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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
  ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
   ช่ือยอ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering) 
   ช่ือยอ M.Eng. (Mechanical Engineering) 
3. วิชาเอก 
  ความรอนและของไหล  การออกแบบ พลศาสตร การควบคุม  และกลศาสตรของแข็ง 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   39  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดบัปริญญาโท  ศึกษา 2 ป  
 5.2 ภาษาที่ใช   
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  หรือนักศึกษาตางชาติทีส่ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 



มคอ.2 
 

 3 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2547 
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2553 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …………… 
    เมื่อวันที่  ……..  เดือน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ ………… เมื่อวันที่  ……..  เดือน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……………………. 
    เมื่อวันที่  ……..  เดือน ........................  พ.ศ.  ……………… 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปการศึกษา  2553  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  8.1 วิศวกร ซ่ึงแบงไดเปน  วิศวกรโรงงาน วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรดานการออกแบบ วศิวกร 
   ขายอุปกรณ / เครื่องจกัร 
  8.2 นักวจิัย 
  8.3 นักวิชาการ 
  8.4 นักวเิคราะหและออกแบบระบบงาน 
  8.5 นักเขียนโปรแกรม 
  8.6 นักวิชาชพีในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล  เปนตน 
8. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร   
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปการศึกษาที่จบ 

1 นายชาวสวน   กาญจโนมัย  รอง
ศาสตราจารย 

D.Eng. (Mechanical Engineering), 
Nagaoka University of Technology, 2545 
M.S. (Mechanical Engineering), 
University of Southern California, 2537 
B.Eng. (Industrial Engineering), 
Kasetsart University, 2534  
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปการศึกษาที่จบ 

2 นายวิทวัส    ศตสุข  ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Mechanical Engineering), Illinois 
Institute of Technology,2543 
M.Eng.(Mechanical Engineering), 
California State U., Fullerton,2536 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,2533 

3 
 
 
 
 
 

นายผดุงศักดิ์   รัตนเดโช 
 
 
 
 
 

 ศาสตราจารย 
 
 
 
 
 

Post-Doc (Mechanical Engineering), 
University of Minnesota Twin Cities, 
2545 
Ph.D. (Mechanical Engineering), 
Nagaoka University of Technology, 2544 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2533 

4 นายสมชาติ  ฉันทศิริวรรณ  ศาสตราจารย Ph.D. (Mechanical Engineering), 
University of California, 2539 

    M.S. (Mechanical Engineering), Stanford 
University, 2533 

    B.S.(Engineering and Applied Science), 
California Institute of Technology, 2532 

5 นายสัปปนันทน เอกอําพน  อาจารย Ph.D. (Mechanical Engineering), MIT, 
USA, 2551 
M.Eng (Mechanical Engineering), Brown 
University, RI, USA, 2547 
M.S(Mechanical Engineering), MIT, 
USA, 2545 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีก่ลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ  กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง  โอกาสและภยัคุกคาม  ทางดานเศรษฐกจิและสังคม  
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยจะตองมีการบรหิารจัดการ
องคกรความรูอยางเปนระบบ  ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู  รวมถึงการประยุกต
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย  ประกอบกับเปาหมายยุทธ
ศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยทุธมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  รวมทั้งเปาหมายยุทธ
ศาสตรของกรอบนโยบายทีเกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทย  ทีเ่นนการพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ซ่ึงตองใชบุคลากรเฉพาะสาขาที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น
ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยางรวดเรว็ ทํา
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนีจ้ําเปนจะตองใชวิศวกร
หลากสาขาจํานวนมาก  ที่มีความเปนมอือาชีพ  มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ที่จะชวยช้ีนําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปใน
รูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสตูรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
เครื่องกล  โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
ไดทันท ี และมศีักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกลตอสังคม  โดย
ตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย  และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบนั 
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  มตีอพันธกิจมหาวิทยาลัย
ที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เนื่องจากมีผลตอทัศนคติของนักศึกษา  และมีผลตอบรรยากาศ
การเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

 
หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ตาม
เปาหมายที่ไดวางไวในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) นั้น นอกจาก
จะเรงพัฒนาคนแลว ยังจะตองเรงสงเสริมความกาวหนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดผลกระทบในดาน
ลบตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงในเรื่องนี้หากจะใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ในสภาพการณขณะนี้ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรวดเร็ว จําเปนตองอาศัย
นักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่มีความรูความสามารถสูงเปนจํานวนมาก ควบคูไปกับการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาวในระดับประเทศ 

อยางไรก็ตามเปนที่ทราบกันดีวาขณะนี้ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในจํานวนที่
จํากัดและไมเพียงพอที่จะรองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐในการใหบริการ
ดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงไดตระหนักถึงปญหาและเล็งเห็นประโยชนในการขยายการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ซ่ึงขณะนี้ทางภาควิชาฯ มีความพรอมในระดับหนึ่งหลังจากที่ไดเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแตป 2538 เปนตนมา โครงการนี้นอกเหนือจาก
การผลิตวิศวกรที่มีความรูความสามารถในสาขาเพิ่มขึ้นแลว ยังสามารถชวยเพิ่มนักวิจัยที่มีคุณภาพใหแก
ประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย โดยอาศัยทรัพยากรดานการศึกษาของรัฐที่มีอยูในขณะนี้ อีกทั้งยังจะนําไปสู
การเพิ่มพูนความรูและการสรางวิทยาการใหม ๆ และผลงานวิจัยใหกับอาจารยและนักวิจัยในภาควิชาฯ 
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไปใน
อนาคต 
 1.2 ความสําคัญ 
  จากแผนพัฒนาประเทศที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประเทศไทย
มีความตองการที่จะพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และจําเปนตองอาศัย
นักวิทยาศาสตรและวิศวกร  ที่มีความรูความสามารถ  ประสบการณและคุณธรรมเพื่อรับมือกับอัตราการ
เจริญเติบโตทั้งทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ดังนั้น  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จึง
ตระหนักถึงปญหาและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สามารถสรางทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพเพื่อปรับโครงสรางของการใชทรัพยากรภายในประเทศ  เทคโนโลยีในประเทศ  ลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ  และเปนการพัฒนาเทคโนโลยีและประเทศชาติซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งใน
การชวยลดตนทุนการผลิตอยางยั่งยืน 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพื่อใหบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสตูรมีลักษณะดงันี้ 

1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูความสามารถอยางแตกฉานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ทั้งในภาคทฤษฎีการคํานวณเชิงคณิตศาสตร และภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกนัเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ 

2. เพื่อผลิตวิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตน  
  เอง  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได 

3. เพื่อสงเสริมการศึกษาและเผยแพรวิทยาการใหม ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ 
  สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองตอความ 
  ตองการของภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

4. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและการจัดการการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรม  
  เครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตรในระดับมาตรฐานสากล 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี ้
-  ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม 
เครื่องกลใหมมีาตรฐานไมต่าํกวา
ที่ สกอ. กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอด 
คลองกับความตองการของธุรกิจ  
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบการ
ดานวิศวกรรมเครื่องกล 

-  รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 
-  ผูใชบัณฑติมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรูความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับด ี

-  พัฒนาบุคลากรดานการเรยีน
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางวิศวกรรมเครื่องกลไปใชงาน
จริง 

-  สนับสนุนบคุลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบรกิาร
วิชาการแกองคกรภายนอก 
 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

1.1.1   เปนหลักสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) โดยจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาไทย 
 1.1.2  การจัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาค  โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน  2  ภาค 
การศึกษาปกต ิ  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาที่บังคับ  คือภาคหนึ่งและภาคสอง  ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา  16 
สัปดาห  และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา  ไมนอยกวา  8  สัปดาห  แตใหเพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแตละรายวิชาใหกับภาคปกติ  ภาคฤดูรอนเปนภาคการศกึษาที่ไมบังคับ 

1.1.3  รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร  กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน “หนวยกิต” 
หมายถึง  หนวยทีแ่สดงปรมิาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลยัอํานวยการใหนักศกึษาตามปกติ  หนึ่งหนวยกิต  
หมายถึงการบรรยาย  1  ช่ัวโมง  หรือปฏิบตัิทดลองไมนอยกวา  2  ช่ัวโมง  หรือการฝกงานไมนอยกวา  3  
ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ  สวนการสอนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามเกณฑที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด 

1.1.4  หลักสตูรมี  1  แผนการศึกษา  คือ  แผน ก แบบ ก 2  แผนศึกษารายวชิาและทํา
วิทยานิพนธ  ซ่ึงเปนแผนเชงิวิชาการเพยีงแผนเดยีว มีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรรวม 39 หนวยกิต 
ประกอบดวยวิชาบังคับ 7 หนวยกิต วิชาบังคับเลอืก 6 หนวยกิต วิชาเลือก  6  หนวยกิต วิชาสัมมนา  2  
หนวยกิต และ วิทยานิพนธ  18  หนวยกิต 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  ไมมี 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี    
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลาราชการปกติ     
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน  
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 8  และมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีใน 
             สาขาอื่นที่เกี่ยวของ      ทั้งในหรือตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย  
             ธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ 
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2)  ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรืออยูในการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา  
หลักสูตร ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.5  

  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1)  ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณ  และ/หรือผานการสอบขอเขียน 
2)  ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL สําหรับขอสอบ Paper-

based หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร) 
3)  เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  นักศึกษาขาดความเขมแข็งเชิงวิชาการในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล  
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  ใหนกัศึกษาเขาเรียนวิชาพื้นฐานที่จําเปนในระดับปริญญาตรีโดยไมนับหนวยกิต 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ  20   คน  

จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศกึษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ช้ันปที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดวาจะจบการศึกษา - 20 20 20 20 

 2.6 งบประมาณตามแผน (ตอป)  
  ใชงบประมาณ  ดังนี้ 
  งบบุคลากร    144,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน 144,000  บาท 
   หมวดคาจางประจํา ¯  บาท 
  งบดําเนินการ   150,000 บาท 
   หมวดคาตอบแทน 25,000  บาท 
   หมวดคาใชสอย 25,000  บาท 
   หมวดคาวัสด ุ 50,000  บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค 50,000  บาท 
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  งบลงทุน    300,000 บาท 
   หมวดครภุัณฑ 300,000  บาท 
     รวมทั้งสิ้น 594,000 บาท 
  คาใชจายตอหัวนักศึกษา  108,400  บาทตอป 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
  (พรอมดวยฉบบัแกไขเพิ่มเตมิ) 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39  หนวยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา 

 การศกึษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกนิ 8 ภาค 
 การศึกษาปกต ิ

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
   แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวทิยานิพนธ)  
    1) หมวดวิชาบังคับ   7 หนวยกิต 

   2) หมวดวิชาบังคับเลือก   6 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก   6 หนวยกิต 
    4)  หมวดวิชาสัมมนา   2 หนวยกิต 
    5) วิทยานิพนธ  18 หนวยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

  รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย 
ดังนี้  
อักษรยอ วก/ ME   หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
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เลขหลักหนวย   
เลข 0-3  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 4-9  หมายถึง วิชาเลือก 

เลขหลักสิบ    
เลข 0    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปฏิบัติการ 
เลข 1 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร 
เลข 2-4 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพลศาสตรความรอน  

  หมวดวิชากลศาสตรของไหล 
เลข 5-7  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาออกแบบ 

  หมวดวิชาพลศาสตรและการควบคุม 
เลข 8-9 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพิเศษ 

เลขหลักรอย 
เลข 6    หมายถึง วิชาระดับตน 
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
เลข 8    หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ 

หมายเหตุ 1.  รหัสวิชาและชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองไมซํ้ากับวิชาอื่น 
และชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองใชใหสอดคลองกัน 

     2. อักษรยอ ซ่ึงเปนอักษรยอของสาขาวิชาตองไมซํ้ากับสาขาวิชาอื่น 
 3.1.3.1  วิชาบังคับ   นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 หนวยกิต  ดังตอไปนี้  
 

รหัส  รายวิชา        หนวยกิต 
วก. 610    คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 610   Advanced Engineering Mathematics 

วก. 611    ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 611   Advanced Numerical Methods  

วก. 680    การเขียนเชิงวิชาการ       1 (1-3-4) 
ME 680   Technical Writing 
 3.1.3.2  วิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเอกจากหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตอไปนี้  เปนจํานวน  6  หนวยกิต 
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รหัส  รายวิชา        หนวยกิต 
หมวดวิชาความรอนและของไหล 
วก. 624 การถายเทความรอนขั้นสูง  3 (3-0-9) 
ME 624 Advanced Heat Transfer 

วก. 625   การออกแบบระบบทางความรอน     3 (3-0-9) 
ME 625   Design of Thermal Systems 

วก. 626   ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน    3 (3-0-9) 
ME 626   Numerical Method for Heat Transfer 

วก. 627   ปรากฏการณการถายเทในวสัดุพรุน     3 (3-0-9) 
ME 627   Transport Phenomena in Porous Media 

วก. 634   เทคโนโลยีการอบแหง       3 (3-0-9) 
ME 634   Drying Technology 

วก. 635   เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน      3 (3-0-9) 
ME 635   Energy Management Technology 

วก. 636   การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล     3 (3-0-9) 
ME 636   Design of Turbomachinery 

วก. 637   การไหลของของไหลหนืด      3 (3-0-9) 
ME 637   Viscous Fluid Flow 

วก. 638   เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด     3 (3-0-9) 
ME 638   Clean Room Technology and Design 

วก. 724   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 724   Advanced Thermodynamics 

วก. 725   ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง       3 (3-0-9) 
ME 725   Advanced Combustion Theory  

วก. 726   การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง     3 (3-0-9) 
ME 726   Advanced Refrigeration and Air Conditioning  

วก. 727   กลศาสตรของไหลขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 727   Advanced Fluid Mechanics 
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รหัส  รายวิชา        หนวยกิต 
วก. 728   การคํานวณดานพลศาสตรของไหล     3 (3-0-9) 
ME 728   Computational Fluid Dynamics 

วก. 729   พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ     3 (3-0-9) 
ME 729   Principle of  Microwave Heating 

วก. 747   หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1     3 (3-0-9) 
ME 747   Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 1 

วก. 748   หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2     3 (3-0-9) 
ME 748   Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 2 

วก. 749   หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 3     3 (3-0-9) 
ME 749   Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 3 
หมวดวิชาการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแขง็ 
วก. 654   การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล   3 (3-0-9) 
ME 654   Optimal Design of Mechanical Elements 

วก. 655   การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพวิเตอร   3 (3-0-9) 
ME 655   Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing 

วก. 656   การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร     3 (3-0-9) 
ME 656   Design of Agricultural Machines 

วก. 657   การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร     3 (3-0-9) 
ME 657   Agricultural Engineering Simulation 

วก. 658   การวัดและเครื่องมือการวัด      3 (3-0-9) 
ME 658   Measurement and Instrumentation 

วก. 659   พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต     3 (3-0-9) 
ME 659   Robot Dynamics and Control 

วก. 664   ทฤษฎีของความยดืหยุน       3 (3-0-9) 
ME 664   Theory of Elasticity 

วก. 665   กลศาสตรการแตกหกั       3 (3-0-9) 
ME 665   Fracture Mechanics 
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รหัส  รายวิชา        หนวยกิต 
วก. 674   การลา         3 (3-0-9) 
ME 674   Fatigue 

วก. 675   ไทรโบโลยี        3 (3-0-9) 
ME 675   Tribology 

วก. 676   การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล 3 (3-0-9) 
ME 676   Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 

วก. 754   วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 754   Advanced Finite Element Method 

วก. 755   การสั่นสะเทอืนทางกลขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 755   Advanced Mechanical Vibration 

วก. 756   การควบคุมอตัโนมัติขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 756   Advanced Automatic Control 

วก. 757    ระบบนิวเมตกิสและไฮดรอลิกสขั้นสูง     3 (2-3-8) 
ME 757   Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems 

วก. 758   กลศาสตรของแข็งขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 758   Advanced Mechanics of Solids 

วก. 777   หัวขอพิเศษทางการออกแบบ  พลศาสตร  การควบคุม     3 (3-0-9) 
  และกลศาสตรของแข็ง 1   

ME 777   Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 1 

วก. 778   หัวขอพิเศษทางการออกแบบ  พลศาสตร  การควบคุม     3 (3-0-9)  
   และกลศาสตรของแข็ง 2 

ME 778   Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 2 

วก. 779   หัวขอพิเศษทางการออกแบบ  พลศาสตร  การควบคุม     3 (3-0-9) 
  และกลศาสตรของแข็ง 3 

ME 779   Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 3 
 3.1.3.3  วิชาเลือก  6  หนวยกิต  นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาใดก็ไดจาก
กลุมวิชาบังคับเลือกดังกลาวขางตน  โดยไมซํ้ากับวิชาที่ศึกษาเปนวิชาเอก 
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 3.1.3.4  วิชาสัมมนา 
 

รหัส  รายวิชา        หนวยกิต 
วก. 600   สัมมนาทางวศิวกรรมเครื่องกล 1      1 (1-0-3) 
ME 600   Mechanical Engineering Seminar 1 

วก. 601   สัมมนาทางวศิวกรรมเครื่องกล 2      1 (1-0-3) 
ME 601   Mechanical Engineering Seminar 2 

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

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
วก. 610  คณิตศาสตรวศิวกรรมขั้นสงู  3  หนวยกิต วก. 611  ระเบยีบวิธีเชิงตวัเลขขั้นสูง 3  หนวยกิต 
วก. xxx  วิชาบังคับเลือก  3  หนวยกิต วก. xxx    วิชาบังคับเลือก 3  หนวยกิต 
วก. xxx   วิชาเลือก  3  หนวยกิต วก. xxx    วิชาเลือก 3  หนวยกิต 
วก. 600  สัมมนาทางวศิวกรรมเครื่องกล 1  1  หนวยกิต วก.601 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1  หนวยกิต 
รวม 10 หนวยกิต รวม 10  หนวยกิต 

 
ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
วก. 680   การเขียนเชิงวิชาการ 1  หนวยกิต วก. 800 วิทยานิพนธ 9  หนวยกิต 
วก. 800  วิทยานิพนธ 9  หนวยกิต   

รวม 10  หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หนวยกิต  
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วก. 610 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง      3 (3-0-9)   
ME 610  Advanced Engineering Mathematics 

สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรมในดานตาง ๆ อาทิเชน การนําความ
รอน การแพรกระจายของคลื่น การสั่นสะเทือน  กลศาสตรของแข็ง  และ กลศาสตรของไหล เปนตน  
การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาดังกลาว ท้ังในรูปผลเฉลยแมนตรงและเชิงตัวเลข  
ลาปลาซทรานสฟอรม  เวคเตอรแคลคูลัส  การวิเคราะหเชิงซอน การวิเคราะหสมการฟูเรียร  การใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดานคณิตศาสตร  

 

วก. 611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสงู      3 (3-0-9) 
ME 611  Advanced Numerical Methods 

สมการอนุพันธแบบตาง ๆ  ทั้งปญหาหนึง่มิติ และหลายมิต ิ  การแกกลุมสมการพีชคณิต  
เชิงเสนและไมเชิงเสน  การดิฟเฟอเรนชิเอตและการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประมาณคาแบบกาํลังสอง
ต่ําสุด วิธีดิสครีไตเซชั่นสมการอนุพันธรูปแบบตาง ๆ  โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส และไฟไนตวอลลุม 
บทนําเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต  

 

วก. 680 การเขียนเชิงวชิาการ       2 (1-3-4) 
ME 680  Technical Writing 

เนื้อหา รูปแบบและการนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ องคประกอบของวิทยานิพนธ การ
เขียนบทคัดยอ ความเปนมา ขั้นตอนวิธีการวิจัย การวิเคราะหผลการวิจัย ขอสรุปและเสนอแนะ การใช
รูปและตาราง การเขียนสัญลักษณและสมการคณิตศาสตร การใชศัพทวิชาการอยางถูกตอง จริยธรรม
ของนักวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเสนอผลงานวิชาการ 

 

วก. 624 การถายเทความรอนขั้นสูง      3 (3-0-9)  
ME 624  Advanced Heat Transfer  

หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอน ไดแก การนาํความรอน การพาความรอน และ
การแผรังสี  สมการการนําความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงทีสํ่าหรับปญหาหนึ่งมิต ิ  และหลาย
มิติของรูปทรงตาง ๆ  การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธีตาง ๆ  เชน  วิธีแยกตวั
แปร  วิธีซุปเปอรโพสสิช่ัน การใชระเบยีบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนําความรอน สมการการพา
ความรอนและสมการโมเมนตัมในระบบทีม่ีการไหลแบบราบเรียบ การพาความรอนในกรณีการไหล
ภายในและรอบนอกวัตถุ การพาความรอนอิสระ การพาความรอนในวัสดพุรุน การเดือด และการ
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ควบแนน  หลักการของการแผรังสีความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอืน่ ๆ  สมบัติการแผรังสีของผิววัตถุ
จริง  แฟคเตอรเชิงรูปราง การแลกเปลี่ยนรังสีความรอนในระบบที่มีพืน้ผิวปด 

 

วก. 625 การออกแบบระบบทางความรอน     3 (3-0-9) 
ME 625  Design of Thermal Systems   

การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วธีิเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยว 
ของกับระบบการไหลและระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิงประจักษ
สําหรับแกปญหาตาง ๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเอ็กเซอรจี  เทคนิคการหาคาเหมาะ 
สมที่สุด  เทคนิคการออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร 

 

วก. 626 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน   3 (3-0-9)  
ME 626  Numerical Method for Heat Transfer  

สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหากลไกการถายเทความรอนในรูปแบบตาง ๆ การนําความ
รอน การพาความรอน  และการแผรังสีความรอน การแกปญหาการถายเทความรอนดวยระเบยีบวิธีเชิง
ตัวเลขตาง ๆ เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส วิธีไฟไนตวอลลุม และไฟไนตเอลิเมนต การคํานวณการถายเท
ความรอนในพิกัดตาง ๆ เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพกิดัทรงกลม การแกปญหาการถายเท
ความรอนในของแข็งและของไหล และในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

วก. 627 ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน     3 (3-0-9) 
ME 627  Transport Phenomena in Porous Media 

ทฤษฎีเกี่ยวกับวัสดุพรุน  การสรางสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาการถายเทความรอน
และมวลสารในวัสดุพรุนชนิดอิ่มตัวและไมอ่ิมตัวในกระบวนการตาง ๆ  อาทิเชน  การเย็นเยือก  การ
ละลาย  การอบแหง  และการซึมของน้ําในเพคเบดเปนตน  การสรางสมการไฟไนตวอลลุมและขั้นตอน
พัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยแกปญหา การทดลองจริงในหองปฏิบัติการการ
ถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน 

 

วก. 634 เทคโนโลยีการอบแหง      3 (3-0-9) 
ME 634 Drying Technology 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการอบแหง  กลไกการเคลื่อนที่ของความชื้นออกจากวัตถุ 
กระบวนการอบแหงแบบพิเศษ การอบแหงโดยใชไอน้ํา การอบแหงดวยวิธีสุญญากาศ การอบแหงดวย
คล่ืนไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ และการอบแหงดวยวิธีธรรมดาควบคูกับคลื่นไมโครเวฟหรือคล่ืนวิทยุ 
เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหสมรรถนะกระบวนการอบแหงและการ
ทดลองจริงของกระบวนการอบแหงในหองปฏิบัติการ 
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วก. 635 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน     3 (3-0-9) 
ME 635 Energy Management Technology 

แหลงพลังงานตามธรรมชาติ  โรงจักรตนกําลัง พลังงานหมุนเวยีนและทดแทน การ
วิเคราะหการใชพลังงานและแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แนวโนม
ของการใชพลังงาน หนวยงานที่เกีย่วของกับพลังงานในประเทศไทย นโยบายและกฎหมายดานพลังงาน
ในอนาคตของประเทศไทย การจัดการพลงังานและเทคโนโลยีพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การ
เยี่ยมชมกิจการดานพลังงานตาง ๆ  

 

วก. 636 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล     3 (3-0-9) 
ME 636  Design of Turbomachinery 

ประเภทของอปุกรณเครื่องจกัรกลของไหล คุณลักษณะและสมรรถนะของอุปกรณเครื่อง 
จักรกลของไหลแตละชนิด อาทิเชน พัดลม ปม โบลเวอร คอมเพรซเซอร และกังหันน้ํา ทฤษฏีและ
หลักการออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร การเดินเครื่อง การซอมบํารุง 

 

วก. 637 การไหลของของไหลหนืด      3 (3-0-9) 
ME 637  Viscous Fluid Flows 

สมการพื้นฐานของการไหลแบบอัดตวัได  การหาคําตอบของสมการนิวโตเนยีน  ลามินาร 
บาวดารีเลเยอร  เสถียรภาพของการไหลแบบราบเรียบ  การไหลแบบปนปวนแบบอัดตัวไมได  บาวดา
รีเลเยอรสําหรับการไหลแบบอัดตัวได  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลของของไหลแบบ
หนืด 

 

วก. 638 เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด    3 (3-0-9) 
ME 638  Clean Room Technology and Design 

ความตองการและการจดัแบงประเภทของหองสะอาด  อนุภาคที่มาทางอากาศ ขอกําหนด
และการควบคมุอนุภาค การควบคุมรูปแบบการไหล การไหลแบบทั่วไป การไหลแบบราบเรียบ การ
ไหลแบบดิ่งลง การไหลแบบขวาง และปจจัยที่มีผลตอการกระจายของอนุภาค เงื่อนไขการออกแบบของ
แตละกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม คุณภาพและการควบคุมอากาศภายใน ความสบายของมนุษย 
ไซโครเมตรี การคํานวณภาระความรอน ระบบควบคุมการทําความเยน็ การปรับอากาศและภาวะมลพิษ 
มาตรฐานของภาวะมลพิษและสิ่งที่เปนอันตรายตอการทํางาน แหลงกําเนิดและการควบคุมเสียง 
กรณีศึกษา  
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วก. 724 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 724  Advanced Thermodynamics 

การใชกฎขอหนึ่งและขอที่สองทางเทอรโมไดนามิกสสําหรับการวิเคราะห  ระบบทาง
ความรอน ระบบเฟสเดียวและหลายระบบเฟส การยอนกลับไมไดและเอกเซอรจ ี  ปฏิกริยาทางเคมี  การ
ผลิตกําลัง  การออกแบบระบบทางเทอรโมไดนามิกส  เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดทางเทอรโม
ไดนามิกส การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหสมบัติและระบบทางเทอรโมไดนามิกส 
 

วก. 725 ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสงู      3 (3-0-9) 
ME 725  Advanced Combustion Theories 

ทฤษฎีการเผาไหม  เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การวิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเม
ตริค สมการอนุรักษสําหรับการไหลที่มกีารเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมีเชิงจลน ปฏิกิริยา
ลูกโซ อุณหภมูิเปลวไฟ  การเผาไหมแบบผสมลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกดิมลพิษ
จากการเผาไหม งานประยกุตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม 

 

วก. 726 การทําความเยน็และปรับอากาศขั้นสูง     3 (3-0-9) 
ME 726  Advanced Refrigeration and Air Conditioning  

พื้นฐานการทําความเยน็และการปรับอากาศ ทฤษฎีการถายเทความรอนและความชืน้ 
ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม  การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํามาก  อิทธิพลทางความรอนของ
ส่ิงแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พื้นฐานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความเยน็และระบบปรับอากาศ การ
ควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  

 
วก. 727 กลศาสตรของไหลขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 727  Advanced Fluid Mechanics 

ทฤษฎีกลศาสตรของไหล สมการอนุรักษมวล สมการโมเมนตมั และสมการอนุรักษ
พลังงาน การวิเคราะหชุดสมการกํากับและการหาผลเฉลยแมนตรงสําหรับปญหาการไหลรูปแบตางๆ 
ทฤษฎีของบาวดารีเลเยอร การไหลเนื่องจากแรงลอยตวั การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีเบื้องตนของการ
ไหลปนปวน 

 

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

สมการเชิงอนุพันธยอยของปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน  วิธีไฟ
ไนตดิฟเฟอเรนซ  และไฟไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน 
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การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรทางพานิชยแกปญหาทางพลศาสตร
ในอุตสาหกรรม 
 

วก. 729 พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ    3 (3-0-9) 
ME 729    Principle of Microwave Heating   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกําเนิดความรอนจากไมโครเวฟ  สวนประกอบพืน้ฐานของ
ระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ  วิธีการวัดหาคาไดอิเลคตริกของวัสดุ  การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร  การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดทุี่มีขนาดกึ่งอนันตโดยใชกฎของแล
มเบิรท  การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวสัดุที่มีขนาดจาํกัดโดยใชสมการแมกซเวลล  การ
หาคําตอบจากแบบจําลองโดยใชคอมพวิเตอร  การทดลองในระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ  การ
ออกแบบระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟสําหรับอุตสาหกรรม  กฎของความปลอดภัย 

 

วก. 747 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1    3 (3-0-9) 
ME 747 Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 1 

เปนวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาวชิาการใหม ๆ  ทางดานความรอนและของไหล  ที่นาสนใจเปน
พิเศษ 

 

วก. 748 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2    3 (3-0-9) 
ME 748 Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 2 

เปนวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาวชิาการใหม ๆ  ทางดานความรอนและของไหล  ที่นาสนใจเปน
พิเศษ 

 

วก. 749 หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 3    3 (3-0-9) 
ME 749 Special Topic in Thermo-Fluid Engineering 3 

เปนวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาวชิาการใหม ๆ  ทางดานความรอนและของไหล  ที่นาสนใจเปน
พิเศษ 

 

วก. 654 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล   3 (3-0-9) 
ME 654  Optimal Design of Mechanical Elements 

ประเภทของปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การตั้งปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด 
วิธีการเชิงวิเคราะหและวิธีการเชิงตัวเลขในการแกปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การประยุกตใช
หลักการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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วก. 655 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร  3 (3-0-9) 
ME 655  Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing  

การใชคอมพิวเตอรชวยในขัน้ตอนตาง ๆ ของกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและเขยีน การใชคอมพวิเตอรวิเคราะหปญหาทางวศิวกรรมเครื่องกล 
การใชคอมพิวเตอรชวยในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นสวน  

 

วก. 656 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร     3 (3-0-9) 
ME 656  Design of Agricultural Machines 

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร และอุปกรณทางการเกษตร ความสัมพันธระหวางดิน 
พืช และเครื่องจักร การผลิตเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศ การวิเคราะหปจจัยและขอจํากัดในการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร แนวคิดในการออกแบบใหตรงกับความตองการของผูใช 

 

วก. 657  การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร     3 (3-0-9) 
ME 657  Agricultural Engineering Simulation 

ขั้นตอนการจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร ซ่ึงประกอบดวย กระบวนการผลิตทางการ
เกษตร การทํางานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร เชนรถไถปรับหนาดิน เครื่องจักรแปรรูปทางการ
เกษตร กําหนดตัวประกอบตาง ๆ และความสัมพันธของแบบจําลองและสมการคณิตศาสตร เพื่อสราง
แบบจําลองสําหรับงานวิจัย และการปฎิบัติจริง  
 

วก. 658 การวัดและเครื่องมือการวัด      3 (3-0-9) 
ME 658  Measurement and Instrumentation  

เทคนิคในการทดลองเพื่อการวัดตัวแปรทางกายภาพเชน แรง ความเคน อุณหภมูิ ปริ
มาตรการไหล และความเรง หลักการทาํงานของอุปกรณตรวจวัดตางๆ คาผิดพลาดในการวัด การ
วิเคราะหความไมแนนอน ความนาจะเปนและสถิติ การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในเก็บผลการทดลอง 
การออกแบบเครื่องมือวัด 

 

วก. 659 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต    3 (3-0-9) 
ME 659 Robot Dynamics and Control 

การใชงานหุนยนตในเชิงอุตสาหกรรม ทฤษฎีการควบคุมแบบตาง ๆ วิธีการคํานวณ
โมเมนตของความเฉื่อย วิธีวิเคราะหทางจลนพลศาสตร และจลศาสตร ของการเคลื่อนที่ของหุนยนต การ
คํานวณและควบคุมตําแหนงของขอตอ การหาเสนทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การใชงานของหุนยนต
รวมกับอุปกรณตรวจวัด เชน อุปกรณตรวจวัดแรง และ ระยะทาง แนะนําการมองเห็นของหุนยนต การ
รับรูรูปแบบ และปญญาประดิษฐ 
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วก. 664 ทฤษฎีของความยืดหยุน      3 (3-0-9) 
ME 664 Theory of Elasticity 

การวิเคราะหความเคนและความเครียด กฏของฮุกสําหรับปญหาแบบสองและสามมิติ 
เงื่อนไขการสมดุลและความเขากันได ฟงกช่ันความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัดตั้งฉาก ระบบ
พิกัดเชิงขัว้ และระบบพกิัดโคง ปญหาการยืดหยุนในสามมิติ 

 

วก. 665 กลศาสตรการแตกหัก      3 (3-0-9) 
ME 665  Fracture Mechanics 

สาเหตุและการปองกันความเสียหายของโครงสราง  การสะสมของความเคน  ความเคน
และความเครียดที่ปลายรอยราว  กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน  และกลศาสตรการแตกหัก
แบบอิลาสโต-พลาสติก  การทดลองทางดานกลศาสตรการแตกหัก 

 

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

การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งที่มีโครงสรางผลึก  การเกิดของรอยราวลา
ในของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง  การลาแบบจํานวนรอบสูง  การลาแบบจํานวนรอบ
ต่ํา  การลาจากการสัมผัส  การลาจากการกัดกรอน 

 

วก. 675 ไทรโบโลย ี        3 (3-0-9) 
ME 675  Tribology 

สมบัติของผิวแข็งและการวัดสมบัติของผิวแข็ง  กลศาสตรการสัมผัส  ทฤษฎีการเสียดทาน  
กลไกการสึกหรอ  การทดสอบการสึกหรอ  การหลอล่ืน สมบัติไทรโบโลยีของของแข็ง   

 

วก. 676 การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล   3 (3-0-9) 
ME 676  Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 

การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวสัดุ และกระบวนการผลิตที่มีตอ
คุณลักษณะ สมรรถนะ และราคาของชิ้นสวนตาง ๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพือ่วิเคราะหฟงกช่ันคาใชจาย การหาคาที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณลักษณะ
ของวัสดุ และการประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน  

 

วก. 754 วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง      3 (3-0-9) 
ME 754  Advanced Finite Element Method 

ขั้นตอนโดยทัว่ไปของระเบยีบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต 
สมการไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอนและดานการไหล การ
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วิเคราะหหาความเคนและความเครียด การวิเคราะหหาอุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา
ทางดานโครงสรางและการถายเทความรอน รวมทั้งการประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

 

วก. 755 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสงู      3 (3-0-9) 
ME 755  Advanced Mechanical Vibration 

ทบทวนการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระตัวเดยีว  การวิเคราะหการ
ส่ันสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว   ความถี่ธรรมชาติ  การสั่นสะเทือนที่ถูกบังคับ  ผลของ
แรงเสียดทาน  วิธีการเชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz  การลดการสั่นสะเทือน  การวดัความ
ส่ันสะเทือน การหาความเร็ววิกฤติในเครื่องจักรกล  การแกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

 

วก. 756 การควบคุมอัตโนมตัิขั้นสงู      3 (3-0-9) 
ME 756  Advanced Automatic Control 

ทฤษฎีการควบคุม หลักการควบคุมขั้นสูงเฉพาะทาง การควบคุมแบบปรับตัวได การ
ควบคุมเชิงสุม การควบคุมแบบไมเปนเชิงเสน การควบคมุแบบเรียนรูและทําซ้ํา การควบคุมระบบขนาด
ใหญที่มีตัวแปรจํานวนมาก ปฏิบัติการการนําทฤษฎีไปใชควบคุมระบบทางกล 

 

วก. 757 ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง     3 (3-0-9) 
ME 757  Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems 

การออกแบบวงจรนิวมาตกิสและไฮดรอลิกส บลอกไดอะแกรม การควบคุมระบบแบบเปด 
การควบคุมแบบปอนยอนกลับ การใชพีแอลซี (PLC) ขั้นสูงเพื่อแกปญหาในระบบที่ซับซอนและมีขนาด
ใหญ   

 

วก. 758 กลศาสตรของแข็งขัน้สูง      3 (3-0-9) 
ME 758  Advanced Mechanics of Solids 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปรางของของแข็งแบบสถิตและจลศาสตรโดยวิธีการเทนเซอร 
การใชงานเทนเซอร คูลําดับ เคอฟวิลิเนียรและแคลคูลัสของความยืดหยุน วิสโคอิลาสติกซิตี้ ทฤษฎี
พลังงาน และการอนุรักษพลังงาน 

 

วก. 777 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 1  3 (3-0-9) 
ME 777 Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 1 

เปนวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาวชิาการใหม ๆ  ทางดานการออกแบบ  พลศาสตร  การควบคุม  
และกลศาสตรของแข็ง ที่นาสนใจเปนพิเศษ 
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วก. 778 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 2  3 (3-0-9) 
ME 778 Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 2 

เปนวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาวชิาการใหม ๆ ทางดานการออกแบบ  พลศาสตร  การควบคุม  
และกลศาสตรของแข็ง  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 

 

วก. 779 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 3  3 (3-0-9) 
ME 779 Special Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics 3 

เปนวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาวชิาการใหม ๆ ทางดานการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม 
และกลศาสตรของแข็ง  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 

 

วก. 600 สัมมนาทางวศิวกรรมเครื่องกล 1     3 (3-0-9) 
ME 600 Mechanical Engineering Seminar 1 

การศึกษาหรือคนควาเกี่ยวกับปญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมาย
จากอาจารยผูสอน ในระหวางการศึกษา  นักศึกษาจะตองทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตอ
ผูเขารวมวิชาสัมมนา 

 

วก. 601 สัมมนาทางวศิวกรรมเครื่องกล 2     1 (1-0-3) 
ME 601 Mechanical Engineering Seminar 2 

การศึกษาหรือคนควาเกีย่วกบัปญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมาย
จากอาจารยผูสอน ในระหวางการศึกษา  นักศึกษาจะตองทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตอ
ผูเขารวมวิชาสัมมนา 

 

วก. 800 วิทยานิพนธ       18 
ME 800  Thesis 

การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กอใหเกิด
ประโยชนในการใชงานจริง หรือเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนําเสนอวิทยานิพนธ การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ มีการ
เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบในรูปแบบการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐาน 
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 3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร    
    

สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
1 รองศาสตราจารย นายชาวสวน   กาญจโนมัย  D.Eng. Mechanical Engineering  Nagaoka University of 

Technology 
2545 

    M.S. Mechanical Engineering University of Southern 
California 

2537 

    B.Eng. Industrial Engineering Kasetsart University 2534 
2. ผูชวยศาสตราจารย นายวิทวัส    ศตสุข  Ph.D. 

 
M.Eng. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Illinois Institute of 
Technology 
California State U. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2543 
 

2536 
2533 

3. ศาสตราจารย นายผดุงศักดิ ์  รัตนเดโช  Post-Doc Mechanical Engineering University of Minnesota 
Twin Cities 

2545 

    Ph.D. Mechanical Engineering Nagaoka University of 
Technology 

2544 
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สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
3. ศาสตราจารย นายผดุงศักดิ ์  รัตนเดโช  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

(ตอ)    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบรุี 

2533 

4. ศาสตราจารย นายสมชาต ิ  ฉันทศิริวรรณ  Ph.D. Mechanical Engineering University of California 2539 
    M.S. Mechanical Engineering Stanford University 2533 
    B.S. Engineering and Applied 

Science 
California Institute of 
Technology 

2532 

5. อาจารย นายสัปปนันทน  เอกอําพน  Ph.D. Mechanical Engineering MIT, USA 2551 
    M.Eng. Mechanical Engineering MIT, USA 2547 
    B.S. Mechanical Engineering Brown University, USA 2545 

 

  3.2.2 อาจารยประจํา 
  

สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
1. รองศาสตราจารย นายดุลยโชต ิ  ชลศึกษ  Ph.D. Mechanical Engineering Columbia University 2544 
    M.Eng. Mechanical Engineering Columbia University 2540 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535 
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สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
2. ศาสตราจารย นายผดุงศักดิ ์  รัตนเดโช  Post-Doc Mechanical Engineering University of Minnesota 

Twin Cities 
2545 

    Ph.D. Mechanical Engineering Nagaoka University of 
Technology 

2544 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 
2533 

3. ศาสตราจารย นายสมชาต ิ  ฉันทศิริวรรณ  Ph.D. Mechanical Engineering University of California 2539 
    M.S. Mechanical Engineering Stanford University 2533 
    B.S. Engineering and Applied 

Science 
California Institute of 
Technology 

2532 

4. รองศาสตราจารย นายพินยั   ทองสวัสดิ์วงศ  M.Eng. Farm Machinery Asian Institute of 
Technology  

2524 

    วศ.บ.  วิศวกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2516 
5. ผูชวยศาสตราจารย นายเกียรติขจร   สุเวทเวทนิ  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 
2532 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524 
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สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
6. ผูชวยศาสตราจารย นายฉัตรชัย   มานะด ี  M.Agr. Agricultural Engineering Kobe University 2533 
    B.Agr. Agricultural Engineering Kobe University 2531 

7. ผูชวยศาสตราจารย นายวิทวัส    ศตสุข  Ph.D. 
 

M.Eng. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Illinois Institute of 
Technology 
California State U. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2543 
 

2536 
2533 

8. รองศาสตราจารย นายชาวสวน   กาญจโนมัย  D.Eng. Mechanical Engineering  Nagaoka University of 
Technology 

2545 

    M.S. Mechanical Engineering University of Southern 
California 

2537 

    B.Eng. Industrial Engineering Kasetsart University 2534 
9. ผูชวยศาสตราจารย นายวิโรจน   ลิ่มตระการ  ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 
    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2533 
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สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
10. ผูชวยศาสตราจารย นายบรรยงค   รุงเรืองดวยบญุ  Ph.D. Mechanical Engineering Lehigh University 2546 

    M.S. Mechanical Engineering Lehigh University 2543 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ส.เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 
2538 

11. ผูชวยศาสตราจารย นายวาทิต   ภักด ี  Ph.D. Mechanical Engineering University of Colorado 2546 
    M.S. Mechcanical Engerring University of Colorado  2541 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537 

12. อาจารย นายมนตชัย  พฤกษวไิลเลิศ  Ph.D. Materials science Nagaoka University of 
Technology 

2549 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

13. ผูชวยศาสตราจารย นายธีระ   เจียศิริพงษกุล  Ph.D. Applied Mechanics 
(Vibrations) 

University of Darmstadt  2548 

    M.Eng. Mechatronics Asian Institute of 
Technology 

2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

2540 
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สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
14. ผูชวยศาสตราจารย นายไชยณรงค   จักรธรานนท  Ph.D. Mechanical Engineering University of Tokyo 2549 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2541 
    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบรุี 
2536 

15. อาจารย นายชาญณรงค  อัศวเทศานภุาพ  Ph.D. Mechanical Engineering University of Southern 
California 

2550 

    M.Eng. Aerospace engineering University of Southern 
California 

2548 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

2538 

16. อาจารย นายสัปปนันทน  เอกอําพน  Ph.D. Mechanical Engineering MIT, USA 2551 
    M.Eng. Mechanical Engineering MIT, USA 2547 
    B.S. Mechanical Engineering Brown University, USA 2545 
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สําเร็จการศึกษาจาก 
ลําดับที่ 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สถาบัน ป 
17. อาจารย นายอิศเรศ  ธุชกัลยา*  วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 
2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

2541 

18. อาจารย นายกริช  เจียมจิโรจน*  วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

2544 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลจักรกล
เกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2541 
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  
 4.1 คําอธิบายโดยยอ 

การสรางโครงการวิจยัและดาํเนินการวิจยัอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวศิวกรรม 
เครื่องกล เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กอใหเกดิ
ประโยชนในการใชงานจริง หรือเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนําเสนอ
วิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจยัเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจยั และจริยธรรมในการ
เผยแพรผลงานวิชาการ มีการเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบในรูปแบบการประชมุ
วิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน 

 4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทาํวิทยานิพนธ  ตลอดทั้งมีความ
เชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ  โปรแกรม ในการทําวิทยานิพนธซ่ึงสามารถเปนตนแบบในการ
พัฒนาตอได  โดยมีขอบเขตวิทยานิพนธทีส่ามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํหนด  ผลงาน
ที่ไดมีประโยชนตอสาธารณชนทั้งงานพืน้ฐานและงานประยุกต 

 4.3 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 – 2   ปการศึกษาที่ 2 
 4.4 จํานวนหนวยกิต 
  18   หนวยกิต 
 4.5 การทําวิทยานิพนธ 
 4.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบยีนทําวิทยานิพนธได  เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาค 

การศึกษาปกต ิ  และจะตองมีหนวยกิตสะสมวิชาบังคับ 8 หนวยกิต วชิาบังคับเลือก 6 หนวย
กิต และวิชาเลือกทั่วไป 6  หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 3.00 (คดิ เฉพาะ
รายวิชาที่ไดระดับ C ขึ้นไป) 

 4.5.2 หลังจากจดทะเบียนทาํวิทยานิพนธแลว  นกัศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เพื่อใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  และกรรมการวิทยานพินธรวมไมนอยกวา 3 ทานซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา 
รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานพินธ  และสอบวิทยานิพนธ 

 4.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ประกอบดวย  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลักและอาจ
มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม  โดยมคีุณสมบัติดังนี ้

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวฒุิปริญญาเอก 
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
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นั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยทีม่ิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน  และตองมีประสบการณใน
การทําวิจยัที่มใิชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 4.6 การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาตอสัปดาห  จัดทําบนัทกึการใหคําปรึกษา   

 4.7 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ  ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษา  และประเมินจากรายงานที่มีการนําเสนอตอคณะกรรมการในลักษณะของการสอบ
การนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา  4  ทาน โดยมีรายละเอียดดงนี้ 
4.7.1 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําอันไดแกอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและกรรมการวทิยานิพนธ  และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒภิายนอกดังกลาว  ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเทา  
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น  หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจยัที่มิใชสวนหนึง่ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

4.7.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  อาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได  แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบ
วิทยานิพนธดวยทกุครั้ง 

4.7.3   นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมือ่สอบภาษาตางประเทศผานแลว 
4.7.4   การสอบวิทยานิพนธ  ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

4.7.5   หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  นักศึกษาจะตองสอบผานวิชาภาษาอังกฤษกอน
การสอบวิทยานิพนธ  โดยจะตองสอบไดระดับ P ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการ ศึกษาระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2539 หรือเรียนผานวิชาภาษาอังกฤษที่จัดไวโดยเฉพาะ 

 
 
 



มคอ.2 
 

 34 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง  การแตงกาย  การเขาสังคม  เทคนิค

การเจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธที่ดี  การบรรยาย
ตอสาธารณะ  และการวางตวัในการทํางานในบางรายวชิา
ที่เกี่ยวของ   

ดานภาวะผูนํา  และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- กําหนดใหมรีายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม  
และมีการกําหนดหวัหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน  
กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการทําสื่อการนําเสนอและ
นําเสนอรายงาน  เพื่อเปนการฝกใหนกัศึกษาไดสราง
ภาวะผูนําและการเปนสมาชกิกลุมที่ด ี
- มีกิจกรรมนกัศึกษาที่มอบหมายใหนกัศกึษาหมนุเวียน
กันเปนหัวหนาในการดําเนนิกิจกรรม  เพือ่ฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาทีจ่ะสรางวินัยในตนเอง  เชน  การเขาเรียนตรง
เวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรยีน  
เสริมความกลาในการแสดงความคิดเหน็ 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม  และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับวศิวกรรม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกบัผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบรื่น  และเปนประโยชนตอสวนรวม  นอกจากนัน้วิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาที่สรางผลกระทบ 
ไดในวงกวาง จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดยีวกบัการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ 
อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศกึษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติ
ดานคุณธรรม  จริยธรรมอยางนอย 7 ขอ ตามที่ระบุไว 

(1) ตระหนกัในคณุคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคญั 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนษุย 

(5) เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพตอบุคคล  องคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมวีิชาสัมมนา 1 – 3 ที่อาจารยผูสอนจัดใหมีการ

วัดมาตรฐานทัง้ในดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผู อ่ืน เปนตน  
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   
  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสงงานตามกําหนดระยะ 
เวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 2.2 ความรู 
  1) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเกีย่วกับวิศวกรรมเครื่องกล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานัน้ตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสงัคม  
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี ้

(1) มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา  เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรม  รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ  และการใชเครื่องมอืที่เหมาะสมกบัการแกไขปญหา 
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(3) สามารถวิเคราะห  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการนําไป
ประยุกต 

(5) รู  เขาใจและสนใจพัฒนาความรู  ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเนื่อง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลีย่นแปลง  

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ  
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวจิัยพื้นฐานใหใชงาน 

ไดจริง 
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชัน้

เรียน  ตลอดระยะเวลาทีน่ักศึกษาอยูในหลักสูตร 
  2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  การคนควา  วจิัย  สัมมนา โดยเนน
หลักการทางทฤษฎี  และประยุกตทางปฏบิัติในสภาพแวดลอมจริง  โดยทนัตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ี  ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
อาจจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มปีระสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมนิจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้เรียน 

 2.3 ทักษะทางปญญา 
  1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชพีไดโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบการ 
ศึกษาแลว ดังนั้นนักศกึษาจาํเปนตองไดรับการพัฒนาทกัษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม  จริยธรรม  
และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลในขณะที่สอนนักศกึษา  อาจารยตองเนนใหนกัศึกษา
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คิดหาเหตุผล  เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา  วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคดิดวยตนเอง  ไมสอนใน
ลักษณะทองจาํ  นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกดิทักษะทางปญญาดังนี้ 

(1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน วิเคราะหงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห  และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได

อยางเหมาะสม 
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา  

อธิบายแนวคิดของการแกปญหา  และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา  โดยหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 
  2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตทางวิศวกรรมเครื่องกล 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) ใหนกัศึกษามโีอกาสปฏิบัติจริง 

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เชน  ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน 
 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเกีย่วของกับคนที่ไมรูจักมากอน 
คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา  หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา  ความ 
สามารถที่จะปรับตัวใหเขากบักลุมคนตาง ๆ เปนเรือ่งจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรก
วิธีการที่เกีย่วของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา   

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ 
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา  หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
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(5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม  
พรอมทั้งแสดงจุดยนือยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดไดในระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ใชการสอนทีม่ีการกําหนดกิจกรรมใหมกีารทํางานเปนกลุม  การทํางานที่ตองประสาน 

งานกับผูอ่ืน  ขามหลักสูตร  หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น  หรือผูมีประสบการณ  
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางตวับุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏบิัติงานไดเปน

อยางด ี
(4) มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูนํา 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ช้ันเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
  1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบนัตอการทํางานที่เกีย่วกับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

(2) สามารถแนะนาํประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูและประสบการณทาง
วิศวกรรมเครื่องกลอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน  เลือกใชรูปแบบของ
ส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชทักษะวิศวกรรมเครื่องกลอยางเหมาะสม 
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การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน  โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา  
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา  และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา  ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ  ตอนักศึกษาในชั้นเรียน  อาจมีการวิจารณเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง  และ

สถานการณเสมือนจริง  และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม  เรียนรูเทคนิคการประยุกตวิศวกรรม 
เครื่องกลมาใชงานหลากหลายสถานการณ 

3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี  การประยุกตใชทฤษฎี  การเลือกใช

เครื่องมือทางวิศวกรรม เครื่องกล  หรือที่เกี่ยวของ 
(1) ประเมินจากผลการทดสอบรายวชิา 
(2) ประเมินจากผลการเรียนวิชาสัมมนา 
(3) ประเมินจากการสอบเกี่ยวกบัวิทยานิพนธ  อันไดแก  การสอบเคาโครง  การสอบ

ความกาวหนา  และการสอบเพื่อจบการศึกษา 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนกัในคณุคาและคณุธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซ่ือสัตยสุจริต 
2)  มีวินยั  ตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ 
 ความเปนมนษุย 
5)  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบคุคล  องคกรและสังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

  3.1.2  ความรู 
  1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนือ้หาสาขาวิชา 

 วิศวกรรมเครื่องกล 
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2) สามารถวิเคราะหปญหา  เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรม  รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ  และการใชเครื่องมอืที่เหมาะสมกบัการแกไขปญหา 

3) สามารถวิเคราะห  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบวิศวกรรมเครื่องกลใหตรงตามขอกําหนด 

4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการนําไป
ประยุกต 

5) รู  เขาใจและสนใจพัฒนาความรู  ความชํานาญทางวิศวกรรมเครื่องกลอยางตอเนื่อง 
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเล็งเห็นการเปลีย่นแปลง  และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ  
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานวจิัยพื้นฐานใหใชงาน 

ไดจริง 
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ 
  3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
2)  สามารถสืบคน วิเคราะหงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง 
      สรางสรรค 
3) สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห  และสรุปประเด็นปญหาความตองการ 
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลไดอยาง 
 เหมาะสม 

  3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา  
 ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  
 ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา  หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม   
 พรอมทั้งแสดงจุดยนือยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรเคร่ืองกล 
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบนัตอการทํางานที่เกีย่วกับวิศวกรรม  
 เครื่องกล 

         2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูและประสบการณทาง 
          วิศวกรรมเครื่องกลอยางสรางสรรค 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน  เลือกใชรูปแบบของสื่อ 
 การนําเสนออยางเหมาะสม 
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหและ 
การสื่อสาร 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
วก. 610    คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง                              

วก. 611    ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขขั้นสูง                               

วก. 680    การเขียนเชิงวิชาการ                               

วก. 624     การถายเทความรอนขัน้สูง                              

วก. 625   การออกแบบระบบทางความรอน                              

วก. 626   ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขสําหรับการถายเท 
                   ความรอน 

                             

วก. 627   ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน                              

วก. 634   เทคโนโลยีการอบแหง                               

วก. 635   เทคโนโลยีการจดัการพลังงาน                              

วก. 636   การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล                              

วก. 637   การไหลของของไหลหนืด                               

วก. 638   เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด                              

วก. 724   เทอรโมไดนามกิสขั้นสูง                              
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหและ 
การสื่อสาร 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
วก. 725   ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง                               

วก. 726   การทาํความเย็นและปรับอากาศขัน้สูง                              

วก. 727   กลศาสตรของไหลขั้นสูง                              

วก. 728   การคํานวณดานพลศาสตรของไหล                              

วก. 729   พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ                              

วก. 747   หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 1                              

วก. 748  หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 2                              

วก. 749  หัวขอพิเศษทางความรอนและของไหล 3                              

วก. 654  การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของ 
                 ชิน้สวนทางกล  

                             

วก. 655  การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิต 
                  ดวยคอมพิวเตอร  

                             

วก. 656   การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร                              

วก. 657   การจําลองแบบดานวศิวกรรมเกษตร                              

วก. 658   การวดัและเครื่องมือการวัด                               

วก. 659   พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต                              

วก. 664   ทฤษฎีของความยืดหยุน                               

วก. 665   กลศาสตรการแตกหัก                               
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหและ 
การสื่อสาร 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
วก. 674   การลา                                

วก. 675   ไทรโบโลย ี                               

วก. 676   การวิเคราะหและการประเมินทาง
เศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล 

                             

วก. 754   วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง                               

วก. 755   การสั่นสะเทอืนทางกลขั้นสูง                              

วก. 756   การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง                               

วก. 757    ระบบนวิเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง                              

วก. 758   กลศาสตรของแข็งขั้นสูง                               

วก. 777   หัวขอพิเศษทางการออกแบบ  พลศาสตร 
                   การควบคุม  และกลศาสตรของแข็ง 1   

                             

วก. 778   หัวขอพิเศษทางการออกแบบ  พลศาสตร  
                  การควบคุม  และกลศาสตรของแข็ง 2 

                             

วก. 779   หัวขอพิเศษทางการออกแบบ  พลศาสตร 
                   การควบคุม  และกลศาสตรของแข็ง 3 

                             

วก. 600   สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                              

วก. 601   สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2                              

วก. 800   วิทยานิพนธ                               
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
(พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม)  ดังนี้ 
 1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ   S หรือระดับ         
ไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 คร้ัง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C 
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ํา
ในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได 
 นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแต
หลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ  แบงเปน 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)  หนวยกิตที่ได
จะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย 
 1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลวิชา  และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน     2 ระดับ
คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต 
 1.6 การวัดผลวิชาสัมมนาแบงเปน 2 ระดับคือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ 

1.7 การวัดผลการเขียนเชิงวชิาการแบงเปน 2 ระดับคือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมม ี
คาระดับ 
 1.8 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 
พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯทีจ่ะตองทําความเขาใจตรงกนั  และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงผูประเมิน
ภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 



มคอ.2 
 

58 
 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรม 
การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน   

การทวนสอบในระดบัหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคณุภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา  ควรเนนการทําวิจยัสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑติ  ที่ทําอยางตอเนื่องและนาํผลวิจัยที่ไดยอนกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน  และหลกัสูตรแบบครบวงจร  รวมทัง้การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล  
โดยการวิจัยจะดําเนินการดงัตอไปนี ้

(1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต  ประเมนิจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา  ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา  ความเห็นตอความรู  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ   

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ  โดยการขอเขาสัมภาษณ  หรือ การสงแบบสอบถาม  เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา 
ตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

(3) การประเมินตาํแหนง  หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ปประกอบอาชพี  ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน

รวม ทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร  ที่เกี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในปรับหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้นดวย 

(5) ความเหน็จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่มาประเมินหลักสูตร  หรือ  เปนอาจารยพิเศษ  ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน  และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู  และการพัฒนาองค
ความ รูของนกัศึกษา 

(6) ผลงานของนักศึกษาทีว่ัดเปนรูปธรรมได  อาทิ (ก) ผลงานวิจยัที่เผยแพรทั้งในงานประชุมวิชาการ  
และ/หรือวารสารวิชาการ (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จาํนวน
กิจกรรมการกศุลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชน
ตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
41. หนวยกิต  
 3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  

3.3 ไดคาระดบั P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ  ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  คือ TU-GET ไม
ต่ํากวา 550 คะแนน หรือ TOEFL สําหรับขอสอบ Paper-based ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ Computer-based ไมต่ํา
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กวา 213 คะแนน หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 5.5 หรือ ศึกษาและสอบ
ผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 
 3.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร แตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
            3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)  
 3.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด  
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของ

คณะ  บทบาทหนาที่ของอาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย  ตลอดจน
โครงสรางหลักสูตร 

  2) กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 

  3) กําหนดใหอาจารยจัดทําแผนการสอน  และเตรียมความพรอมของสื่อการสอน 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ
ประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาตํารา  เอกสารคําสอน  หรือส่ือการ
สอนอื่น ๆ การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ  
หรือทําผลงานตีพิมพในวารสาร 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
  1) การใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชน 
  2) สงเสริมการทําวิจยัสรางองคความรูใหมทั้งงานวิจยัพื้นฐาน  หรืองานวิจยัประยกุต  หรืองานนวัตกรรม 
  3) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมทักษะ  พัฒนาความรู  สรางเสริมประสบการณทางดานวิศวกรรม 

เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวของ 
  4) สงเสริมการทํางานวิจยัที่เปนความรวมมอืกับองคกรอื่นทั้งในสายวิชาการและภาคอุตสาหกรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร  จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร  อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ   
ประธานหลักสูตร  หรือหัวหนาภาค  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ  โดยมีคณบดีเปนผูกํากบัดูแล
และคอยใหคําแนะนํา  ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน  ติดตามและรวบรวมขอมูล  สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
 

เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมยัโดย
อาจารยและนกัศึกษาสามารถกาวทัน
หรือเปนผูนําในการสรางองคความรู
ใหม ๆ ทาง ดานวิศวกรรมเครื่องกล 
2. กระตุนใหนักศึกษาเกดิความใฝรู  
มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลัก 
สูตรอยางสม่ําเสมอ 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตร 
ฐานวิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกล
ในระดบัสากลหรือระดับชาติ (หากมี
การกําหนด) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ป 
3. จัดแนวทางการเรียนในวชิาเรียน
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศกึษา
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง 
4.   จัดใหมีผูสนับสนุนการเรยีนรู  
และหรือผูชวยสอน  เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกดิความใฝรู 
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมคีุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา  
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชาชั้นหรือที่สัมพันธกัน  และ
ตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกล มี
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ 
- จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนกัศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดวย
ตนเอง 
- จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา 
ประวัติอาจารยดานคณุวุฒิ ประสบ 
การณ และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย 
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบนัทึกกจิกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู
โดยนักศกึษา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประกอบ ดวยอาจารยภายในคณะฯ 
ทุก 5 ป 
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เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 
 6. สนับสนุนใหอาจารยที่สอนเปน

ผูนําใน ทางวชิาการ และหรอื เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานวศิวกรรม 
เครื่องกล  หรือในดานทีเ่กีย่วของ 
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของ  ทัง้ในและตางประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุก 5 ป 
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา 
อาจารย  อุปกรณ เครื่องมือวจิัย  งบ 
ประมาณ ความรวมมือกับตาง 
ประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกป
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10.ประเมินความพึงพอใจของหลัก 
สูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู
ทรง คุณวุฒภิายนอก  ทกุ 5 ป 
- ประเมินผลโดยบณัฑิตผูสําเร็จ
การศึกษา ทกุ ๆ 2 ป 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะจดัสรรงบประมาณประจําป  ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา  ส่ือการเรียนการ
สอน  โสตทัศนูปกรณ  และวัสดุครุภณัฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  ตลอดจนงบประมาณ  
สําหรับอุปกรณและครภุัณฑที่สนับสนุนการทําวิจยั  และงบประมาณสําหรับซอมแซมอุปกรณ  ครุภัณฑ 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
 คณะมีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมลูโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ดานวิศวกรรมเครื่องกลและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน  สวนระดบัคณะกม็ี
หนังสือ  ตําราเฉพาะทาง  นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 ประสานงานกบัสํานักหอสมดุกลาง  ในการจัดซื้อหนังสอื  และตําราที่เกี่ยวของ  เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อนัน้  อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน  สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือดวย 
 ในสวนของคณะจะมหีองสมุดยอย  อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปนเพื่อบริการหนังสือ  ตํารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะจะตองจัด
ส่ือการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย  เชน  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร 
เครื่องฉายสไลด  เปนตน 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ  ซ่ึงจะประสานงานการจัดซื้อหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง  และทํา
หนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ  ตํารา  นอกจากนี้มีเจาหนาที่  ดานโสตทัศนูปกรณ  ซ่ึงจะอํานวย
ความสะดวกในการใชส่ือของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชส่ือของ
อาจารยดวย   

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 

 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมวีฒุิ
การศึกษาไมต่าํกวาปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาชั้นหรือที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และผูสอน  จะตองประชุมรวมกนัในการวางแผนจัดการเรยีนการสอน  
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และไดบัณฑติ
เปนไปตามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค 

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 สําหรับอาจารยพิเศษถือวามคีวามสําคัญมาก  เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศกึษา  อาจารยพิเศษหรือวิทยากรนั้น  ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมี
ประสบการณตรง  หรือมีวฒุิการศึกษาอยางต่ําปริญญาเอก 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมวีุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมคีวามรูดาน
วิศวกรรมเครื่องกล  หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
ส่ือการสอนไดอยางสะดวก  และสนับสนนุการเรียนรูของนักศึกษา  ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะ
ทาง  เชน  การเตรียมหองปฏบิัติการในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา 

 คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวชิาการใหแกนกัศึกษาทกุคน  โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน  
สามารถปรึกษากับอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาทีอ่าจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกัศึกษา  และทุกคนตองกําหนดชัว่โมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให
นักศึกษาเขาปรึกษาได  นอกจากนี้  ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคาํปรึกษาแนะนําในการจัดทาํกิจกรรม
แกนกัศึกษา 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
 กรณีที่นกัศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษ 
คําตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 
 สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น  คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
วิศวกรรมเครื่องกลนั้นสูงมาก  ทั้งนี้  คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยของผูใชบัณฑิต  จัดการ
สํารวจความตองการแรงงานและความพงึพอใจของผูใชบณัฑิต  เพื่อนาํขอมูลมาใชประกอบการปรบัปรุง
หลักสูตร  รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน  เพื่อ
นํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 

 7. ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     

2) อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตรอยางนอย 80% 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
3) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ มคอ.2 
     

4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ใหครบทุกรายวิชากอนเปดสอน 

     

5) มีการจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอนทุกรายวชิาที่เปด
สอนในแตละภาคการศึกษา 

     

6) มีการจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวฒุิ อยางนอย 25% ของรายวชิาที่ 
เปดสอนแตละป 

     

8) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงาน
ที่รายงานในปกอนหนา ไมนอยกวา 80% ของแผน 

     

9) อาจารยใหมทกุคนไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนํา ดานการ
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม) 

     

10) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันา 
อยางนอย 1 คร้ัง/ป  

     

11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพฒันาดาน
การเรียนการสอนและอื่นๆ ไมนอยกวา 50% ตอป 

     

12) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

14) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคณุภาพของบัณฑติ  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
15) จํานวนนักศกึษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ

หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศกึษาที่คงอยู 
ในชั้นปที่ 2 

     

16) รอยละของนักศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 
ไมนอยกวารอยละ 75 

     

17) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
ไมต่ํากวารอยละ 80 

     

   
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรงุการดาํเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 กระบวนการทีจ่ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพฒันาการเรียนการสอนนั้น  
พิจารณาจากตวัผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามคีวามเขาใจหรอืไม  โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโตตอบจากนกัศึกษา  การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรยีน  ซ่ึงเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนได
วา  ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม  หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได  กจ็ะตองมีการปรบัเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรยีน  จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนือ้หาที่ได
สอนไป  หากพบวามีปญหาก็จะตองมกีารดําเนินการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนกัศึกษาไดมีการประเมนิผลการสอนของอาจารยในทุกดาน  ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน  การตรงตอ
เวลา  การชี้แจงเปาหมาย  วตัถุประสงครายวิชา  ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา  และการใชส่ือการสอนในทุก
รายวิชา 
  ใหมีการสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร  และ/ หรือ ทีมผูสอน  และมีการเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต
ใหม 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ประเมินจากความรูและประสบการณของนักศกึษาปสุดทายและบัณฑิต
ใหม  โดยสํารวจทั้งจากตัวนกัศึกษาและบณัฑิตเอง  และจากผูวาจางในสวนของความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 14 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูล  จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม  และในแตละรายวิชา  
กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น จะกระทําทกุ 5  ป  ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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8) พิทยา วัฒนากูล วีรชัย อัศวเมธาพันธ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวเิคราะหผลกระทบของกําลังไฟฟา
สูงสุดของนิโอดิเมียมแยก็เลเซอรที่มีตอลักษณะของรอยเชื่อม"การประชุมวิชาการเครอืขายวิศวกรรมเครื่องกล 
แหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วนัที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี 

9) มนตชยั พฤกษวิไลเลิศ "การวิเคราะหความเคนอนันตแบบ 3 มิติบริเวณจุดตอของวัสดุหลายชนดิในชิ้นสวน
ประกอบทางอเิล็กทรอนิกส โดยใชวิธี Eigen Analysis " การประชุมวชิาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวดัชลบุรี 

10) อนุวัฒน ยอดแสงคํา, วิโรจน ล่ิมตระการ, สุวัฒน จีรเธียรนาถ "การหาคาตัวประกอบความเขมของความเคนใน
รูปแบบเปดและรูปแบบเฉือนดวยระเบยีบวิธีไฟไนตเอลิเมนตและเทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี้" การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวดัชลบุรี 

11) บรรจง เดชาพานิชกุล วิโรจน ล่ิมตระการ สุวัฒน จีรเธยีรนาถ "การวิเคราะหความเคนที่เกิดขึ้นในปญหาการ
สัมผัสดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต " การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้ง
ที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวดัชลบุรี 

12) ณัฐวฒุ ิสุวรรณภูม,ิ ณรงคศกัดิ์ มากุล, ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช, บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ วัชระ เกาะแกว "การพัฒนา
กําลังอัดของมอรตารดวยพลังงานไมโครเวฟโดยใชเตาชนิดสายพานลําเลียงแบบตอเนื่อง" การประชุมวิชาการ
การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอปุกรณดานความรอน คร้ังที่ 6 วันที่ 15-16 มีนาคม 2550 จังหวัด
เชียงใหม 

13) Chaktranond, C., Jiamjiroch, K., and Ratanadecho, P.,Influence of Electrohydrodymics (EHD) on Heat and 
Mass Transfer in Unsaturated Porous Media, 21st National Mechanical Engineering Conference 17-19 
October 2007, Pattaya, Chonburi, Thailand. 

 

ป 2549 
1) ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช และ ชยานนท เสริฐธิกุล "การใชเทคนิควิธีทรานไฟไนตอินเทอรโพเลชันรวมกับวิธีพีดีอี

สําหรับการหาคําตอบของปญหาขอบเขตเคลื่อนที่รวมผลของการกําเนดิความรอนภายในเนื่องจากคลื่น
ไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการ เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) 
จังหวดันครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  
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2) Watit Pakdee and Phadungsak Rattanadecho "Natural Convection in Porous Enclosure caused by Partial 
Heating or Cooling" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 
20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

3) กริช เจียมจิโรจน ,ผดงุศักดิ ์ รัตนเดโช ,วชัระ เกาะแกว และ โศภิดา สังขสุนทร "การหาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการอบแหงกาแฟและถั่วเหลือง โดยใชเทคนิคไมโครเวฟ-สเปาเต็ดเบด" การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวดันครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

4) Chainarong Chaktranond , Koji Fukagata and Nobuhide KasagiMixing "Enhancement in a Lamination 
Micro Mixer for Cell Sorting" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 
(ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

5) นพวรรณ ดูงาม,ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ วารุณี กล่ินไกล "การอุนยางธรรมชาติดวยคล่ืนไมโครเวฟโดยใช
ระบบไมโครเวฟชนิดทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหล่ียม (MODE: TE10)" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม 
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

6) โศภิดา สังขสุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฏีของการถายเทความรอน มวลสารและ
ความดันในวสัดุพรุนที่ไมอ่ิมตัวภายใตพลังงานไมโครเวฟ (อิทธิพลของขนาดอนภุาค ความเขมของสนาม 
ไฟฟาและความถี่ไมโครเวฟ)" การประชุมวิชาการเครอืขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 
(ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

7) Jatuporn Stakulcharoen, Watit Pakdee and Phadungsak Ratanadecho, "Analysis of Transport Phenomena 
in Concrete Walls Exposed to Hot Gas การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 
20 (ME-NETT 20) จังหวดันครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

8) วรรณ ีเอกศิลป และ ผดงุศกัดิ์ รัตนเดโช ,"การศึกษาพลงังานและเอก็เซอยี่ของกระบวนการอบแหงวัสดุชีวภาพ
โดยใชสเปาเตด็เบดรวมกับไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที ่
20 (ME-NETT 20) จังหวดันครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

9) สุภารัตน รัตนานนท และชาวสวน กาญจโนมัย "พฤติกรรมและกลไกการแตกหกัของเทอรโมเซทอีพ็อกซี ่
เรซิ่นภายใตสภาพความเคนระนาบและความเครียดระนาบ" การประชุมวิชาการเครอืขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

10) ภานุรังสิทธิ์ หมื่นจันทร , วัชระ พภิพมงคล และ ชาวสวน กาญจโนมัย "การลาของแผนล็อกอัดบนกระดกูตน
ขาที่หัก" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวดั
นครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  
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11) พิทยา วัฒนากลู , วีรชัย อัศวเมธาพันธ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่มี
ผลตอลักษณะของรอยเชื่อมในกระบวนการเชื่อมดวยเลเซอร" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

12) Frank Nagl ,Thira Jearsiripongkul and Wiroj Limtrakarn "Prototype of a windmill: Theoretical part of 
blade design" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) 
จังหวดันครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

13) ดุลยโชต ิ ชลศึกษ "การออกแบบรูปรางของชิ้นสวนทางกลที่รับภาระไมคงที่ดวยการกระจายวัสดทุี่เหมาะสม 
"การประชุมวชิาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวดั
นครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

14) 14) Wiroj Limtrakarn, "Fluid-Structure Interaction of High-Speed Compressible Viscous Flow Past 
Uncooled and Cooled Structure by Adaptive Mesh" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

15) Thira Jearsiripongkul and Peter Hagedorn "Active Control of Disk Brake Squeal" การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 
2549  

16) อําพล พิชัยเชดิ และ บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ "การวิจัยเปรียบเทียบการถายเทความรอนผานหนาตางกระจกใส 
และกระจกตดิฟลมที่สงผลตอการอนุรักษพลังงาน" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  

17) ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช ,กริช เจียมจิโรจน และ สันติ หวังนิพพานโต "การวิเคราะหอยางสมบูรณของการถายเท
ความรอนและมวลในแพคเบดวัสดุพรุนทีไ่มอ่ิมตัวภายใตสนามไฟฟา (EHD)" การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวดันครราชสีมา18-20 ตุลาคม 2549  

18) ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและทดลองสําหรับปญหาการทําละลายในวัสดุพรุนที่ไมอ่ิมตัว
ขณะมีการถายเทความรอนและมวลสารขามขอบเขตที่เคลื่อนที่" การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม 
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548  

 
 
ป 2548 
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1) นุภาพ แยมไตรพัฒน และ ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะหเชิงทฤษฎีสําหรับการพาแบบผสม (การพาแบบ
ธรรมชาติการพาแบบบังคับ)ในขณะที่มกีารไหลผานทอรูปหนาตัดสี่เหล่ียมจตุรัส" การประชุมวิชาการเครือ 
ขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 18) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548  

2) สมศักดิ ์ วงษประดับไชย, ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช, ดวงเดอืน อาจองค, นพวรรณ ดูงาม "การอบแหงไมดวยคล่ืน
ไมโครเวฟโดยใชเตาไมโครเวฟชนดิสายพานลําเลียงอยางตอเนื่อง" การประชุมวิชาการเครอืขายวิศวกรรม 
เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548  

3) ณัฐวฒุ ิสุวรรณภูม ิณรงคศกัดิ์ มากุล บุรฉัตร ฉัตรวีระ ดวงเดือน อาจองค และ ผดงุศักดิ์ รัตนเดโช "การพัฒนา
กําลังอัดของซีเมนตเพสตดวยพลังงานไมโครเวฟโดยใชเตาชนิดสายพานลําเลียงแบบตอเนื่อง" การประชุมวิชา 
การเครือขายวศิวกรรม เครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวดัภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548  

4) Watit Pakdee and Phadungsak Rattanadecho "Natural Convective Heat Transfer through Porous Media 
in Cavity due to Top Surface Convection" การประชมุวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
คร้ังที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548  

5) D. Korthong and S. Chantasiriwan, Electrical energy saving from increasing set-point temperature of air-
conditioner, 19th National Mechanical Engineering Conference, Prince Songkla University, Songkhla, 19-21 
October 2005.  

6) Jearsiripongkul T. "Parameter estimation of the brake disk in a floating caliper disk brake with respect to 
low frequency squeal", The 19th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, October 19-
21, 2005.  

 
ภาคผนวก  2  ขอมูลอาจารยประจําภาควชิา/สาขาวชิา/คณะ/สํานัก/สถาบัน ท่ีรวมสอนในหลักสูตร 
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Technology, Thailand 
(Agricultural Machinery) 

2. นายเกียรติขจร   สุเวทเวทนิ M.Eng. (Mechanical Engineering), King Mongkut's University 
of Technology, Thonburi, Thailand 
(Fluid Mechanics) 
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ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒ ิ
3. นายสมชาต ิ  ฉันทศิริวรรณ Ph.D. (Mechanical Engineering), University of California, 

Santa Barbara, USA  
(Energy Technology, Numerical Methods, Inverse Problems) 

4. นายฉัตรชัย   มานะด ี M.Eng. (Agricultural Machinery), Kobe University, Japan 
(Agricultural Machinery) 

5. นายวิทวัส    ศตสุข Ph.D. (Mechanical Engineering), Illinois Institute of 
Technology, USA 
(Dynamics and Control) 

6. นายดุลยโชต ิ  ชลศึกษ Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia University, USA 
(Design Methodology) 

7. นายผดุงศักดิ ์  รัตนเดโช Ph.D. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of 
Technology, Japan 
(Computational Heat and Mass Transfer in Porous Media, 
Lattice Boltzmann Model, Microwave Heating Processes) 

8. นายชาวสวน   กาญจโนมัย D.Eng. (Material Science), Nagaoka University of 
Technology, Japan 
(Wear, Creep, Fatigue and Fracture Mechanics) 

9. นายวิโรจน   ล่ิมตระการ Ph.D. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, 
Thailand 
(Finite Element Method in Mechanical Engineering, 
Computational Fluid Dynamics, Thermal Stress) 

10. นายบรรยงค   รุงเรืองดวยบญุ Ph.D. (Mechanical Engineering), Lehigh University, USA 
(Material Processing, Manufacturing Science, and Intelligent 
Manufacturing. Numerical Dynamic Simulation and Control 
System) 

11. นายวาทิต   ภักด ี Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Colorado at 
Boulder, USA 
(Internal Combustion Engine and Fluid Mechanics) 
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ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒ ิ
12. นายมนตชัย  พฤกษวไิลเลิศ Ph.D. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of 

Technology, USA,  
(Computational Fracture Mechanics) 

15. นายชาญณรงค  อัศวเทศานภุาพ Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Southern 
California, USA, (Heat Transfer) 

16. นายสัปปนันทน  เอกอําพน Ph.D. (Mechanical Engineering), Massachusetts Institute of 
Technology, USA , 
(Manufacturing System Design and Optimization, Process-
based Cost Modeling, Cost-Benefit Analysis, Machine 
Design) 

17. นายอิศเรศ  ธุชกัลยา* Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester , 
UK, expected to graduate in 2010 (Thermoscience)  

18. นายกริช  เจียมจิโรจน* Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nottingham, 
UK, expected to graduate in 2011 (Thermoscience) 

 
หมายเหตุ * อาจารยที่กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาเอก และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในปลายป 2552 และตนป 
2553 ซ่ึงจะกลบัมาปฏิบัติราชการทันการสอนวิชาบรรยายและเปนที่ปรึกษาวิทยานพินธ 
 
รายชื่อนักเรียนทุนตามความตองการของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ช่ือ ประเทศ กําลังศึกษาในสาขา คาดวาจะสําเรจ็
การศึกษา 

วุฒ ิ

นายจกัรพันธุ  ชวนอาษา ไทย วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 

2553 Ph.D. 

หมายเหตุ * นักเรยีนทุนที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลางป 2553 ซ่ึงสามารถสอนและเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธได 
ภาคผนวก 3 อาจารยพิเศษ  และผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร (ไมมี) 
 

ลําดับ รายนามอาจารย คุณวุฒิ/ตาํแหนง/ประสบการณ 
1. -  
2.   
3.   
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ภาคผนวก 4 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร 
(ชั่วโมง: สัปดาห) 

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร 
(ชั่วโมง: สัปดาห) 

ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ

กอนปรับปรุงหลักสูตร 
(จํานวนนักศึกษา) 

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
/การคนควาอิสระภายหลัง
ปรับปรุงหลักสูตร (จํานวน

นักศึกษา) 

ลําดับ รายนามอาจารย 

ป.ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม วิทยานิพนธ การคนควา
อิสระ 

วิทยานิพนธ การคนควา
อิสระ 

1 รศ.พินัย      ทองสวัสดิ์วงศ 8 - 6 - 14 8 - 6 - 14 3 - 2 - 
2 ผศ.เกียรติขจร      สุเวทเวทิน 6 - - - 6 6 - - - 6 - - - - 
3 ศ.ดร.สมชาติ        ฉันทศิริวรรณ 6 - - - 6 6 - 2 - 8 1 - 3 - 
4 ผศ.ฉัตรชัย            มานะดี 6 - - - 6 6 - - - 6 - - 1 - 
5 ผศ.ดร.วิทวัส        ศตสุข 6 - - - 6 6 - - - 6 - - 1 - 
6 รศ.ดร.ดุลยโชติ    ชลศึกษ 5 - 6 - 11 5 - 6 - 11 - - 2 - 
7 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์      รัตนเดโช 3 - 3 - 6 3 - 6 - 9 15 - 10 - 
8 รศ.ดร.ชาวสวน    กาญจโนมัย 5 - 6 - 11 5 - 6 - 11 4 - 5 - 
9 ผศ.ดร.วิโรจน      ลิ่มตระการ 3 - 9 - 12 3 - 9 - 12 6 - 5 - 

10 ผศ.ดร.บรรยงค    รุงเรืองดวยบุญ 9 - - - 9 9 - - - 9 1 - 2 - 
11 ผศ.ดร.วาทิต        ภักดี 3 - 6 - 9 3 - 6 - 9 2 - 3 - 
12 อ.ดร.มนตชัย       พฤกษวิไลเลิศ 10 - 3 - 13 10 - 3 - 13 - - 1 - 
13 ผศ.ดร.ธีระ           เจียศิริพงษกุล 3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 7 - 5 - 
14 ผศ.ดร.ไชยณรงค   จักรธรานนท 6 - 6 - 12 6 - 6 - 12 3 - 3 - 
15 อ.ดร.ชาญณรงค    อัศวเทศานุภาพ 6 - 6 - 12 6 - 6 - 12 1 - 1 - 
16 อ.ดร.สัปปนันทน   เอกอําพน 3 - - - 3 3 - 3 - 6 - - 1 - 
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ภาคผนวก  5  แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
      การปรับปรุงแกไขหลักสตูร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   
      สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล ฉบับป พ.ศ. 2548  เพื่อใชในปการศึกษา 2553   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ดรับทราบ/ รับรองการเปดสอนจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม 2548        
2. สภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน  ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว  ในคราวประชุมครั้งที่   /   

เมื่อวันที ่          
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้  เร่ิมใชกับนักศกึษารุนปการศกึษา 2553    

ตั้งแตภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2553  เปนตนไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรงุแกไข 
 เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาใหเปนทีย่อมรับในระดบัสากล   ทั้งดานการพัฒนานักวิชา 

การและวิชาชพี เพื่อพัฒนางานวิจยัที่ทําใหเกิดองคความรูใหมและ/หรือนวัตกรรม สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตรตาง ๆ ได และเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี. 
 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมยั สอดคลองกับองคความรู และประสบการณที่จะ
ถายทอดใหนกัศึกษา 

5.2 รายวิชาที่เปดเพิ่ม  เปดวชิาใหม  จํานวน 4  วิชา  ดังนี ้
5.2.1 วิชาบังคับ 

วก. 680 การเขียนเชิงวชิาการ        2 (1-3-3) 
ME 680  Technical Writing 

เนื้อหา รูปแบบและการนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ องคประกอบของวิทยานิพนธ การเขียน
บทคัดยอ ความเปนมา ขั้นตอนวิธีการวิจัย การวิเคราะหผลการวิจัย ขอสรุปและเสนอแนะ การใชรูปและ
ตาราง การเขียนสัญลักษณและสมการคณิตศาสตร การใชศัพทวิชาการอยางถูกตอง จริยธรรมของ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเสนอผลงานวิชาการ 
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5.2.2 วิชาเลือกหมวดวิชาความรอนและของไหล 
วก. 624 การถายเทความรอนขั้นสูง       3 (3-0-9)  
ME 624  Advanced Heat Transfer  

หลักการนําความรอน  สมการการนําความรอนในระบบที่สภาวะคงที่และไมคงทีสํ่าหรับปญหา
หนึ่งมิต ิ  และหลายมิติของรูปทรงตาง ๆ  การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธี 
ตาง ๆ  เชน  วิธีแยกตวัแปร  วิธีซุปเปอรโพสสิช่ัน การใชระเบียบวธีิเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนํา
ความรอน สมการการพาความรอนและสมการโมเมนตัมในระบบที่มกีารไหลแบบราบเรียบ การพาความ
รอนในกรณีการไหลภายในและรอบนอกวัตถุ  การพาความรอนในวัสดุพรุนหลักการของการแผรังสี
ความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอื่น ๆ  สมบัติการแผรังสีของผิววัตถุจริง  แฟคเตอรเชิงรูปราง การ
แลกเปลี่ยนรังสีความรอนในระบบที่มีพืน้ผิวปด 

 
วก. 638 เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด     3 (3-0-9) 
ME 638  Clean Room Technology and Design 

ความตองการและการจดัแบงประเภทของหองสะอาด  อนุภาคที่มาทางอากาศ ขอกําหนดและ
การควบคุมอนุภาค การควบคุมรูปแบบการไหล การไหลแบบทั่วไป การไหลแบบราบเรียบ การไหล
แบบดิ่งลง การไหลแบบขวาง และปจจัยที่มีผลตอการกระจายของอนุภาค เงื่อนไขการออกแบบของแต
ละกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม คุณภาพและการควบคุมอากาศภายใน ความสบายของมนุษย 
ไซโครเมตรี การคํานวณภาระความรอน ระบบควบคุมการทําความเยน็ การปรับอากาศและภาวะมลพิษ 
มาตรฐานของภาวะมลพิษและสิ่งที่เปนอันตรายตอการทํางาน แหลงกําเนิดและการควบคุมเสียง 
กรณีศึกษา  

5.2.3 วิชาเลือกหมวดวิชาการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตรของแข็ง 
วก. 676 การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล    3 (3-0-9) 
ME 676  Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 

การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตที่มีตอ
คุณลักษณะ สมรรถนะ และราคาของชิ้นสวนตาง ๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพือ่วิเคราะหฟงกช่ันคาใชจาย คุณลักษณะของวัสดุ การหาคาที่เหมาะสมที่สุด และการ
ประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน  

5.3 ปรับโครงสรางหลักสูตร (ดูตามตารางขอ 6)  
5.4 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ขอมูลอาจารย และผลงานวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลงัการปรับปรงุแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม  และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 22 หนวยกิต ประกอบดวย 
วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต 
วิชาสัมมนา 4 หนวยกิต 

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

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36  หนวยกิต 40  หนวยกิต 39  หนวยกิต 
 

ภาคผนวก  6   ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  ฉบับ พ.ศ. 2547  กับ  
ฉบับ พ.ศ. 2553 

 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 

- การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 

 - ไมไดระบุขอกําหนดนี้ - 
 
 
 
- โครงสรางหลักสูตร 
8.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเปนหลักสูตรการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) ซึ่ง
เปนแผนเชิงวิชาการเพียงแผนเดียวมีจํานวนหนวยกิตตลอด
หลักสูตร รวม 40 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบังคับ 6 หนวยกิต 
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต วิชา
สัมมนา 4 หนวยกิต  และวิทยานิพนธ 18 หนวยกิต 
 
- การทําวิทยานิพนธ 
ระบุเพียง 
8.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อสอบผานวิชาบังคับ 
6 หนวยกิตวิชาบังคับเลือก  6  หนวยกิต  และวิชาเลือกทั่วไป 6 
หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากลักษณะวิชาทั้งหมด ไมตํ่า
กวา 3.00 (คิด เฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ C ขึ้นไป)  
 

- การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
เพิ่มขอกําหนด 
ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL สําหรับ
ขอสอบ Paper-based หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ปนับถึงวัน
สมัคร) 
 
- โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรมี  1  แผนการศึกษา  คือ  แผน ก แบบ ก(2)  แผนศึกษารายวิชา
และทําวิทยานิพนธ ซึ่งเปนแผนเชิงวิชาการเพียงแผนเดียว มีจํานวนหนวย
กิตตลอดหลักสูตรรวม 39 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบังคับ 7 หนวยกิต 
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิตวิชาเลือกทั่วไป 6 หนวยกิต วิชาสัมมนา  2  
หนวยกิต  และวิทยานิพนธ  18  หนวยกิต 
 
 
- การทําวิทยานิพนธ 
เพิ่มขอ 4.5 การทําวิทยานิพนธดังนี้ 
4.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได  เมื่อศึกษารายวิชามาแลว
ไมนอยกวา 2 ภาค การศึกษาปกติ  และจะตองมีหนวยกิตสะสมวิชาบังคับ 
8 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต และวิชาเลือกทั่วไป 6  หนวยกิต 
โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 (คิด เฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ C 
ขึ้นไป)4.5.2 หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว  นักศึกษาตองเสนอ 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 
 เคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
เพื่อใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
และกรรมการวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 3 ทานซึ่งจะใหคําแนะนํา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  และสอบวิทยานิพนธ 
4.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ประกอบดวย  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การสอบวิทยานิพนธ 

- ไมมีขอกําหนดนี้ - 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารย
ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 
- กระบวนการประเมินผล 
เพิ่มขอ 4.6 กระบวนการประเมินผล 



มคอ.2 

 90 

 
 

ภาคผนวก  7   ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล   ฉบับ พ.ศ. 2548  กับ ฉบับ พ.ศ. 2553 

 
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
วก. 629   ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน          3 (3-0-9) 
ME 629   Transport Phenomena in Porous Media 
วก. 634   เทคโนโลยีการอบแหง                 3 (3-0-9) 
ME 634   Drying Technology 
วก. 639   การไหลของของไหลหนืด                 3 (3-0-9) 
ME 639   Viscous Fluid Flow 
วก. 724   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
ME 724   Advanced Thermodynamics 
 

 
วก. 629   ปรากฏการณการถายเทในวัสดุพรุน          3 (3-0-9) 
ME 629   Transport Phenomena in Porous Media 
วก. 634   เทคโนโลยีการอบแหง                  3 (3-0-9) 
ME 634   Drying Technology 
วก. 639   การไหลของของไหลหนืด                 3 (3-0-9) 
ME 639   Viscous Fluid Flow 
วก. 724   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง                  3 (3-0-9) 
ME 724   Advanced Thermodynamics 
 

 
 
 
 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
13 วิชา 

 
 

 
 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

วก. 729   พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ   3 (3-0-9) 
ME 729   Principle of  Microwave Heating 
วก. 656   การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร             3 (3-0-9) 
ME 656   Design of Agricultural Machines 
วก. 657   การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร        3 (3-0-9) 
ME 657   Agricultural Engineering Simulation 
วก. 659   พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต     3 (3-0-9) 
ME 659   Robot Dynamics and Control 
วก. 665   ทฤษฎีของความยืดหยุน                            3 (3-0-9) 
ME 665   Theory of Elasticity 
วก. 755   การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
ME 755   Advanced Mechanical Vibration 
วก. 756   การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
ME 756   Advanced Automatic Control 
วก. 757    ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง     3 (2-3-8) 
ME 757   Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems 
วก. 758   กลศาสตรของแข็งขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
ME 758   Advanced Mechanics of Solids 
 

วก. 729   พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ    3 (3-0-9) 
ME 729   Principle of  Microwave Heating 
วก. 656   การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร              3 (3-0-9) 
ME 656   Design of Agricultural Machines 
วก. 657   การจําลองแบบดานวิศวกรรมเกษตร         3 (3-0-9) 
ME 657   Agricultural Engineering Simulation 
วก. 659   พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต      3 (3-0-9) 
ME 659   Robot Dynamics and Control 
วก. 665   ทฤษฎีของความยืดหยุน                            3 (3-0-9) 
ME 665   Theory of Elasticity 
วก. 755   การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง                  3 (3-0-9) 
ME 755   Advanced Mechanical Vibration 
วก. 756   การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง                  3 (3-0-9) 
ME 756   Advanced Automatic Control 
วก. 757    ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสขั้นสูง      3 (2-3-8) 
ME 757   Advanced Pneumatic and Hydraulic Systems 
วก. 758   กลศาสตรของแข็งขั้นสูง                  3 (3-0-9) 
ME 758   Advanced Mechanics of Solids 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
13 วิชา 

 

  2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 รายวิชาที่คําอธิบายรายวิชามีการปรับปรุง/แกไข 
-  วิชาบังคับ 
วก. 610    คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง                3 (3-0-9) 
ME 610   Advanced Engineering Mathematics 

 
 
 

วก. 610    คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
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 สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรม
ในดานตาง ๆ อาทิเชน ปญหาดานการสั่นสะเทือน กลศาสตร
ของแข็ง การแพรกระจายของคลื่น การนําความรอน  และการ
ไหลของของไหล  เปนตน  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ
ยอยปญหาดังกลาว ทั้งในรปูแบบแมนตรงและเชิงตัวเลข 
ลาพลาสทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน 
การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร เชน MATHCAD และ MATHEMATICA  มา
ประยุกตแกปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตร 
 
-  วิชาบังคับเลือก 
หมวดความรอนและของไหล 
วก. 627   การออกแบบระบบทางความรอน           3 (3-0-9) 
ME 627   Design of Thermal Systems 

การวิเคราะหการออกแบบระบบทางความรอน 
วิธีการเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับอัตราการไหล 
และอุปกรณดานความรอน การสรางสมการเอมไฟริคอล  

ME 610   Advanced Engineering Mathematics 
           สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรมใน
ดานตาง ๆ อาทิเชน การนําความรอน การแพรกระจายของคลื่น 
การสั่นสะเทือน  กลศาสตรของแข็ง  และ กลศาสตรของไหล 
เปนตน  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหา
ดังกล าว  ทั้ ง ในรูปผลเฉลยแมนตรงและเชิ งตัว เลข   ลา
ปลาซทรานสฟอรม  เวคเตอรแคลคูลัส  การวิเคราะหเชิงซอน 
การวิเคราะหสมการฟูเรียร  การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร  
 
 
 
 
วก. 625   การออกแบบระบบทางความรอน             3 (3-0-9) 
ME 625   Design of Thermal Systems 
             การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธี
เลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยว ของกับระบบการไหลและ
ระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิง  

 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา 16 วิชา 

 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

  2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 รายวิชาที่คําอธิบายรายวิชามีการปรับปรุง/แกไข 
-  วิชาบังคับ 
วก. 610    คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง                3 (3-0-9) 
ME 610   Advanced Engineering Mathematics 
 สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรม
ในดานตาง ๆ อาทิเชน ปญหาดานการสั่นสะเทือน กลศาสตร
ของแข็ง การแพรกระจายของคลื่น การนําความรอน  และการ
ไหลของของไหล  เปนตน  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ
ยอยปญหาดังกลาว ทั้งในรปูแบบแมนตรงและเชิงตัวเลข 
ลาพลาสทรานสฟอรม เวคเตอรแคลคูลัส การวิเคราะหเชิงซอน 
การวิเคราะหสมการฟูเรียร การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร เชน MATHCAD และ MATHEMATICA  มา
ประยุกตแกปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตร 
 
-  วิชาบังคับเลือก 
หมวดความรอนและของไหล 
วก. 627   การออกแบบระบบทางความรอน           3 (3-0-9) 
ME 627   Design of Thermal Systems 

การวิเคราะหการออกแบบระบบทางความรอน 
วิธีการเลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับอัตราการไหล 
และอุปกรณดานความรอน การสรางสมการเอมไฟริคอล
สําหรับปญหาตางๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะห

 
 
 

วก. 610    คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
ME 610   Advanced Engineering Mathematics 
           สมการอนุพันธยอยที่ครอบคลุมปญหาทางวิศวกรรมใน
ดานตาง ๆ อาทิเชน การนําความรอน การแพรกระจายของคลื่น 
การสั่นสะเทือน  กลศาสตรของแข็ง  และ กลศาสตรของไหล 
เปนตน  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธยอยสําหรับปญหา
ดังกล าว  ทั้ ง ในรูปผลเฉลยแมนตรงและเชิ งตัว เลข   ลา
ปลาซทรานสฟอรม  เวคเตอรแคลคูลัส  การวิเคราะหเชิงซอน 
การวิเคราะหสมการฟูเรียร  การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางดาน
คณิตศาสตร  
 
 
 
 
วก. 625   การออกแบบระบบทางความรอน             3 (3-0-9) 
ME 625   Design of Thermal Systems 
             การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธี
เลือกและออกแบบอุปกรณที่เกี่ยว ของกับระบบการไหลและ
ระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิง
ประจักษสําหรับแกปญหาตาง ๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา 16 วิชา 
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อะเวลอะบิลิต้ี  เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด  เทคนิคการ
ออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร 
 
วก. 628  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน 
                                                                                    3 (3-0-9) 
ME 628   Numerical Method for Heat Transfer 
                 สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาการถายเทความ
รอนในรูปแบบตาง ๆ การนําความรอน การพาความรอน  และ
การผสมของการนําและการพาความรอน วิธีไฟไนตดิฟเฟอ
เรนส (Finite Difference Method) ไฟไนตวอลลุม 
(FiniteVolume Method) และไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element 
Method) สําหรับปญหาการถายเทความรอน  การพัฒนา
อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแก ปญหาในทาง
ปฏิบัติ การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการถายเท
ความรอนในวัสดุพรุน 
 

 
 

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

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

วก. 636   เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน                3 (3-0-9) 
ME 636   Energy Management Technology  

ประเภทของแหลงพลังงานตามธรรมชาติ  โรงจักร
ตนกําลังประเภทตาง ๆ ประวัติและ วิวัฒนาการ พลังงานใน
อนาคต อาทิเชน ชีวมวล ลม แสงอาทิตยและนิวเคลียร  องคกรที่
เกี่ยวของกับพลังงานในประเทศไทย นโยบายดานพลังงานใน
อนาคตของประเทศไทย เทคโนโลยีการจัดการ พลังงานความ
รอนและไฟฟา ทั้งในอาคารและอุตสาหกรรม การเยี่ยมชม
กิจการดานพลังงานตาง ๆ นอกสถานที่ 
 
วก. 724   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง                3 (3-0-9) 
ME 724   Advanced Thermodynamics 

การใชกฎขอหนึ่งและขอที่สองทางเทอรโม
ไดนามิกสสําหรับการวิเคราะห  ระบบทางความรอนระบบเฟส
เดียวอะเวล อะบิลีตีและเอกเซอรจี  ระบบหลายเฟส  ปฏิกริยา
ทางเคมี  การผลิตกําลัง  การออกแบบระบบทางเทอรโม
ไดนามิกส  เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดทางเทอรโม
ไดนามิกส การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห
สมบัติและระบบทางเทอรโมไดนามิกส 
 
วก. 725   ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง               3 (3-0-9) 
ME 725   Advanced Combustion Theory 
                   เทอรโมเคมิสตรีและทฤษฎีการเผาไหม การสมดุลย

วก. 635   เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน                 3 (3-0-9) 
ME 635   Energy Management Technology 
             แหลงพลังงานตามธรรมชาติ  โรงจักรตนกําลัง พลังงาน
หมุนเวียนและทดแทน การวิเคราะหการใชพลังงานและ
แนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
แนวโนมของการใชพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยว ของกับพลังงาน
ในประเทศไทย นโยบายและกฎหมายดานพลังงานในอนาคต
ของประเทศไทย การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานใน
อาคารและอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมกิจการดานพลังงานตาง ๆ  
 
วก. 724   เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง                 3 (3-0-9) 
ME 724   Advanced Thermodynamics 

การใชกฎขอหนึ่งและขอที่สองทางเทอรโม
ไดนามิกสสําหรับการวิเคราะห  ระบบทางความรอน ระบบเฟส
เดียวและหลายระบบเฟส การยอนกลับไมไดและเอกเซอรจี  
ปฏิกริยาทางเคมี  การผลิตกําลัง  การออกแบบระบบทางเทอร
โมไดนามิกส  เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดทางเทอรโม
ไดนามิกส การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห
สมบัติและระบบทางเทอรโมไดนามิกส 

 
วก. 725   ทฤษฎีการเผาไหมขั้นสูง                3 (3-0-9) 
ME 725   Advanced Combustion Theory  
                  ทฤษฎีการเผาไหม  เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การ
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พลังงาน  ปฏิกริยาเชิงจลน  อุณหภูมิเปลวไฟ  การจุดติดและการ
ดับ  การผสมลวงหนาและการกระจายของเปลวไฟ  อากาศ
พลศาสตรของการเผาไหม  กลไกของการเกิดมลพิษจากการเผา
ไหม และการปองกัน 
 
 
วก. 726   การวิเคราะหการทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
   3 (3-0-9) 
ME 726   Advanced Refrigeration and Air Conditioning Ana 

ทฤษฎีระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ การ
วิเคราะหระบบทําความเย็นแบบไครโอจีนิคส และระบบทํา
ความเย็นในอุตสาหกรรมสมัยใหม แผนภาพไซโครเมตริค การ
วิเคราะหระบบปรับอากาศสมัยใหม การออกแบบระบบปรับ
อากาศที่เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศเมืองไทย ระบบ 
HVAC&R การวิเคราะหเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน 
เทคนิคการออกแบบระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ  

วิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเมตริค สมการอนุรักษ
สําหรับการไหลที่มีการเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมี
เชิงจลน ปฏิกิริยาลูกโซ อุณหภูมิเปลวไฟ  การเผาไหมแบบผสม
ลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกิดมลพิษจากการ
เผาไหม งานประยุกตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม 
 
วก. 726   การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง     3 (3-0-9) 
ME 726   Advanced Refrigeration and Air Conditioning  
              พื้นฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการ
ถายเทความรอนและความชื้น ระบบทําความเย็นใน
อุตสาหกรรม  การทําความเย็นที่อุณหภูมิตํ่ามาก  อิทธิพลทาง
ความรอนของสิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับอากาศ 
การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พื้นฐานระบบควบคุม
อัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความ
เย็นและระบบปรับอากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  
 

 
 
 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
โดยใชคอมพิวเตอร 
 
วก. 728   การคํานวณขั้นสูงดานพลศาสตรของไหล  3 (3-0-9) 
ME 728   Advanced Computational Fluid Dynamics  

สมการอนุพันธยอยของปญหาดานพลศาสตรของ
ไหลและการถายเทความรอน  วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส  และไฟ
ไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการ
ถายเทความรอน เรียนรูวิธีพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรม
คอมพิวเตอร การเลือกใชงานซอฟตแวร สําเร็จรูปที่เหมาะสม
กับปญหาจริงในทางปฏิบัติ 
 
หมวดการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตร
ของแข็ง 
วก. 654   การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
    3 (3-0-9) 
ME 654   Optimal Design of Mechanical Elements  

ทฤษฎีการออกแบบ  การออกแบบแบบเหมาะสม
ที่สุดของชิ้นสวนทางกล  การออกแบบทางออฟติมัม (optimum 
design) และการออกแบบโรบัส (robust design) การแทนรูปราง
อิสระดวยสมการทางคณิตศาตร โดยใช NURBS การตั้งคาตัว
แปร และ ฟงกช่ันเปาหมายที่เหมาะสม การปรับเปล่ียนคาตัว
แปรเพื่อใหไดฟงกช่ันเปาหมายที่ตองการโดยวิธีการหาคา

 
 
วก. 728   การคํานวณดานพลศาสตรของไหล         3 (3-0-9) 
ME 728   Computational Fluid Dynamics 
            สมการเชิงอนุพันธยอยของปญหาดานพลศาสตรของ
ไหลและการถายเทความรอน  วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ  และไฟ
ไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการ
ถ าย เทความรอน  การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรม
คอมพิวเตอร  การใชซอฟตแวรทางพานิชยแกปญหาทาง
พลศาสตรในอุตสาหกรรม 
 
 
 
วก. 654   การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนทางกล
   3 (3-0-9) 
ME 654   Optimal Design of Mechanical Elements 
             ประเภทของปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การตั้ง
ปญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด วิธีการเชิงวิเคราะหและวิธีการ
เชิงตัวเลขในการแกปญหาการหาจุดที่ เหมาะสมที่สุด การ
ประยุกตใชหลักการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
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เหมาะสมที่สุดแบบตาง ๆ การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบขั้นสูง 
 
วก. 655    การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวย 
                 คอมพิวเตอร               3 (3-0-9) 
ME 655 Computer Aided Design, Engineering and 
                  Manufacturing  

การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตาง ๆ ของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ต้ังแตการออกแบบการวิเคราะห
ทางวิศวกรรม และ การผลิตช้ินงานตนแบบเบื้อง หลังของ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAD  การใช NURBS แทนรูปราง
อิสระ หลักการ constructive solid geometry และ quad-three 
representation  เบื้องหลังของโปรแกรมสําเรจ็รูปทางดาน CAE  
การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแกสมการเชิงอนุพันธ  การสราง 
กริดเพื่อการคํานวณเชิงตัวเลข การแสดงขอมูลจากการคํานวณ
ดวยรูปภาพ และ แผนภูมิแบบตาง ๆ เบื้องหลังของโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดาน CAM  การออกแบบเสนทางของเครื่องมือตัด 
และการใชภาษาจี-โคต 

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

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

วก. 658   การวัดและเครื่องมือการวัด                3 (3-0-9) 
ME 658   Measurement and Instrumentation 

ทฤษฎีอุปกรณตรวจวัดตางๆ คาผิดพลาดในการวัด 
การติดตอระหวางคอมพิวเตอรกับเคร่ืองมือวัดดวย digital data 
acquisition การแปลงขอมูล อนาลอก และ ดิจิตอล (A/D และ 
D/A) การแสดงผลการวัดดวยแผนภูมิแบบตาง ๆ และการ
ออกแบบเครื่องมือวัด 
 
 
วก. 665   ทฤษฎีของความยืดหยุน                3 (3-0-9) 
ME 665   Theory of Elasticity 

การวิเคราะหความเคนและความเครียด สมการสมดุล
และสมการบอกความเขากันได ความเคนระนาบและความ 
เครียดระนาบ ปญหาโครงสรางแบบไมสมมาตร การบิดของ
เพลาที่พื้นที่หนาตัดไมเปนวงกลม วิธีไฟไนตดิฟเฟอเร็นส 
(Finite Difference Method) และไฟไนตอิลิเมนต (Finite 
Element Method) หลักการของพลังงาน การวิเคราะหความเคน
และความเครียดโดยการทดลอง 
 
วก. 669   กลศาสตรการแตกหัก              3 (3-0-9) 
ME 669   Fracture Mechanics 

การออกแบบภาคสถิตและจลนศาสตร การปอง กัน

วก. 658   การวัดและเครื่องมือการวัด                3 (3-0-9) 
ME 658   Measurement and Instrumentation 

                   เทคนิคในการทดลองเพื่อการวัดตัวแปรทางกายภาพ
เชน แรง ความเคน อุณหภูมิ ปริมาตรการไหล และความเรง 
หลักการทํางานของอุปกรณตรวจวัดตางๆ คาผิดพลาดในการวัด 
การวิเคราะหความไมแนนอน ความนาจะเปนและสถิติ การใช
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในเก็บผลการทดลอง การออกแบบ
เครื่องมือวัด 
 
วก. 664   ทฤษฎีของความยืดหยุน                3 (3-0-9) 
ME 664   Theory of Elasticity 
                     การวิเคราะหความเคนและความเครียด กฏของฮุก
สําหรับปญหาแบบสองและสามมิติ เงื่อนไขการสมดุลและความ
เขากันได ฟงกช่ันความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัด
ต้ังฉาก ระบบพิกัดเชิงขั้ว และระบบพิกัดโคง ปญหาการยืดหยุน
ในสามมิติ 
 
 

 
วก. 665   กลศาสตรการแตกหัก                3 (3-0-9) 
ME 665   Fracture Mechanics 
             สาเหตุและการปองกันความเสียหายของโครงสราง  
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ความเสียหายของโครงสราง การเกิดรอยราว ตัวคูณแสดงการ
เพิ่มขึ้นของความเคน กลศาสตรการแตกหักในกรณียืดหยุนเชิง
เสน (linear-elastic fracture mechanics) และอีลาสโต-พลาสติก 
(elasto-plastic fracture mechanics) การทดสอบการแตกหัก 
 
วก. 674   การลา                               3 (3-0-9) 
ME 674   Fatigue 

การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งโพ

ลิคลิสตัลไลน (polycrystalline material) การเกิดของรอยราวลา

ในของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง ความเคน-

อายุการลาของการลาแบบจํานวนรอบสูง ความเครียด-อายุการ
ลาของการลาแบบจํานวนรอบต่ํา การลาเนื่องจากผิวสัมผัส 
การล่ืน การหมุนและ การกรอน 

 
 

วก. 676   ไทรโบโลยี               3 (3-0-9) 
ME 676   Tribology 
                ทฤษฎีการหลอล่ืน สมการเรยโนลดสําหรับสามมิติ  

การสะสมของความเคน  ความเคนและความเครียดที่ปลายรอย
ราว  กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน  และกลศาสตร
การแตกหักแบบอิลาสโต-พลาสติก  การทดลองทางดานกล
ศาสตรการแตกหัก 
 
วก. 674   การลา                               3 (3-0-9) 
ME 674   Fatigue 
            การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งที่มี

โครงสรางผลึก  การเกิดของรอยราวลาในของแข็ง การขยายตัว
ของรอยราวลาในของแข็ง  การลาแบบจํานวนรอบสูง  การลา

แบบจํานวนรอบต่ํา  การลาจากการสัมผัส  การลาจากการกัด

กรอน 

 

 
 

วก. 675   ไทรโบโลยี                 3 (3-0-9) 
ME 675   Tribology 
             สมบัติของผิวแข็งและการวัดสมบัติของผิวแข็ง  

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

สมการพลังงานของผิวขรุขระ การเกิดความรอนเนื่อง จากการ
เสียดสีของผิวขรุขระ ความเสียหายของผิว 
 
 
วก. 754   วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง              3 (3-0-9) 
ME 754   Advanced Finite Element Method 

ขั้นตอนในการสรางสมการไฟไนตอิลิเมนต (Finite 
Element) สําหรับปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความ
รอน ดานพลศาสตรการไหล การวิเคราะหความเคนและความ 
เครียด รวมถึงปญหาวิศวกรรมดานอื่นๆ การพัฒนาอัลกอริทึม 
และ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหาทางดานวิศวกรรม
รวมถึงการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปแบบตาง ๆ เปรียบเทียบผล
การคํานวณที่ไดจากวิธีไฟไนตอิลิเมนตในกรณีศึกษากับผลการ
ทดลองจริงในหองปฏิบัติการ 
 

กลศาสตรการสัมผัส  ทฤษฎีการเสียดทาน  กลไกการสึกหรอ  
การทดสอบการสึกหรอ  การหลอล่ืน สมบัติไทรโบโลยีของ
ของแข็ง   

 
วก. 754   วิธีไฟไนตอิลิเมนทขั้นสูง                3 (3-0-9) 
ME 754   Advanced Finite Element Method 
               ขั้นตอนโดยทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
ฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต สมการไฟไนตเอลิเมนต
สําหรับปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอนและดาน
การไหล การวิเคราะหหาความเคนและความเครียด การ
วิเคราะหหาอุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา
ทางดานโครงสรางและการถายเทความรอน รวมทั้งการ
ประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

 

 

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 ของการแผรังสีความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอื่น ๆ  สมบัติ
การแผรังสีของผิววัตถุจริง  แฟคเตอรเชิงรูปราง การแลกเปลี่ยน
รังสีความรอนในระบบที่มีพื้นผิวปด 
 
วก. 638   เทคโนโลยีและการออกแบบหองสะอาด  3 (3-0-9) 
ME 638   Clean Room Technology and Design 
            ความตองการและการจัดแบงประเภทของหองสะอาด  
อนุภาคที่มาทางอากาศ ขอกําหนดและการควบคุมอนุภาค การ
ควบคุมรูปแบบการไหล การไหลแบบทั่วไป การไหลแบบ
ราบเรียบ การไหลแบบดิ่งลง การไหลแบบขวาง และปจจัยที่มี
ผลตอการกระจายของอนุภาค เงื่อนไขการออกแบบของแตละ
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม คุณภาพและการควบคุม
อากาศภายในความสบายของมนุษย ไซโครเมตรี การคํานวณ
ภาระความรอน ระบบควบคุมการทําความเย็น การปรับอากาศ
และภาวะมลพิษ  มาตรฐานของภาวะมลพิษและสิ่งที่ เปน
อันตรายตอการทํางาน  แหลงกําเนิดและการควบคุมเสียง 
กรณีศึกษา  
 
     หมวดการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตร
ของแข็ง 
วก. 676    การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตร 
                  ของการออกแบบเครื่องกล          3 (3-0-9) 
ME 676   Economic Analysis and Evaluation of Mechanical 
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                Designs 
            การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ 
และกระบวนการผลิตที่มีตอคุณลักษณะ สมรรถนะ และราคา
ของช้ินสวนตาง ๆ หัวขอที่สนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหฟงกช่ันคาใช จาย การหาคาที่
เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณ ลักษณะของวัสดุ และ
การประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน  
 

4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก 
-  หมวดความรอนและของไหล 
วก. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
วก. 603 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 4  
วก.624  การนําความรอน 
วก.625  การพาความรอน 
วก.626  การแผรังสีความรอน 
วก.635  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 
วก.637  ทฤษฎีบาวดารี่เลเยอร  
 

  
 
 
 
 

ตัดออก 15 วิชา 
 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

วก.638  การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล 
วก. 639 การไหลของของไหลหนืด  
วก.644  พลศาสตรของไหลแบบไมยุบตัว 
-  หมวดการออกแบบ พลศาสตร การควบคุม และกลศาสตร
ของแข็ง 
วก.664  การประยุกตของการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด 
วก.666  ทฤษฎีของแผนบางและแผนเปลือก 
วก.667  การวิเคราะหความเคนเนื่องจากความรอน 
วก.668  ทฤษฎีของพลาสติกซิต้ี 
วก.675  การคืบ 
 

  

 
 

ภาคผนวก  8    แนบสําเนาเอกสารตอไปนี้     

  1.  สําเนาขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 
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  หมายเหตุ   เอกสารหัวขอนี้ใหใสในเลมเอกสารหลักสูตรฉบับที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สวนฉบับรางที่เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษา ยังไมตองใส 
 
 

 


