0 – 9 )
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4





 



















   















  















  







 



รายวิชา
1
MEE 534 กลศาสตร์เคลื่อนย้าย
(Mechanics of Manipulation) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 535 ทราเจ็คทอรี่ ออฟติไมเซซั่น เทคนิค
(Trajectory Optimization Techniques) 3(3-0-9)
MEE 536 พื้นฐานทางหุ่นยนต์
(Foundation of Robotics) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 631 การควบคุมอัตโนมัตขิ นั้ สูง
(Advanced Automatic Control) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 632 พลศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Dynamics) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 633 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System) 3 ( 3 – 0 – 9 )
MEE 634 หุ่นยนต์เคลื่อนที่
(Mobile Robotics) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 635 ทฤษฏีการควบคุมแผนใหม่
(Modern Control Theory) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 636 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
(Human-Machine Interface) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 637 การควบคุมแบบอัจฉริยะ
(Intelligent Control) 3 ( 3 – 0 – 9)
ง) สาขาวิศวกรรมยานยนต์
Automotive
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4



  



  





  









 







 





   















   





 















  



   



 



   



   



  









 







 

















   



  











   



  







 

















รายวิชา
1
MEE 541 ระบบควบคุมเครื่องยนต์
(Engine Control System) 3 ( 3 – 0 – 9)
จ) สาขาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน
Fluid - Aircraft
MEE 551 ทฤษฎีการไหลแบบมีความหนืด
( Viscous Flow Theory) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 552 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
( Computational Fluid Dynamics) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 553 พลศาสตร์การบิน
( Flight Dynamics) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 554 สมรรถนะของอากาศยาน
( Aircraft Performance) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 555 การออกแบบอากาศยาน
( Aircraft Design) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 556 แอโรว์อีลาสติกซิตี้
( Aeroelasticity) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 651 กลศาสตร์ของไหลไม่คงตัว (ภายในท่อ)
(Unsteady Fluid Mechanics (Internal Flow)) 3 (3-0-9)
MEE 652 การไหลสองสถานะของแก๊ส-ของเหลว
(Gas-liquid Two-phase Flow) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 653 พลศาสตรของไหลเชิงคานวณขั้นสูง
(Advanced Computational Fluid Dynamics) 3 (3- 0-9)
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

 













   



  







 





  







 







     



  











     



  















  









รายวิชา
1
MEE 654 เทอร์บิวเลนซ์
(Turbulence) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 655 ปรากฏการณ์การส่งผ่าน
(Transport Phenomena) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 656 พลศาสตร์ของแก๊ส
(Gas Dynamics) 3 ( 3 – 0 – 9)
MEE 657 การจาลองลาร์จเอ้ดดีส้ าหรับการไหลปั่นป่วน
(Large-eddy Simulations for Turbulent Flow) 3 ( 3 – 0 – 9)
ฉ) สาขาวิชาหัวข้อพิเศษ
Special Topics
MEE 672 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topics I) 3 (3 – 0 – 9)
MEE 673 หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topics II ) 3 ( 3 – 0 – 9)
3. วิชาวิทยานิพนธ์
MEE 661 วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12 หน่วยกิต
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิ ง วิ ช าการโดยค านึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น อย่ า งรอบรู้
ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตาม
หลักการและค่านิยมอัน ดี ให้ข้ อสรุปที่ ไวต่อความรู้สึก
ของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวน
และแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม

2. ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้ แ ละความเข้ าใจอย่ างถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อ หา
สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล ตลอดจนทฤษฎี ที่
สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ
(2) มี ค วามเข้ าใจทฤษฎี และการวิ จั ย อย่ างลึ กซึ้ ง ใน
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และ
การประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปั จจุ บั นที่ มี ต่ อ อ งค์ ค วามรู้ ใ น สาข าวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล
(4) ต ร ะ ห นั กใ น ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด
ทาง วิศวกรรมและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็น
หรือปัญหา
(2) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิจ ในการตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ที่ มีข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ
สามารถสังเคราะห์ และใช้ ผลงานวิจัย สิ่งตีพิ มพ์ทางวิชาการ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เ ข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้น คว้าทาง
วิชาการ หรือการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสาคัญ

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้อง
ทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ พึงพอใจใน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 และ ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจ ในด้ านความรู้
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่
กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย
2.2.6 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาเองและวางขาย (2) จานวนสิทธิบัตร (3)
จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทา
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย
สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนววิศวกรรมเครื่องกลศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่ อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการ
ทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนววิศวกรรมเครื่องกลศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย 1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน 1. หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
หลั กสู ต รปริ ญ ญาโทของ สกอ . และ
และเกณฑ์ของสภาวิศวกร
ทัน หรือเป็นผู้นาในการสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกร ตามเกณฑ์ของ 2. จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ น
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
สภาวิศวกร
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือมีผู้เรียนเป็นแกน
วิศวกรรมเครื่องกล
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ 3. จ านวนรายชื่ อ อาจารย์ พร้ อ มประวั ติ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
ประสบการณ์ ผลงานทางวิ ช าการ การ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
พัฒนาและฝึกอบรม
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์ 3. จัดการเรี ยนการสอนให้ มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ นการเรี ยนรู้ ที่ มี 4. จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ
ความรู้ ทักษะทางวิชาการและ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน
บันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการเรียนรู้
วิชาชีพที่ทันสมัย
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะ รู้ จั ก คิ ด 5. ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนของ
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
อาจารย์และการสนับ สนุนการเรียนรู้โดย
ให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ /หรือ
นักศึกษา
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
ผู้ช่วยสอน เพื่ อกระตุ้ นให้ นั กศึ กษาเกิด 6. ผลการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการ
4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ
ความใฝ่รู้ตลอดเวลา
ของภาควิชาฯ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า 7. การ ป ร ะเ มิ น ผ ลโด ยค ณะ กร ร มการ
กว่ า ปริ ญ ญาโท หรื อ มี ต าแหน่ ง ทาง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 5 ปี
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ 8. การประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ ส าเร็ จ
เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
เฉพาะด้านและมีจานวนคณาจารย์ประจา
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ น า
ในทางวิชาการและ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิ ชาชี พวิ ศวกรหรื อในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
7 . ส่งเสริ มให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การประเมินผล
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิ ช า ก า ร ภ า ค วิ ช า ฯ ทุ ก ปี แ ล ะ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้อยทุกๆ 5 ปี
9. จัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึ กษาเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
หลักสูตร
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนโดยบั ณฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
2. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
แสวงหารายไดสมทบงบประมาณแผนดินโดยการจัดการสอนโครงการพิเศษและการบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจ
ายตามความจาเปน กาหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 ห้องเรียน
ใช้ห้องเรียนของส่วนกลางที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการดาเนินงานดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหาห้องเรียน
1. จัดให้มีห้ องเรีย นที่มี ระบบมัล ติมี เดีย เพื่ อใช้ 1. รวบรวมข้อมูลจานวนห้องเรียนเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ ระบบ
ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
เครือข่ายอุปกรณ์การเรียน
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จั ด ท า ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ ง า น ห้ อ ง เ รี ย น
การสอน ทรัพยากรสื่อและ
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ในมิติจานวน
ช่องทางการเรียนรูท้ ี่
และเครื่ อ งมื อ วิ ช าชี พ ในระดั บ สากลเพื่ อ ให้
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจานวนนักศึกษา
เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุน ทั้ง
นั กศึ กษาสามารถฝึ กปฏิ บั ติ และสร้ างความ
ที่มาใช้งานต่อหัวนักศึกษา
การศึกษาในห้องเรียนนอก
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. สถิ ติ ข องจ านวนหนั ง สื อ ต าราและสื่ อ
ห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย 3. จัดให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษา
มัลติมีเดีย ที่มีให้บริการ รวมทั้งสถิติการ
ตนเอง อย่างเพียงพอและมี
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วย
ใช้งานหนังสือตาราและสื่อมัลติมีเดีย
ประสิทธิภาพ
จานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
4. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
การให้บริการทรัพยากร เพื่อการเรียนรู้
มีบริการทั้งหนังสือ ตารา และสื่อมัลติมีเดีย
และการปฏิบัติการ
เพื่ อ ช่ ว ยการเรี ย นรู้ และ ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม แก่
ผู้เรียน
5. กาหนดแผนการดูแล ซ่อมบารุง อุปกรณ์การ
เรียนการสอน เพื่อให้มีจานวนเพียงพอและยืด
อายุการใช้งาน
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2.2.2 อุปกรณ์การสอน
รายละเอียดทรัพยากรการเรียนการสอนในปัจจุบัน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คือ
เครื่องมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทางานจริง โดยสภา
วิศวกรได้มีรายการเครื่องมือการทดลองที่จาเป็นในการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงในการเตรียม
ข้อมูลอยู่แล้ว โดยการเตรียมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน มีหลักการดังนี้
1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารย สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ์การทดลองที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
3) ตองมีเจาหนาที่ สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ ครุภัณฑ์การทดลองที่ใชประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
4) มีหองสมุดหรือแหลงรวบรวมความรูและสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมี
หนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ที่เกี่ยวของในจานวนที่เหมาะสม
5) มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเพียงพอ ต่อจานวนนักศึกษา
6) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียน ให้สามารถเขาใชบริการไดไมน้อย กวา 8 ชั่วโมงตอวัน โดยมี
จานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสมต่อการให้บริการ
7) ควรมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม
อยางสม่าเสมออยางมากทุก 5 ป
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการ
เรียนการสอนอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อสามารถมี
ส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับจัดซื้อเข้าสานักหอสมุดด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร (แสดงตารางตามเอกสารแนบ)
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา
และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูโดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ตามขอกาหนดขางตนโดยการจัดทาแบบสารวจความตองการจากนักศึกษา และประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ในการใช้
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารย์ใหม
3.1.1
อาจารยประจาตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
3.1.2
มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3
มีความรูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี ประสบการณทาวิจัยหรือ
ประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.1.4
ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของคณะ และผูบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให เขาใจถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
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คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผล และใหความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทาให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1
สัด สวนอาจารยตอนั กศึ กษาเต็ม เวลาเที ย บเทาใหเปนไปตามเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา สกอ.
3.3.2
สาหรับอาจารยพิเศษหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ถือวามีความสาคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้ความรู้กับนักศึกษา ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงมีนโยบายให้อาจารย์ที่สอนในรายวิชาเฉพาะทางใน
ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์การทางานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อมาบรรยายให้ความรู้กับ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ และให้นักศึกษาไปรับฟังการบรรยายและทัศนศึกษาในสถานประกอบการจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตองผานการคัดเลือกใหแนใจว่ามีคุณสมบัติ
ดังกลาว และมีทัศนคติที่ดีตอการทางานกับอาจารยและนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวของใน
กรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจ
รวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทาไดในรูปของการให
คาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การใหเงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพใน Proceedings และ Journals
รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาทีใ่ ชเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และการทาวิจัย
4.2.2
ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรู โดยผานการทาวิจัยได หนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขาร่วมงานกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิด หรือ
การกาหนดหัวข้อ ทิศทางในการทางานวิจัย
4.2.3
ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ มาเปนอาจารยพิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบกา
รณใหแกนักศึกษา
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถส าเร็ จ 1. จัดให้มีการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1. จ านวนชั่ ว โมงของการให้ ค าปรึ ก ษาแก่
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
ชั้นปี มีชั่วโมงให้คาปรึกษาที่ชัดเจนในตาราง
นักศึกษา
ในระยะเวลาตามเกณฑ์ ที่ กาหนด
งานภาระงาน
2. จานวนและอัตราส่วนร้อยละของนักศึกษา
ของหลั ก สู ต รโดยมี ทั้ ง การศึ ก ษา 2. จัดท าฐานข้ อมู ลในการติ ดตามนั กศึกษาของ
ที่สาเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ด้านวิชาการการปฏิบัติวิชาชีพ การ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. จานวนข้ อมู ลที่ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาสามารถ
ใช้ทักษะชีวิตระหว่างการศึกษาและ 3. มีการอานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถ
ติดตามให้คาปรึกษาแก่ นักศึกษาได้
การพั ฒ นาตนเองด้ ว ยกิ จ กรรม
ขอรับคาปรึกษาและสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน 4. จานวนโครงการ /กิจกรรมนักศึกษาจานวน
นักศึกษา
และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ โ ดยสะดวกและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนงบประมาณคิ ด
รวดเร็ว
เป็นร้อยละของงบประมาณดาเนินการ
4. จัด เจ้ าหน้ าที่ ป ระสานงาน สนั บสนุ น การจั ด
การศึกษาที่สามารถอานวยความสะดวก และ
ให้คาปรึกษาในเบื้องต้น
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การประเมินผล
5. สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 5. จ านวนบุ ค ลากรประสานงานด้ า นการ
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม โครงการงบประมาณ
จัดการเรียนการสอนประจาหลักสูตรและ
สถานที่เพื่อให้นักศึกษาร่วมงานกิจกรรม
ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
6. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
6. ผลสารวจความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
ด้านต่างๆ ของนักศึกษาทุกปีภาคการศึกษา

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษ คาตอบในการสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
ผลิตบัณฑิตวิศวกรรม เครื่องกลที่มี 1.สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ใน 1 . น า ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ทั้งองค์ความรู้ทักษะและเจตคติตรง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ผู้ ป ระกอบการมาเป็ น ส่ ว นร่ ว มในการ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2.สารวจความพึงพอใจในคุณ ภาพของบัณฑิตทั้ง
พิจ ารณาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร
เ ป็ น ผู้ ที่ มี เ กี ย ร ติ มี คุ ณ ธ ร ร ม การเป็นผู้มี ความรู้ในวิชาการ ความสามารถใน
ทุกครั้ง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความ การปฏิ บั ติ ง านวิ ชาชี พความเป็ น ผู้ มี จริ ยธรรม 2. ผลสารวจความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คมและร่ ว มกั น คุณธรรม จรรยาบรรณและการทางานร่วมกันใน
ในด้านต่างๆ
ทานุ บ ารุ ง ศิ ลปวั ฒ นธรรมไทยที่ ดี หน่วยงานทุกๆ ปี
3. รายชื่ อ วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นสั ง คมการ
ภายใต้คุณธรรมและกฎหมายและ 3.จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นมี ร ายวิ ช าที่ ภ าคปฏิ บั ติ โ ดยใช้
ทางานร่วมกันจริยธรรมคุณธรรม
ใช้ ชี วิ ต บนพื้ น ฐานของเศรษฐกิ จ เครื่ อ งมื อ ในวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ ให้ 4. รายชื่อโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พอเพียง
ผู้ เรี ยนมี ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานและมี
ความรับ ผิดชอบต่ อสั งคมและการทานุ
ความรู้ในหลักการสาคัญที่จะใช้พัฒนางานโดย
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เครื่องมือ นั้น ๆ
5. สถิติการได้งานทาของบัณฑิตที่ตรงกับ
4.สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
สาขาที่เรียนและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ต่ อ วิ ช าชี พ และต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมทั้ ง ใน
ห้ อ งเรี ย นนอก ห้ อ งเรี ยนและจั ด ให้ มี กิ จ กรรม
นักศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ หรือของ
มหาวิทยาลัย ฯ
5.กาหนดให้มีวิชาด้านสังคมและการทางานร่วมกัน
กับผู้อื่นโดยยึดถือจริยธรรม คุณธรรม บรรจุอยู่
ในหลักสูตร
6.สนับสนุนการจัดและการร่วมกิจกรรมนักศึกษา
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
7.สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ในด้านการสอน
จริยธรรม ควบคู่กับวิชาการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2554
2555
2556 2557 2558
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ชา และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐาน
X
X
X
X
X
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายว ชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
X
X
X
X
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
X
X
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูใน
การใชกลยุทธ์การสอน
- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอื่น หลังจากการวางแผนกลยุทธ์การ
สอนสาหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา
ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
- การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแกนักศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินของภาควิชา
- การทดสอบการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใชขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน หรือของ
สมาคมวิชาชีพ
ทั้งนี้มีการประเมินกลยุทธการสอนดังนี้
 การประชุมรวมกันของอาจารยในหลักสูตร เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นในการใชกลยุทธการสอน
 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรูจากวิธีการสอนที่ใช
 ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธการประเมิน
การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 12 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผล
และการการสาเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรูตรงตามมาตรฐาน ซึ่งสถาบันการศึกษามีการวางแผนไวลวงหนา และ
ระบุรายละเอียดเปนลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การ
ประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม
การใหคะแนนโดยผูร่วมงาน รายงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เปนต้น
นอกจากนี้การประเมินผลความรู สามารถพิจารณาไดจากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ระดับอุดมศึกษา เปนผูมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตความรูเพื่อการดารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และพลโลก ดังนั้นจึงมีการกาหนด “ตัวบงชี”้ ไวดังนี้
- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู สร้างและประยุกต์ความรูเพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงานและ
สร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม การประเมินตัวบ่งชี้
ด้านบนนี้จะทาไดเฉพาะเมื่อนักศึกษายังไมสาเร็จการศึกษา และระหว่างเวลานี้ การหมั่นให้นักศึกษาตระหนักถึง ตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่ง
เดียวที่ทาได การฝึกนักศึกษาซ้าๆ ในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชีจ้ ะทาให้แนวคิดนีฝ้ ังอยูในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจาลองสถานการณตาง ๆ เพื่อ
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สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทาง ที่ใชเพื่อประเมินความสาเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
นี้ แนวทางการจาลองสถานการณเพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านบนทาโดยใหนักศึกษาทาโครงการวิชาการร่วมกัน พฤติกรรมของนักศึกษาจะ
ถูกสังเกตและประเมินระหวางการทาโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ไดรับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.1 จะทาใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของ
รายวิชาก็ สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทาไดตลอดเวลาที่
พบปญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1 - 2 - 6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนั กศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน
วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้าน
เนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็น
ที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise
the students’ confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will
concentrate on those areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and
learning will be supported by self-directed learning to allow the Students to improve their language and skills
autonomously.
LNG 600 วิ ช าภาษาอั ง กฤษระหว่ า งการเรี ย นในหลั ก สู ต รส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ 3 (2 - 2 - 9)
บัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตน
ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักทีเ่ นื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะ
ได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree
Programmes in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another
gtammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by
students in the course of their studies. It is project-focussed and simulated the stages in preparing and presenting research,
from finding references to writing a final draft.

36
The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will
emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
MEE 511 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
3 (3 - 0 - 9)
Finite Elements Method
วิชาบังคับก่อน: MEE 213 และ MEE 411
บทนาของไฟไนต์เอลิเมนต์ ประเภทของไฟไนต์เอลิเมนต์ หุ่นจาลองของเอลิเมนต์ การพัฒนา และประเมินเอลิ
เมนต์ การพัฒนาและการประเมินสมการสาหรับเอลิเมนต์มิติเดียว สองมิติ และสามมิติ ในสาขากลศาสตร์ของแข็ง วิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์สาหรับการประยุกต์ กับการถ่ายเทความร้อนด้วยการนา และการพากลศาสตร์ของไหล ปัญหาประยุกต์
Introduction to finite element method. Types of elements. Element models. Development and evaluation of
formulation for one, two and three dimensional elements in solid mechanics. The finite element method for application to
heat transfer by conduction and convection, fluid mechanics. Application problems.
MEE 512 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
3 (3 - 0 - 9)
Mechanics of Composite Materials
วิชาบังคับก่อน: MEE 213
คุณสมบัติและกลศาสตร์ของวัสดุประกอบแบบเป็นขั้นเสริมแรงด้วยเส้นใย ทฤษฎีการซ้อนกันเป็นชั้นเชิงแบบ
ฉบับ กลศาสตร์จุลภาคของวัสดุประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรง กระบวนการผลิตและการ
ทดสอบ ความเค้นเนื่องจากภาระทางความร้อน การออกแบบวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Properties and mechanics of fibrous, laminated composites. Classical lamination theory, micromechanics,
stiffness and strength, fabrication and testing. Thermal stresses. Design, analysis, and computerized implementation.
MEE 513 โครงสร้างแบบแซนวิช
3 (3 - 0 - 9)
Sandwich Structures
วิชาบังคับก่อน: MEE 213
การศึ กษาความเค้ น การเปลี่ ย นรูป ภาระการโก่ง เดาะ ความถี่ธรรมชาติ แ ละการตอบสนอเชิ ง พลวั ต ของ
โครงสร้ างแบบแซนวิ ช ที่ ใ ช้ วัส ดุ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ท่ ากั น ทุ กทิ ศ ทางและวั ส ดุ ป ระกอบภายใต้ ภ าระเชิ ง กลและภาระจาก
สิ่งแวดล้อม ศึกษาแกนกลางของโครงสร้าง แซนวิช เช่น แกนแบบรังผึ้ง แกนโฟม แกนโครงเว็บ และแกนโครงดัก การ
วิเคราะห์คาน แผ่นบาง แหวน และเปลือกบางที่ประกอบด้วย โครงสร้างแซนวิช การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรใน
การออกแบบโครงสร้างแบบแซนวิช
Stresses, deformations, buckling loads, natural frequencies and dynamic response of composite and isotropic
sandwich structures under mechanical and environmental loads, involving honeycomb, solid, foam, web and truss core.
Sandwich comprising beam, plate, ring and shell structures. Design and minimum weight optimization of sandwich
structure.
MEE
514 วัสดุฉลาด
3 (3 - 0 - 9)
Smart Materials
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับวัสดุฉลาด เช่น วัสดุเพียโซอิเล็กทริค วัสดุอิเล็กทรอรีโอสแตติก วัสดุ แม็คนิโตรีโอสแตติก และโลหะจา
รูป สมบัติของวัสดุฉลาดและการประยุกต์ใช้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมมส์ แอคชูเอเตอร์และเซ็นเซอร์
Introduction to smart materials such as piezoelectric materials, electrotheostatic materials, magnetorheostatic
materials and shape memory alloys. Smart material properties and applications. Introduction to MEMS, actuator and
sensors.
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MEE

515

จลนศาสตร์ของเครื่องจักรกลขั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Kinematics of Machinery
วิชาบังคับก่อน: MEE 313
บทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสังเคราะห์จลนศาสตร์เบื้องต้นอาศัยกราฟิกและการ
วิเคราะห์เชิงเส้น วิธีการของการสังเคราะห์จลนศาสตร์การสร้างการเคลื่อนที่โดยอาศัยกราฟิก เปรียบเทียบการใช้วิธีกราฟิก
และการวิเคราะห์ การสังเคราะห์จลนศาสตร์ของชิ้นต่อโยงชั้นสูง การสร้างการเคลื่อนที่และผลเฉลยโดยกาหนดจุด ทฤษฎีเส้น
โค้ง พลศาสตร์ของกลไกชั้นสูงโดยอาศัยงานเสมือน การหาสมการการเคลื่อนที่โดยใช้สมการลากรองจ์ การหาสมดุลใน
ลักษณะต่างๆ
Introduction to motion, analysis and synthesis. Introduction to kinematic synthesis: graphical and linear analytical
methods. Kinematic synthesis. Motion generation using graphical methods. Graphical and analytical comparison. Advanced
linkage kinematic synthesis. Motion generation and its results by precision-points. Curvature theory. Dynamics of
mechanisms using virtual work. Equation of motion using Lagrangian method. Various types of balancing.
MEE 516 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3 (3 - 0 - 9)
Mechanical Behavior of Materials
วิชาบังคับก่อน: MEE 112
บทนาของวัสดุทางวิศวกรรมชนิดต่างๆ การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของวัสดุทางวิศวกรรม การเลือกและ
การออกแบบวัสดุวิศวกรรมต่างๆ ความเครียดและความเค้น การทดสอบทางกลและการวิเคราะห์ผล การครากและความล้าของ
วัสดุ โมเดลและพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ อิทธิพลของโครงสร้างจุลภาคต่อพฤติกรรมทางกลของวัสดุ
Introduction to various engineering materials. Their properties and applications. Design and selection of engineering
materials. Stress and strain. Mechanical testing and analysis. Yielding and fatigue of materials. Plastic behaviors and models
for materials. Effects of microstructures on mechanical behavior of materials.
MEE 517 ไตรบอโลยี
3 (3 - 0 - 9)
Tribology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีทั่วๆ ไปของรองลื่นแบบเลื่อนไถล สมการของเรย์โนลด์ 3 มิติ สมการของนาเวียสโตรกและแรงเฉื่อยรองลื่น
สาหรับแรงดุนการสัมผัสแบบกลิ้งจานและทรงกลม การหล่อลื่นแบบอีลาสโตรไฮโดรไดนามิคความเสียดทานและความร้อน
ที่ผิวสัมผัสรองลื่นแบบกาบเพลาการส่ายของเพลา ในรองลื่นแบบกาบเพลา ความร้อนในรองลื่นแบบกาบเพลา
General theory of sliding bearings. Reynolds equation in three dimensions. The energy and Navier-Stokes
equations and inertia correction. Tilting and fixed thrust bearings. Rolling contacts, discs and spheres. Elastrohydrodynamic lubrication. Friction and heat flow in contacts. Journal bearings: oil whirl in journal bearings, heat in
journal bearing.
MEE 518 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Mechanics of Solids
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับคาร์ทีเชียนเทนเซอร์ ทฤษฎีของความเค้นและความเครียดสองและสามมิติ กฎทั่ว ๆ ไปของฮุค หลักการ
ทางพลังงานในของแข็งต่อเนื่อง ทฤษฎีการเสียหาย การประยุกต์เชิงยืดหยุ่นและพลาสติค
Introduction to cartesion tensors. Two and three dimensional theories of stress and strain. Generalized Hook’s law.
Energy principles in solid continuum. Theories of failure. Applications of elasticity and plasticity.
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MEE

519

วัสดุศาสตร์ของเหล็กกล้า
3 (3 - 0 - 9)
Material Science of Steel
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
สมบัติ เ ชิง กายภาพของเหล็ กและเหล็ กกล้ า การเปลี่ ย นเฟสในเหล็กกล้า เทคนิค การอบความร้อ นสาหรั บ เหล็ ก
แผนภาพ เวลา-อุณหภูมิ-การเปลี่ยนเฟส ความแข็งแรงและกลไกลการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่ผลึก ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนรูปของวัสดุที่เป็นผลึกเดี่ยวและผลึกผสม กระบวนการกลไกของความแข็งแรงและพฤติกรรมการครากของเหล็กและ
ความสัมพันธ์ที่ขึ้นกับโครงสร้างจุลภาค อุณหภูมิและอัตราการยืดตัว
The physical properties of iron and steel. Phase transformation in steel. Technical heat treatments. Timetemperature-austenitization diagrams and Time-temperature-transformation diagrams (TTA and TTT diagrams). Strength
and deformation mechanism of crystalline material. Relation between single crystal and polycrystal deformation.
Strengthening mechanism and yield behavior of steel and its microstructure, temperature and strain rate dependency.
Toughness and fracture behavior of steel. Multiphase high steels. Material behavior of steel under cyclic loading. Material
behavior of steel at high temperatures. Cold forming and formability of steel. Macroscopic and microscopic failure
criterion and modeling. Fabrication of steel products. Hot rolled and cold rolled steel strips.
MEE 521 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3 (3 - 0 - 9)
Thermodynamics of Materials
วิชาบังคับก่อน: MEE 221
กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์ การด้อยคุณค่าเชิงคุณภาพของพลังงาน ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ สมดุล
ของการเปลี่ยนสถานะ สมดุลทางเคมี ปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า พฤติกรรมของสารละลาย สารละลายพอลิเมอร์ เกณฑ์สมดุลของ
การเปลี่ยนสถานะเสนอโดย Gibbs ไดอะแกรมของการเปลี่ยนสถานะ กลศาสตร์ความร้อนเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน กฎข้อที่สาม
ของกลศาสตร์ความร้อน สมมติฐานของ Boltzmann ความน่าจะเป็นของการกระจายตัวเสนอโดย Maxwell-Boltzmann และ
Fermi-Dirac ความจุความร้อนของของแข็ง คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์
The first and second laws of thermodynamics. The destruction of exergy. Properties relationships. Phase
equilibrium. Chemical equilibrium. Electrochemistry. Solution behavior. Polymer solutions. Gibbs phase rule. Phase
diagrams. Basic statistical thermodynamics. The third law of thermodynamics. Boltzmann hypothesis. Maxwell-Boltzmann
and Fermi-Dirac distributions. Heat capacity of solids. Thermodynamics properties of polymers.
MEE 522 การคานวณการถ่ายเทความร้อน
3 (3 - 0 - 9)
Computational Heat Transfer
วิชาบังคับก่อน: MEE 321, MEE 222
วิธีการเชิงตัวเลขแบบไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ ไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีการสเปคทอล การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงตัวเลข (ODE
และ PDE) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (การเสถียร การลู่เข้า ความถูกต้อง) การคานวณเชิงตัวเลขสาหรับการนาความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสี
Numerical methodology (Finite difference, Finite element, Spectral Methods). Implementation of numerical
methods (ordinary differential equations, partial differential equations). Numerical analysis (stability, convergence and
accuracy). Numerical calculations for conduction, convection and radiation heat transfer.
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การจัดการทางความร้อนสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3 - 0 - 9)
Thermal Management for Electronic Equipment
วิชาบังคับก่อน: MEE 321, MEE 222
พื้นฐานการออกแบบทางความร้อนสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมการทางความร้อนของการนา การพาความร้อน
และการแผ่รังสีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกาเนิดความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีความต้านทานทางความร้อน
การคานวณความดันตก พัดลม และแผ่นระบายความร้อน วัสดุประสานสาหรับระบายความร้อน การวิเคราะห์ความเค้นด้าน
ความร้อน การระบายความร้อนโดยอากาศ โดยของเหลวสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การระบายความร้อนด้วย ฮีตไปซ์
เทอร์โมอิเล็กทริกคูลิง วาพอลคอมเพรสชั่นซิสเต็ม การถ่ายเทความร้อนระดับนาโน
Introduction to thermal design of electronic equipment. Formulas for conduction, convection and radiation heat
transfer in electronic equipment. Sources of heat generation in electronics. Thermal resistance method. Pressure drop
calculations. Fans and heat sinks. Thermal interface materials. Thermal stress analysis. Air cooling of electronics. Liquid
cooling of electronics. Heat Pipes. Thermo-electric cooling. Vapor compression systems. Lead-free electronics. Nano-scale
heat transfer.
MEE 524 เทคนิคการวัดโดยใช้เลเซอร์ในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้ Laser
3 (3 - 0 - 9)
Based Measurement Techniques in Fluid Mechanics and Combustion
วิชาบังคับก่อน: MEE 221 และ MEE 222
แสงและการนาแสง ฟิสิกส์พื้นฐานของเลเซอร์ อันตรายและการใช้เลเซอร์อย่างปลอดภัย
สเปกโทรสโกปีการรับของเลเซอร์ เทคนิคการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ เทคนิคการวัดความเร็วด้วยการถ่ายภาพของอนุภาค (PIV)
เทคนิคการวั ดความเร็วด้ วยปรากฎการณ์ดอปเปอร์จากเครื่องเลเซอร์ (LDV) ) เทคนิคการวัดขนาดของอนุภาคด้วย
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์เปลี่ยนเฟส (PDA) โคฮีเรนส์ เอททีสโตกส์รามัน สเปกโทรสโกปี (CARS) เทคนิคการวิเคราะห์
สเปกตรัมด้วยสารเรืองแสงที่ถูกเหนี่ยวนาจากเครื่องเลเซอร์ (LIF) การประยุกต์ใช้เทคนิคกับระบบการไหลและการเผาไหม้
Light and optics. Quantum physics. Laser fundamentals. Laser safety and hazard. Laser absorption spectroscopy.
Laser diffraction/Mie technique. Particle image velocimetry (PIV). Laser Doppler velocimetry (LDV). Phase Doppler
anemometry (PDA). Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (CARS). Laser induced fluorescence (LIF). Applied
techniques in fluid mechanics and combustion systems.
MEE 525 การถ่ายเทมวลโดยการพา
3 (3 - 0 - 9)
Convective Mass Transfer
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายเทมวลและทฤษฎีถ่ายเทมวล การไหลแบบเรโนลด์ และฟลักซ์ การหาคอนดักแตทซ์
ของการถ่ายเทมวลจากข้อมูลจากการถ่ายเทความร้อน แรงขับสาหรับการถ่ายเทมวล สาหรับสารที่ทาปฏิกริยาและไม่ทา
ปฏิกริยา การดัดแปลงการไหลแบบเรโนลด์ ตัวเลขชมิท และตัวเลขหลุยส์ การคานวณการถ่ายเทมวลและความร้อนสาหรับ
การระเหย การดูดกลืนและการเผาไหม้
Introduction to mass transfer processes and mass transfer theory. The Reynolds flow and flux. Determinations of
mass transfer conductance from heat transfer data. Driving force for mass transfer and its determination for inert and
chemically active substances. Modified Reynolds flow, Schmidt number and Lewis number. Procedures for calculation
heat and mass transfer with applications to evaporation, absorption, combustion, etc.
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การออกแบบระบบทางอุณหภาพ
3 (3 - 0 - 9)
Thermal System Design
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทางานได้ เศรษฐศาสตร์ การหาสมการที่เหมาะสมและรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ การจาลองระบบ การหาสภาพการทางานที่เหมาะสม ตัวคูณของลากรองจ์
วิธีค้นหาโปรแกรมแบบพลวัตและแบบเชิงเส้น
Engineering design, designing a workable system, economics, equation fitting and mathematical modeling, system
simulations, optimizations, Lagrange multipliers, search methods; dynamic programming, geometric programming and
linear programming.
MEE 527 การออกแบบระบบพลังงานลม
3 (3 - 0 - 9)
Wind energy system design
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคโนโลยีพลังงานลม คุณลักษณะและทรัพยากรลม การแปรรูปของพลังงานในระบบพลังงานลม
อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม การออกแบบส่วนประกอบของกังหันลม ประสิทธิภาพของกังหันลม
กังหันลมสาหรับความเร็วลมต่าและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีพลังงานลม การติดตั้งกังหัน
ลมและทุ่งกังหันลม เศรษฐศาสตร์ระบบพลังงานลม หลักการการออกแบบกังหันลม
Wind energy technology; Wind characteristics and resources; Energy conversion in wind energy system;
Aerodynamics of wind turbines; Wind turbine component designs; Wind turbine performances; Low speed wind turbines
and their applications in Thailand; Advances in wind energy technologies; Wind turbine installations and wind farms;
Wind energy system economics; Wind turbine conceptual designs.
MEE 531 วิศวกรรมหุ่นยนต์ด้านชีวภาพ
3 (3 - 0 - 9)
Bio-robotics Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติและเป็นเครื่องมือให้กับนักชีววิทยา การวิเคราะห์และออกแบบ
หุ่นยนต์ที่ต้องสัมผัสกับมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ เซนเซอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและ
ระบบสัมผัส ตัวขับเคลื่อน (กล้ามเนื้อ วัสดุฉลาด) ความชาญฉลาด (ระบบประสาท การควบคุมด้วยวิศวกรรมเครื่องกล)
How to make robots that emulate biological organisms. The role of robots as tools for biologists. Analysis and
design of robots interacting with humans. Haptic interfaces. Tactile sensing. Sensors (touch, stereo, position). Actuators
(muscles, smart material). Intelligent (neuron, computer control). Case study.
MEE 532 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
3 (3 - 0 - 9)
Digital Control for Mechanical Systems
วิชาบังคับก่อน: MEE 334, MEE 336, MTH 202
บทเบื้องต้นโครงสร้างการควบคุมแบบทันที การรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ การออกแบบการตอบสนองระบบความถี่
การออกแบบการควบคุม : หลักการและกรณีศึกษา
Fundamentals of real-time control of dynamic systems. Analysis of discrete equivalents to continuous system.
Difference equations. The z-transform methods. Sampling. Stability. Minimality. Discrete approximation. Stabilization
techniques.
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533

เมคคาทรอนิกส์
3 (3 - 0 - 9)
Mechatronics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น แนวความคิดหลักในการออกแบบ การผสมผสานกันระหว่างระบบทางกลและไฟฟ้า
รูปแบบทางกล: หุ่นยนต์อยู่กับที่และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กลไกและระบบส่งผ่านกาลัง จลนศาสตร์ วัสดุที่ใช้สร้างกลไกและ
ตัวจับยึด รูปแบบทางไฟฟ้า: มอเตอร์ เซนเซอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสิ่ งที่มีชีวิตและแบบไม่สัมผัส แหล่งพลังงาน
การเดินสายไฟ การต่อสายดินและการลดสัญญาณรบกวน การต่อวงจรสาหรับการขับเคลื่อนของมอเตอร์ วงจรรวม : ไม
โครโพรเซสเซอร์ สัญญาณเข้า/ออกและหน่วยงานความจา การเขียนโปรแกรมแบบทันที ตัวขับเคลื่อน ระบบควบคุมเซอร์
โว การควบคุมชั้นสูง กรณีศึกษา
Introduction & overview of mechatronics. Design concept : synergy between mechanical and electrical
systems.Mechanical configurations : mobile robotics & manipulator and fasteners; linkages and transmissions;
kinematics; and materials. Electrical configurations : electric actuators; kinematics &
proximity sensors; power sources; wiring; grounding and noise; actuator drivers; sensor interfaces. Integrated circuit :
microprocessors; input/output and memory; real-time programming; device drivers; servo control. Advanced control
topics. Prototype device case study.
MEE 534 กลศาสตร์เคลื่อนย้าย
3 (3 - 0 - 9)
Mechanics of Manipulation
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กลศาสตร์เคลื่อนย้ายและรูปแบบของจลนศาสตร์ กลศาสตร์ของของแข็ง แรงเสียดทาน อเนกสัมผัส การเคลื่อนย้าย
แบบ ควอไซสแตติกส์ การบีบและการผลัก การอ่อนตัวแบบ ตั้งฉาก ทฤษฎีสกรู
Mechanics of manipulation and types of kinematics. Mechanics of solids. Friction multiple contact, quasi-static
manipulation squeezing and pushing, orthogonal compliance, screw theory.
MEE 535 ทราเจ็คทอรี่ ออฟติไมเซชัน เทคนิค
3 (3 - 0 - 9)
Trajectory Optimization Techniques
วิชาบังคับก่อน: MEE 331
ความเหมาะสมที่สุดของระบบสถิตและพลวัต ภายใต้เงื่อนไขควบคุมที่ปลายทาง ภายใต้เวลาสุดท้ายที่ไม่จากัด การ
ออกแบบตัวควบคุมโดยใช้สมการเชิงเส้นกาลังสอง โปรแกรมพลวัต เงื่อนไขการควบคุมที่ไม่เท่ากัน ปัญหาของความ
เหมาะสมที่สุด
Static and dynamic optimization. Dynamic optimization with Terminal constaints and open final time. LinearQuadratic controllers. Dynamic Programming. Troquality constraints. Optimal control problems.
MEE 536 พื้นฐานทางหุ่นยนต์
3 (3 – 0 – 9)
Foundation of Robotics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ภาพรวมของกลไกหุ่นยนต์และชุดควบคุม ไคเนมาติกส์ พลศาสตร์ การเคลื่อนย้ายและความคล่องแคล่ว การควบคุม
ตาแหน่ง การควบคุมแรงหุ่นยนต์ที่มีระดับความอิสระเกินความจาเป็น อุปกรณ์รับรู้ตาแหน่ง อุปกรณ์รับรู้ทิศทาง การ
เคลื่อนที่ของดาวเทียม ระบบความเฉื่อย เลเซอร์ โซน่าร์ วิดีโอ เรดาร์
การแทนความไม่แน่นอนของอุณหภูมิ การกรองการประมาณและการสร้างแผนภาพ การแทนสิ่งแวดล้อม สาระสาคัญ
พื้นฐาน แผนภาพพื้นฐาน แบบจาลอง การควบคุมโครงข่ายที่กาหนดไว้ อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้เวลาสั้นมาก วิธีการควบคุม
แบบใหม่ กลไก ระบบนิ่ง ระบบเคลื่อนที่ ระบบกาลัง วางแผน
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Basic part: overview of robotic mechanisms and controllers. Kinematics. Dynamics. Manipulability and dexterity.
Position control. Force control. Redundant manipulators. Applied part: position sensors. Navigation sensors. Satellite
navigation. Inertial systems. Laser. Sonar. Video. Others: radar, thermal. uncertainty representations. Filtering.
Estimation and mapping. Environment representations. Feature.
MEE 541 ระบบควบคุมเครื่องยนต์
3 (3 – 0 – 9)
Engine Control System
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ของเครื่องยนต์ พื้นฐานการทางานของเครื่องยนต์ ระบบการจัดการเครื่องยนต์ การควบคุมการ
ฉีดเชื้อเพลิง การควบคุมการจุดระเบิด การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของแผนที่เครื่องยนต์ การจาลองเครื่องยนต์ดีเซล การ
ควบคุมแลมบ์ดา การควบคุมรอบเดินเบา การควบคุมการน็อก ดุลกระบอกสูบ การวินิจฉัยเครื่องยนต์ การวินิจฉัยออน บอร์ด
(โอบีดีทู) การตรวจการจุดระเบิดไม่ครบสูบ
Thermodynamic engine cycle. Basic engine operation. Engine management system. Fuel injection control. Ignition
angle control. Optimization of engine map. Diesel engine modeling. Lambda Control. Idle speed control. Knock control.
Cylinder balance. Diagnostic of automotive engine. On-board diagnostic OBDII. Misfire Detection.
MEE 551 ทฤษฎีการไหลแบบมีความหนืด
3 (3 - 0 - 9)
Viscous Flow Theory
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กฎพื้นฐานของการเคลื่อนที่สาหรับของไหลแบบมีความหนืด ,สมการของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ที่มีความหนืด
คาตอบของสมการนาเวียร์-สโตคส์ ลามินาร์เบาดารี-เลเยอร์ การไหลเฉลี่ยแบบเทอร์บูเลนท์ที่อัดตัวไม่ได้ เบาดารี-เลเยอร์
แบบอัดตัวได้ เบาดารี-เลเยอร์แบบ 3 มิติ
Fundamental laws of motion for viscous fluids, equations of viscous incompressible flow, solutions of the NavierStokes equations, laminar boundary layers, incompressible turbulent mean flow. Compressible boundary-layer flow,
three-dimensional boundary layers.
MEE 552 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
3 (3 - 0 - 9)
Computational Fluid Dynamics
วิชาบังคับก่อน: MEE 222
บทนา, ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และผลกระทบ และสรุปทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ และวิเคราะห์งาน
ทางด้านวิศวกรรม จากการคานวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) สมการพาเชียลดิฟเฟอเรนต์ (PDE) วิ ธี ไ ฟไนต์ ดิ ฟ เฟอเรนต์
เบื้องต้น ทฤษฎีพื้นฐาน การประยุกต์วิธีคานวณกับแบบจาลองที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของไหล
Introduction. General remarks on the discipline and impact, and overview of CFD on engineering analysis and
design (e.g. comparison of experiment, theoretical and numerical approaches). Partial Differential Equations (PDE):
hyperbolic PDE, parabolic PDE, elliptic PDE. Basics of Finite-Difference methods: discretisation, approximation to
derivatives, accuracy of the discretisation process. Theoretical background: convergence, consistency, stability, solution
accuracy, computational efficiency. Application of numerical algorithms to selected model equations relevant to fluid flow
(e.g. wave equation, heat equation, Laplace's equation and Burgers' equation (inviscid and viscous).
MEE
553 พลศาสตร์การบิน
3 (3 - 0 - 9)
Flight Dynamics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนาของพลศาสตร์การบิน แกนและสัญลักษณ์ สมการการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง สมการการเคลื่อนที่แบบไม่คงที่
ของอากาศยาน ทฤษฎีการปั่นป่วนขนาดเล็ก สัมประสิทธิ์เสถียรภาพ การเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวนอนของอากาศยาน
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ผลกระทบของลม กรณีศึกษาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของอากาศยาน
Introduction to dynamics of Flight, Axes and notation, equation of motion of rigid body, equations of unsteady
motion of aircraft, small disturbance theory, stability derivatives, longitudinal and lateral mode of aircraft, effect of wind.
Case studies of aircraft dynamics.
MEE
554 สมรรถนะของอากาศยาน
3 (3 - 0 - 9)
Aircraft Performance
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้นฐานทางอากาศพลศาสตร์เกี่ยวกับปีก อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มแรงยก แรงขับที่ได้จากการขับเคลื่อนแบบใบพัดและการ
ขับเคลื่อนแบบไอพ่น แรงขับและกาลังที่ต้องการในการบินแนวระดับ สมรรถนะของอากาศยานในการบินแนวระดับ การบิน
ร่อน การบินไต่ระดับ การบินเลี้ยว การบินขึ้น และการบินลงจอด โมเมนต์ที่กระทาต่ออากาศยาน การบินในสภาวะสมดุล
เสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะและเสถียรภาพของอากาศยาน
Aerodynamic fundamentals of wings. High-lift devices. Thrust available from propeller propulsion and jet
propulsion. Thrust and power required for level flight. Aircraft performance in level flight: gliding flight; climbing flight;
turning flight; take off; and landing. Moments on the aircraft. Trim flight. Static stability. Case studies of aircraft
performance and stability.
MEE
555 การออกแบบอากาศยาน
3 (3 - 0 - 9)
Aircraft Design
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแบบเบื้องต้น การเลือกรูปแบบ การประมาณขนาด น้าหนัก และจุดศูนย์กลางมวล การเลือกระบบขับเคลื่อน
การประมาณแรงทางอากาศพลศาสตร์ ระดับความพอใจต่อเงื่อนไขด้านสมดุล การควบคุม และการบังคับ การออกแบบ
รายละเอียด
Conceptual design. Selection of configuration. Estimation of size, weight, and center of gravity, selection of
propulsion system; estimation of aerodynamic forces, satisfaction of stability, control and handling qualities requirements,
detailed design.
MEE
556 แอโรว์อีลาสติกซิตี้
3 (3 - 0 - 9)
Aeroelasticity
วิชาบังคับก่อน: MEE 222
ปรากฏการณ์แอโรว์อีลาสติกซิตี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอากาศ พลศาสตร์และโครงสร้าง การวิเคราะห์ความเสถียร
ของวัตถุในเชิงสถิตและในเชิงพลวัต การลู่ออก การกระพือปีก การย้อนกลับของพื้นผิวควบคุม
Aeroelastic phenomenon, fluid-structure interactions, static and dynamic stability analysis, divergence, flutter,
control reversal.
MEE
610 กลศาสตร์ความต่อเนื่องเบื้องต้น
3 (3 - 0 - 9)
Introduction to Continuum Mechanics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปที่จุดหนึ่ง การพัฒนาสมการพื้นฐานของวัสดุตัวกลางต่อเนื่องโดยใช้กฎ
เบื้องต้นต่าง ๆ เช่น กฎทรงมวล กฎทรงโมเมนตัมเชิงเส้น กฎทรงโมเมนต์ของโมเมนตัม และกฎทางอุณหพลศาสตร์
การศึกษาสัจพจน์ของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของของเหลวและของแข็ง การลดรูปของสมการสนามภาพ เพื่อแก้ปัญหา
ขอบเบื้องต้นของกลศาสตร์ของแข็งและกลศาสตร์ ของไหล
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Analysis of stress and deformation at a point. Development of the basic equations of a continuous medium by
applying the basic laws of conservation of mass, linear momentum, moment of momentum and those of thermodyanmics.
Study of constitutive axioms and constitutive relations for fluids and solids. Specialization of the field equations to simple
boundary-value problems of solid mechanics and fluid mechanics with simple solutions.
MEE 611 อีลาสติกซิตี้
3 (3 - 0 - 9)
Elasticity
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สมการพื้นฐานของทฤษฎีเชิงเส้นสาหรับวัตถุยืดหยุ่น ฟังก์ชันของความเค้น ปัญหาของแผ่นบางในพิกัดฉากและพิกัด
ทรงกระบอก ความเค้นสัมผัส ปัญหาสมมาตรรอบแกน การบิดของแท่งหน้าตัดสม่าเสมอ วิธีการประมาณโดยวิธีเชิงตัวเลข
และโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Basic equations of the linear theory of elastic media. Stress functions. Plate problems in Cartesian coordinaters and
polar coordinates, contact stresses, axisymmetric problems. Torsion of prismatic bars. Methods of approximations :
numerical methods and method of finite elements.
MEE 612 พลาสติกซิตี้
3 (3 – 0 – 9)
Plasticity
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พฤติกรรมแบบพลาสติกของของแข็ง ,ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นความเครียดภายใต้ภาระตามแนวแกน สภาวะ
การครากของความเค้นทั่วไปสาหรับวัสดุที่มีคุณสมบัติเท่ากันทุกทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
Plastic behaviour of solids. Stress-strain relations under uniaxial loading conditions. Yield condition under general
state of stress for isotropic materials, plastic stress-strain relations, slip-line fields, friction effects. Extrustion, deep
drawing, rolling limit analysis, upper bound and lower bound solutions.
MEE 613 ทฤษฎีโครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง
3 (3 - 0 - 9)
Theory of Thin Plates and Shells
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีการแอ่นตัวเล็กน้อยของแผ่นบาง การดัดงอของแผ่นบางสี่เหลี่ยมซึ่งมีสภาพยึดที่ขอบต่าง ๆ กัน การดัดงอของ
แผ่นบนที่มีแรงในแนวตั้งและแรงในระนาบ การดัดงอของแผ่นบางที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทาง บทนาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนรูปของเปลือกที่ไม่มีการดัดงอ
Small deflection theory of plates, bending of rectangular plates with various edge conditions, bending of plates
under lateral loads and in-plane forces, bending of anisotropic plates, introduction to deformation of shells without
bending.
3 (3 - 0 - 9)
MEE 614 กลศาสตร์การแตกหัก
Fracture Mechanics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สมการการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง,การโก่งตัวและการคอด, ความเค้นใน คอคอดและกลศาสตร์การแตกหัก , ผลเฉลยของ
ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่าง, ผลเฉลยสาหรับสลิปไลน์ ความเสียดทาน, การตีอัด, การเอ็กซ์จูท, การคอยท์, การรีด, การ
ลากขึ้นรูป และการอัดกลึง, ทฤษฎีการขยายตัวของรอยแตก
Deformation equations. Buckling and necking. Necking stresses and fracture mechanics. Solutions of forming
problem, slipline solutions, friction, forging, extruding, coining, rolling, drawing and machining. Theory of crack
propagation.
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615

พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลและการสังเคราะห์
3 (3 - 0 - 9)
Machine Dynamics and Synthesis
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนา ไคเนมาติกส์ในรูปของเวคเตอร์ยุกต์ใหม่ พลศาสตร์ สมการของลากรางจ์ พลศาสตร์เครื่องจักร การสั งเคราะห์
กลไกโดยใช้วิธีทางกราฟและการวิเคราะห์
Introduction, kinematics in “Mordern” vector methods, dynamics, Lagrange equations, machine dynamics, graphical
synthesis and analytical synthesis.
MEE 616 หลักการของ CAD และการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3 (3 - 0 - 9)
Principle of CAD and Optimum Design
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
กระบวนการในการออกแบบ รูปร่างของระบบ การให้คาจากัดความของสิ่งที่มีอยู่ การเปลี่ยนมุมมอง ชนิดของการ
สร้างหุ่นจาลองด้วย CAD การติดต่อของผู้ใช้งาน เช่น ประสิทธิผลของระบบและการจัดการ โปรแกรมประยุกต์ หุ่นจาลองที่
เหมาะสมที่สุด ขอบเขตของหุ่นจาลอง การลดขนาดของหุ่นจาลอง
The design process, system configuration, entity description, view transformation, types of CAD modelling, the user
interface, e.g., system effectiveness and organisation, application programes, optimisation models, model boundedness,
model reduction.
MEE 617 การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
3 (3 - 0 - 9)
Random Vibration
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนา การกระจายทางสถิติและการเฉลี่ย การกระจายแบบร่วม การเฉลี่ยทั้งหมด โครีเรชั่น การวิเคราะห์ฟูเรียร์
สเปคตรัลเดนซิตี้ วิธีแปลงรูปคณิตศาสตร์ การส่งผ่านของความสั่นสะเทือนแบบสุ่ม สถิติของสัญญาณช่วงความถี่แคบ
ความละเอียดของการวัด การแปลงรูปคณิตศาสตร์แบบฟูเรียร์ วินโดส์และการเฉลี่ย FFT ข้อจากัดของ FFT วิธีของการสุ่ม
เทียม การหาระบบทางคณิตศาสตร์ วิธีระบบย่อย
Introduction to probability distributions and averages, Joint probability distributions, ensemble averages,
correlation, Fourier analysis, spectral density, transform methods for generalized response, transmission of random
vibration, statistics of narrow band processes, accuracy of measurements, discrete Fourier transforms, windows and
smoothing, Fast Fourier Transform, pitfalls of FFT, pseudo random processes, system identification, subsystem coupling
method.
MEE 618 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Finite Element Method
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
บทนาของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ประเภทของเอลิเมนต์ หุ่นจาลองของเอลิเมนต์ การพัฒนา และประเมินเอลิเมนต์ การ
พัฒนาและประเมินสมการสาหรับเอลิเมนต์มิติเดียว สองมิติ และสามมิติในสาขากลศาสตร์ของแข็ง วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สาหรับการประยุกต์กับการถ่ายเทความร้อนด้วยการนา และการพา กลศาสตร์ของไหล ปัญหาประยุกต์
Introduction to the finite element method. Types of elements. Element models. Development and evaluation of
formulation for one, two and three dimensional elements in solid mechanics. The finite element method for application to
heat transfer by conduction and convection, fluid mechanics. Application problems.
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619

พลศาสตร์โครงสร้าง
3 (3 - 0 - 9)
Structural Dynamics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พฤติกรรมทางพลวัตของโครงสร้าง ฐานนิยมปกติ การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง แผ่นบาง และเปลือก โดยวิธีไฟไนท์เอลิ
เมนต์ การตอบสนองทางพลวัตแบบยืดหยุ่นและพลาสติค
Dynamic behavior of structural system. Normal modes. Finite element representation of frameworks, plates and
shells. Impedance. Elastic-plastic response.
MEE 621 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
3 (3 - 0 - 9)
Thermal Energy Analysis
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์และการวิเคราะห์อาเวลลาบิลิตี้ ประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง ความสัมพันธ์ทาง
คุณสมบัติของ อาวายลาบิลิตี้ อาเวลลาบิลิตี้ของการไหล การประยุกต์การวิเคราะห์ อาเวลลาบิลิตี้ กับกระบวนการทางเทอร์โม
ไดนามิกส์และวัฎจักรทางวิศวกรรมและระบบผลิตพลังงานร่วม การเก็บข้อมูลและการวัดการพลังงานสาหรับระบบทาง
ความร้อนเช่น หม้อต้มน้า เตาเผาอื่นๆ การออกแบบเพื่อสามารถนาพลังงานกลับอื่นได้สูงที่สุด
Second law of thermodynamics and availability analysis. Second law efficiencies. Availability property relations,
flow availability. Applications of availability analysis to thermodynamic processes and engineering cycles and cogeneration systems. Energy Audit and management in various thermal energy system with emphasis on boiler, furnaces,
steam equipment. Simple design for maximum energy recovery.
MEE 622 การนาความร้อน
3 (3 - 0 - 9)
Conductive Heat Transfer
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กฎพื้นฐานเกี่ยวกับการนาความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน สมบัติการส่งถ่ายทั่วไปของวัสดุ การ
นาความร้อนภายใต้สภาวะคงที่ ไม่คงที่ และแบบเป็นคาบ ปัญหา การนาความร้อนแบบไม่คงที่ผ่านผนังแบบผสม ปัญหาการ
นาความร้อนที่มีแหล่งความร้อน และพื้นผิวที่มีการขยาย
Fundamental laws governing conduction, convection and radiation. General transport properties of materials.
Thermal conduction in steady, unsteady and periodic states. Transient conduction problems of composite walls.
Conduction problems including heat sources, extended surfaces.
MEE 623 การแผ่รังสีความร้อน
3 (3 - 0 - 9)
Radiative Heat Transfer
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กฎการแผ่รังสีจากกฎทางอุณหภาพ,คุณลักษณะวัตถุดาและวัตถุจริงหลักการแลกเปลี่ยนพลังงานและตัวประกอบทาง
เรขาคณิต การแลกเปลี่ยนพลังงานในภาชนะเทาเมื่อไม่มีก๊าซบรรจุ การวิเคราะห์ระบบ nongray ของ nondiffuse การส่งผ่าน
พลังงานในตัวกลางที่ดูดกลืนและแผ่รังสี การแผ่รังสีจากเมฆและอวกาศ อุปกรณ์การแผ่รังสี
Thermal radiation laws from thermodynamic laws. Characteristics of black and real bodies. Energy exchange
concepts and geometric factors. Energy exchange in gray enclosures without gases. Nongray of nondiffuse system
analysis. Energy transfer in absorbing and emitting media. Radiation from clouds and space. Radiation equipment.
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MEE

624

การพาความร้อน
3 (3 - 0 - 9)
Convective Heat Transfer
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความเค้นในของไหลและกฎ Flux การถ่ายเทโมเมนตัมในท่อทรงกระบอก ทฤษฎีและการทดลองของการพาความ
ร้อนแบบบังคับในการไหลราบเรียบในท่อกลม ท่อไม่กลมรูปหน้าตัดต่างๆกัน ทฤษฎีและการทดลองของการพาความร้อ น
แบบบังคับในการไหลแบบ เทอร์บิวเลนซ์ในท่อกลม ท่อไม่กลมรูปหน้าตัด
ต่าง ๆ กัน : การถ่ายเทความร้อนขณะการ
กลั่นตัวและการเดือด อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก
Stresses and flux laws. Momentum transfer inside cylindrical tube. Laminar forced convection from theoretical and
experimental viewpoints for flows in circular, non-circular and annular cross sections. Turbulent forced convection in
circular and non-circular ducts from theoretical and experimental viewpoints. Condensation and boiling heat transfer
Compact heat exchangers.
MEE 625 การทาความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการ วัฏจักร และการออกแบบระบบอุณหภูมิต่า การทาก๊าซให้เป็นของเหลว การผลิตแก๊สอุตสาหกรรม
ระบบการทาความเย็นแบบดูดกลืน การศึกษาและออกแบบขั้นสูงของระบบการปรับอากาศเพื่อการพักอาศัย การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมโดยการพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี และวิธีการทาอาหารแช่แข็ง และการ
ถนอมอาหาร
Processes, cycles and design problems for low temperature systems, liquifaction and production of industrial gases
and absorption systems. Advanced studies and design of residential, commercial and industrial air-conditioning systems
with environmental and economic considerations. Theory and methods of food freezing and preservation.
MEE 626 เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Internal Combustion Engine
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้พื้นฐานด้านการเผาไหม้และเปลวไฟ,การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ จุดระเบิดด้วยประกายไฟการเผาไหม้ใน
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยความดัน การเกิดและการควบคุมสารมลพิษ เชื้อเพลิงทดแทน เครื่องยนต์ติดเทอร์โบชาร์จและ
เครื่องยนต์ที่สูญเสียความร้อนต่า เครื่องมือ และเทคนิคในงานวิจัยเครื่องยนต์ การพัฒนาและประยุกต์ผลงานวิจัยสาหรับ
การออกแบบเครื่องยนต์
Fundamentals of combustion and flame; combustion in S.I. engines; combustion in C.I. engines; pollutant
formation and control; alternative fuels for transport applications; turbocharged engines and low heat loss engines;
instruments and techniques for engine research; recent research developments and their applications to engine design.
MEE 627 การเผาไหม้ขั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
Advanced Combustion
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองกระบวนการระเบิดและการเผาไหม้ การเผาไหม้อนุภาคถ่านหินการระเหยของ
ละออง การเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้
เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่ การจุดระเบิด การลุกลามและเสถียรภาพของเปลวไฟ ขบวนการ
เผาไหม้ในเตาเครื่องยนต์แก๊สเทอร์โบและเครื่องยนต์สันดาปภายใน
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Theoretical and experimental analyses of combustion and explosion processes. Coal particle combustion.
Droplet vaporization. Liquid propellant rocket combustion. Control of pollution from combustion pre-mixed and
laminar flames. Ignition propagation and flame stability. Combustion processes in furnaces, gas turbines and internal
combustion engines.
MEE 631 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
3 (3 – 0 – 9)
Advanced Automatic Control
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการควบคุม : วิธีรูท-โลกัส วิธีตอบสนองความถี่ การใช้สเตทสเปสระบบพารามิเตอร์
กระจาย ระบบที่ไม่เป็นเส้นตรง ระบบสวิชชิ่ง อุปกรณ์และการออกแบบระบบควบคุม
Brief review of classical control theory : the root-locus method, frequency response method, the state space
approach. Distributed parameter systems. Nonlinear systems. Switching systems. Control system design and
instrumentation.
MEE 632 พลศาสตร์ขั้นสูง
3 (3 – 0 – 9)
Advanced Dynamics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พลศาสตร์ของอนุภาคและของระบบของอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง ระบบอนุภาคที่ไม่เกร็ง พิกัดทั่ว ๆ ไป
สมการของลากรองจ์ สาหรับอนุภาค ระบบของอนุภาค และสาหรับระบบต่อเนื่อง
Dynamics of a particle and of system of particles. Dynamic of rigid bodies. Non-rigid systems of particles.
Generalized coordinates. Lagrange's equations for a particle, systems of particles and for continuous systems.
MEE 633 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3 (3 – 0 – 9)
Flexible Manufacturing System
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
บทนาทางด้านการผลิตสมัยใหม่ เน้นกระบวนการ ระบบ เครื่องมือ และการออกแบบเพื่อการผลิตและการ
ประกอบ การผนวกสายขนส่งวัตถุและชิ้นงานกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การคานวณสมรรถนะตลอดจนผลผลิตรวม
ส่วนสต๊อก และแผนงานการผลิตที่สอดคล้องกับผลผลิต การควบคุมกาหนดการผลิต การเขียนโครงการระบบการผลิต
แบบยืดหยุ่น การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการตรวจรับ ผลของความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรการทางานร่วม
และติดต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรในระบบการควบคุมโดยรวม
Introduction to modern manufacturing emphasizing manufacturing processes, systems, equipment and design for
manufacturing and assembly. Integration of transfer time and flexible manufacturing systems. Calculation of
performance measures, including throughput, in process inventory and meeting production plan. Real time control
scheduting. Writing FMS. proposal Acquisition of FMS Equipment Commission of FMS systems. Effect of machine
failure, set-ups and other disruptions on system performance. Human-machine Interface. FMS overall system control.
MEE 634 หุ่นยนต์เคลื่อนที่
3 (3 – 0 – 9)
Mobile Robotics
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
บทนาพร้อมตัวอย่างหุ่นยนต์ประเภทนี้ ที่ใช้งานกันอยู่ ระบบการควบคุมตาแหน่ง การรับรู้ ความไม่แน่นอน การ
จาลอง สิ่งแวดล้อม ระบบควบคุม และกลไกชนิดต่าง ๆ การวางแผน การเคลื่อนที่ ตลอดจนระบบควบคุมการเคลื่อนที่
โดยคอมพิวเตอร์
Introduction to existing mobile robotics with examples, position Controlling system, System perceptions,
uncertainties, simulations, environment, other controlling system and mechanisms for locomotion systems. This course
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also includes motion planning and computerized motion control.
MEE 635 ทฤษฎีการควบคุมแผนใหม่
3 (3 – 0 – 9)
Modern Control Theory
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
ตัวอย่างระบบการควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน ความเสถียรแบบบีไอบีโอ การตอบสนองเชิงความถี่ วิธีการสร้าง
สมการแบบสภาวะ ความเสถียรภายใน การป้อนกลับสภาวะ การออกแบบระบบควบคุม การ คาดคะเนสภาวะ การ
ออกแบบชุดคาดคะเน การติดตามสัญญาณเข้าอ้างอิง ระบบที่ไม่ใช่เชิงเส้น ความคลาดเคลื่อนนิรันดร์ ชนิดของระบบทาง
ควบคุมการตรวจสอบขีดจากัด เกนและเฟสมาร์จิน เทคนิคการออกแบบเชิงความถี่ ระบบลีดและระบบแลค ระบบเฟส
ไม่ต่า
Typical control problems. Transfer function. BIBO stability. Frequency response state-space method internal
stability state feedback buss-gura. Controller design. State estimator. Estimator design tracking a reference-input nonlinear systems steady state error system types limit check. Gain and phrase gain. Frequency response design techniques
non-minimum phrase system lead-lag network.
MEE 636 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
3 (3 – 0 – 9)
Human-Machine Interface
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
บทนาการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร องค์ประกอบของมนุษย์ ความจริงเสมือน เทคโนโลยีของส่วนรับ
ข้อมูล เทคโนโลยีของส่วนแสดงข้อมูล พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมสาหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ พื้นฐานของ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และอัลกอริทึ่ม การจาลองเชิงกายภาพ
Introduction to Human-Machine Interface, Human Factors, Virtual Reality, Input Interface Technology, Output
Interface Technology, Foundations of Computer Interface Programming, Foundations of Computer Graphics and
Algorithm, Physical-based Simulation.
MEE 637 การควบคุมแบบอัจฉริยะ
3 (3 – 0 – 9)
Intelligent Control
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
บทนาของระบบชาญฉลาด พื้นฐานของระบบฟัซซี่ ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ กรณีศึกษาของระบบ ฟัซซี่พื้นฐานของ
ระบบเครือข่ายนิวรอล การประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายนิวรอล กรณีศึกษาของระบบนิวรอล ระบบนิวโรฟัซซี่
Introduction to Intelligent Systems, Fundamentals of Fuzzy systems, Fuzzy control systems. Fuzzy system: case
studies, fundamentals of neural Networks, Applications of Neural Networks, Neural Network: case studies, Neuro-Fuzzy
systems.
MEE 651 กลศาสตร์ของการไหลไม่คงตัว(ภายในท่อ)
3 (3 - 0 - 9)
Unsteady Fluid Mechanics (Internal Flow)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดเรื่องการไหลไม่คงที่ สมการอนุพันธ์พื้นฐานของการไหลไม่คงที่ ผลเฉลยโดยวิธี
แคแรกเทอริสติก
ผลเฉลยโดยวิธีเชิงกราฟ และผลเฉลยโดยวิธีเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลไม่คงที่ เงื่อนไขขอบในระบบท่อ เงื่อนไขขอบ
ของระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน เงื่อนไขขอบของระบบท่อสูบน้าและเครื่องสูบน้า
Unsteady flow concepts. Basic differential equations for unsteady flow. Solution by characteristics method.
Graphical solution of unsteady flow problems. Numerical solution of unsteady flow problems. Boundary condition
within pipe systems. Unsteady caused by internal combustion engines. Unsteady caused by turbo-pumps.
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652

การไหลสองสถานะของก๊าซ-ของเหลว
3 (3 – 0 – 9)
Gas-liquid Two-phase Flow
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนา การไหลสองสถานะของก๊าซ-ของเหลวและการถ่ายเทความร้อน รูปแบบการไหลสองสถานะ แผนที่รูปแบบ
การไหล การไหลแบบเนื้อเดียวกัน การไหลแบบแยกขั้น การไหลลักษณะเป็นฟอง การไหลลักษณะเป็นปลั๊ก การไหล
ลักษณะเป็นก้อน การลดลงของความดันในการไหลสองสถานะ การไหลสองสถานะวิกฤติ การไหลสองสถานะผ่านข้อต่อ
ข้องอของระบบท่อ การเดือดในบ่อ ฟลั๊กความร้อนวิกฤติของการเดือดในบ่อ การเดือดขณะไหล ความร้อนวิกฤติของการ
เดือดขณะไหล การควบแน่น คอนเดนเซอร์
Introduction, gas-liquid two-phase flow and heat transfer, two-phase flow patterns, flow regime maps,
homogeneous flow, separated flow, bubbly flow, plug flow, slug flow, pressure drop in two-phase flow, critical twophase flow, two-phasse flow in pipe fitting, pool boiling, critical heat flux in pool boiling, flow boiling, critical heat flux
in flow boiling, condensation, condensers.
MEE 653 พลศาสตรของไหลเชิงคานวณขั้นสูง
3 (3 – 0 – 9)
Advanced Computational Fluid Dynamics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคนิคการสร้างกริด สมการหลักของกลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน วิธีคานวณสมการการไหลแบบ
ไร้ความหนืด วิธีคานวณสมการเบาดารี-เลเยอร์ วิธีคานวณสมการนาเวียร์-สโตคส์ เทคนิคการคานวณสมการอินเตอร์
แรกชั่นระหว่างของไหลที่มีความหนืดและไร้ความหนืด
Grid generation techniques: (e.g. Algebraic methods, Differential methods). Governing equations of fluid
mechanics and heat transfer. Numerical methods for inviscid flow equations. Numerical methods for boundary-layer
type equations. Numerical methods for the Navier-Stokes equations. Numerical methods for viscous-inviscid interaction
techniques.
MEE 654 เทอร์บิวเลนซ์
3 (3 – 0 – 9)
Turbulence
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
กล่าวนาและแนวความคิด ทฤษฎีและเทคนิคการวัดการไหลแบบเทอร์บิวเลนซ์ ไอโซทรอปิค เทอร์บิวเลนซ์ โฮ
โมจีเนียส การไหลแบบเชียร์โฟลเทอร์บิวเลนซ์ ขบวนการถ่ายเทในเทอร์บิวเล็นซ์ การไหลแบบเชียร์โฟลอิสระ
General Introduction and concepts, Principles of method and techniques in the measurement of turbulent flow,
Isotropic turbulence, homogeneous, shear flow turbulence, transport processes in turbulent flows, Free shear flow.
MEE 655 ปรากฏการณ์การส่งผ่าน
3 (3 – 0 – 9)
Transport Phenomena
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
ความหนืดและกลไกการส่งผ่านโมเมนตัม การกระจายของความเร็วในการไหลแบบลามีนาและแบบเทอร์บิวเลนซ์
การกระจายของอุณหภูมิในของแข็งและในการไหลแบบลามีนาการแพร่และกลไกการส่งผ่านมวล การกระจายของความ
เข้มข้นในของแข็งและในการไหลแบบลามีนาสมการของการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับระบบหลายองค์ประกอบ
Viscosity and the mechanicsm of momentum transport. Velocity distibutions in laminar flow and turbulent flow.
The equations of change for isothermal systems. Thermal conductivity and the mechanism of energy transport.
Temperature distributions in solids and in laminar flow. Diffusivity and the mechanisms of mass transport. Concentrated
distributions in solids and in laminar flow. The Equations of change for multicomponent systems.
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656

พลศาสตร์ของก๊าซ
3 (3 – 0 – 9)
Gas Dynamics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์และกายภาพของก๊าซ สมการพื้นฐานของการไหลของก๊าซ
การเคลื่อนที่ของคลื่นแบบหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ของคลื่นช็อค คลื่นในการไหลความเร็วเหนือเสียง คลื่นช็อคแบบเอียง
การกระจายตัวแบบแพรงดัล -เมเยอร์ การไหลในท่อ การไหลในนอซเซิล การไหลในอุโมงค์ลม วิธีการวัดความดัน
อุณหภูมิ และความเร็ว
Thermodynamic and physical properties of gases. Basic equations for gas dynamics. One-dimensional wave
motion: Propagation of shock wave. Waves in supersonic flow; oblique shock wave, Prandtl-Meyer expansion. Flow in
ducts; nozzle flow, flow in wind tunnels. Methods of measurement; pressure, temperature, velocity.
MEE 657 การจาลองลาร์จเอ้ดดี้สาหรับการไหลปั่นป่วน
3 (3 – 0 – 9)
Large-eddy simulations for turbulent flow
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ขนาดของโครงสร้างและเวลาในการไหลปั่นป่วน สมการฟิลเตอร์นาเวียร์สโตกส์ การแบ่งแยกโครงสร้างการไหล
การถ่ายเทพลังงานแบบไปข้างหน้าและแบบย้อนกลับการจาลองความเครียดซับกริด การปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้น
ระหว่างโครงสร้างต่างขนาดแบบจาลองความเครียดซับกริด (แบบจาลองสมากอรินซ์กี้ ไดนามิกส์ ไมเลส ลากรองก์ และ
เวลล์ )
length and time scale in turbulent flow , filtered Navier-Stokes equations, scaleseparations, forward and backward
energy cascades, sub grid stress modeling,inter-scale nonlinear interactions, standard sub grid stress models
(Smagorisky ,dynamic, MILES, Lagrangian and WALE models), application in engineering problems.
MEE
661 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เป็นงานที่นักศึกษาต้องดาเนินการออกแบบ วิจัย หรือ พัฒนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
Students are required to undertake design and development or research projects under supervision of advisor and
senior members of teaching staff.
MEE
671 สัมมนา
1( 0 – 3 – 3 )
Seminar
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวางแผนงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย การเขียนเชิงเทคนิคและวิทยาศาสตร์สาหรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย รายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและบรรยายทางเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่
Research Planning and Literature reviews, Technical and scientific writing for research proposal, report, and
thesis or dissertation, Technical presentation, Analysis and synthesis of new knowledge.
MTH 666 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสาหรับวิศวกร
3(3–0–9)
Advances Mathermatics for Engineers
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ เน้นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย แคลคูลัสแปรผัน
วิธีการคานวณเชิงตัวเลข
Linear algebra and matrix theory. Solution to differential equations, emphasize on partial differential equations.
Calculus of variations. Numerical methods.

