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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
7
9
28
28
30
30
31
35

4
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

5

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
เอกสารแนบ
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ

หน้า
36
36
36
36
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
41
43
43
43
43
43
44
45
55
61
66
70

6
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

78
88

1
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มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตบางแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
ภาษาไทย:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:
3. วิชาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบที่ 1 ทาดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบที่ 2 เรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า
แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
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 หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....7/2561.....................
วันที่.....24.............. เดือน.....กรกฎาคม.......... พ.ศ. ...2561................
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....16/2561.....
วันที่.....16.............. เดือน......สิงหาคม.......... พ.ศ. .....2561..............
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 สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .......................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกรเครื่องกล ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิชาการ หรือ นักวิจัย
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2399-0010x-xx-x
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2540
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
(2) นายกิตติพงศ์ บุญโล่ง
เลขประจาตัวประชาชน 3-8207-0007x-xx-x
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
(3) นายวัชรินทร์ ดงบัง
เลขประจาตัวประชาชน 3-2502-0080x-xx-x
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

4
เนื่องด้วยว่าปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ตามที่เรียกว่ายุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม พัฒนาการใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
รวมทั้งรัฐบาลได้มีการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนการสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi) เพื่อ
พัฒนาประเทศไทยสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้นเพิ่มมากไปจากเดิม และเป็นหนึ่ง
ในการขับ เคลื่อนอย่ างเป็ น รูป ธรรมเพื่อให้ ประเทศไทยก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตามที่รัฐบาลได้ว าง
ยุทธศาสตร์ไว้ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวมาข้างต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องด้วยว่าในเขตภาคตะวันออก มีเขตอุตสาหกรรมจานวนมาก ซึ่งเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว
จะมีการใช้เครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต การควบคุมเครื่องจั กรในโรงงาน รวมถึงการใช้พลังงานที่อาจมี
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่โดยรอบ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและมีการคานึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมในภาค
ตะวันออกจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รนี้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จจุ บั น ที่ มี ก ระแสการพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ งทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นในการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ทาให้ภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรในการทางานที่มี
ระดับความสามารถที่สูงขึ้นในการวิจัย พัฒนา และแก้ปัญหาในด้านวิศวกรรมเครื่องกลรวมไปถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) โดยเน้ น การเรี ย นรู้ การศึ ก ษา การวิ จั ย แบบบู ร ณ าการในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลโดยกลุ่มเป้าหมายสาหรับนิสิตที่จะเข้าเรียนในทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคือนิสิตที่
กาลังจะจบในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลรวมถึงกลุ่มคนที่ทางานในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดพื้น ที่
ใกล้เคียงซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่จานวนมาก ทั้งนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ก็จะมีทั้งแบบที่ 1 ทา
ดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว และแบบที่ 2 เรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์ ให้ผู้สนในเลือกเรียนตามความถนัด
และเหมาะสมกั บ การท างานที่ ได้ ท าอยู่ ในภาคอุ ต สาหกรรม ในส่ ว นของผู้ เรีย นที่ ไม่ ได้ มี งานท า ทาง
หลั ก สู ต รฯจะพิ จ ารณาร่ ว มมื อ ในการท าวิ จั ย และพั ฒ นาความรู้ ใ นสาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลกั บ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาปัญหาจากการทางานจริง
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้ น การผลิ ตบุ คลากรด้านวิศ วกรรมเครื่องกลที่มีค วามรู้ความเข้าใจ และความสามารถ
ระดั บ สู ง สามารถน าความรู้ ม าใช้ แ บบบู ร ณาการ ตลอดจนประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม เพื่อดาเนินการวิจัยสาหรับ พัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญามุ่งผลิตบุคลากรดุษฎีบัณฑิตให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล มีความสามารถและทักษะด้านการดาเนินการวิจัยในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาซับซ้อนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม
-ความสาคัญเนื่องด้วยรัฐบาลต้องการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งมีการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึง่
ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นาของอาเซียนด้านระบบอัตโนมัติ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ หุ่นยนต์บริการ รวมถึงการพัฒนาชิ้นส่วนโครงสร้าง
น้าหนักเบากาลังสูงยานยนต์ไฟฟ้า เครือ่ งบินเล็ก อากาศยานไร้คนขับ และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมี
ชีวภาพ ซึ่งจาเป็นต้องการความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น การวิเคราะห์กลไกและการเคลื่อนที่
การควบคุม การออกแบบและการวิเคราะห์ความแข็งแรงชิ้นส่วนโครงสร้างน้าหนักเบา การวิเคราะห์
อากาศพลศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ทั้งนี้เนื่องด้วยว่ารูปแบบ
ประเทศไทย 4.0 เป็นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถขั้นสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง ซึ่งจะทาให้มีความต้องการวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ระดับสูงในระดับปริญญาเอกเพื่อช่วยในการ
พัฒนาประเทศดังแนวทางดังกล่าวต่อไป
-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ได้
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
รอบระยะเวลา 5 ปี
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-วัตถุประสงค์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม
ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหา แม้ใน
กรณี ที่ ไม่มีจ รรยาบรรณวิช าชีพ หรื อไม่ มีระเบี ยบข้ อบังคับ เพี ยงพอ สามารถจัดการกั บข้ อโต้ แย้งและ
วิเคราะห์ ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น พร้อมทั้ งมี ภ าวะผู้ น าในการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
2) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
ประยุกต์และสังเคราะห์ในหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในระดับ ที่สูงขึ้นได้ ตลอดจนประเมินผลการศึกษาของผลงานวิจัยในปัจจุบัน
พร้อมทั้งตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ พัฒนา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบด้วยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาได้ สืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒ นาความรู้ความ
เข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ มีจินตนาการและความยื ดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ สามารถออกแบบและ
ดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสามารถวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานต่าง ๆ ทั้ง
ต่อตนเองและสังคม แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการและวิชาชีพ
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อ
สรุปสาระสาคัญรวมทั้งนาเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้ สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ รวมถึ งชุมชนทั่วไป สามารถใช้เครื่องมือและ
การคัดกรองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้ และนามาใช้ในการศึกษา
ค้น คว้าในประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ และซั บ ซ้ อ นได้ พร้ อมทั้ ง ตี ค วามหมายของผลลั พ ธ์ข องปั ญ หาด้ า น
วิศวกรรมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนาเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิที่กระทรวง ศึกษาธิการ
กาหนดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกาลังคนในภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
3. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. เอกสารการประสานงานกับ
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
3. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับไม่ต่ากว่า
3.51 จากระดับ 5.0
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 แบบ ซึ่งก็คือ แบบ 1 และ แบบ 2 โดย แบบ 1 จะเน้นเฉพาะ
ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น แบบ 1.1 และ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
ตรี ตามลาดับ ขณะที่ แบบ 2 มีทั้งรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น แบบ 2.1 และ 2.2 สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามลาดับ สาหรับระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรของ
แบบ 1.1 และ 2.1 เท่ากับ 3 ปี ส่วนแบบ 1.2 และ 2.2 มีระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) แบบ 1 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
แบบ 1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
แบบ 1.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีผลการเรียนดี
มาก โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) แบบ 2 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
แบบ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
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แบบ 2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าที่
มีผลการเรียนดีมาก โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิ สิ ต ที่ ส นใจเรี ย นในหลั ก สู ต รบางคนไม่ ไ ด้ เรี ย นจบในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ โทในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลโดยตรง ทาให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่
เรียนอยู่ในบริเวณนิ คมอุตสาหกรรม ทาให้ นิสิต ส่วนใหญ่ ไม่สนใจที่จะเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
ออกไปทางานเต็มเวลาแทน เนื่องจากได้ค่าตอบแทนที่สูง
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ในส่วนของผู้เรียนที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรง จาเป็นต้องเรียนวิชา
ปรับพื้นฐานตามเกณฑ์ หรือเทียบเท่า ซึ่งแบ่งตามคุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องได้ระดับ
คะแนน S ดังตารางหรือเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายวิชาปรับพื้น
หน่วยกิต
วิศวกรรมศาสตร์
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
หรือ วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-3-4)
วิศวกรรมเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
ในส่วนของนิสิตที่ต้องการมีรายได้ในระหว่างที่ศึกษา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการให้ ทุน
ผู้ช่วยสอน (TGA) ซึ่งสนับสนุนทั้งค่าเทอมและเงินเดือนให้แก่นิสิต นอกจากนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นี้ได้เปิดโอกาสให้คนที่กาลังทางานในภาคอุตสาหกรรมมาเรียนในแบบที่เน้นทาวิทยานิพนธ์ดัง แบบ 1.1
และแบบ 1.2
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
ปีที่ 2
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
ปีที่ 3
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
ปีที่ 4
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
รวม

2561

2562

2563

2564

2565

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

-

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

-

-

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

5

10

-

-

15
3

1
1
15
5

1
1
10
5

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน

หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

2561
50
50
25
25

2562
50
150
25
25

2563
50
250
25
25

2564
50
250
25
25

2565
50
250
25
25

12
รวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)

150
250
350
350
60,000.00 บาท (โครงการปกติ/รับตรง)

350

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วย
กิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แบบ 1.1
ดุษฎีนิพนธ์
2) แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ
ดุษฎีนิพนธ์
3) แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

48
72
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

48

หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
72
หน่วยกิต
3
9
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2) แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ดุษฎีนิพนธ์
3.1.3 รายวิชา
แบบ 1.1
หมวดดุษฎีนิพนธ์
50389861
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ
50360161
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
Research Methodology and Seminar
หมวดดุษฎีนิพนธ์
50389961
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9
15
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

48

หน่วยกิต
48(0-0-144)

ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
72

หน่วยกิต
72(0-0-216)

แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
50379161
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
Advanced Topics in Mechanical Engineering 1
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสตัวที่ 4 เป็นเลข 7 ดังต่อไปนี้อย่างต่า 6 หน่วยกิต หรือ
รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้นิสิตสามารถ
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอื่นดังกล่าว ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
50371161
วัสดุอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Smart Materials
50371261
ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
เครื่องกล
Optimization Methods in Mechanical Engineering 3(3-0-6)
Design
50371361
การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
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50371461
50373161
50373261
50373361
50373461
50373561
50373661
50373761
50375161
50375261
50375361
50375461
50375561
50375661
50375761
50375861

Nonlinear Vibration"
วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์สาหรับกลศาสตร์
Boundary Element Method in Mechanics
ระบบควบคุมขั้นสูง
Advanced Control System
หุ่นยนต์ขั้นสูง
Advanced Robotics
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นขั้นสูง
Advanced Nonlinear Control
การนาทาง นาร่อง และการควบคุมขั้นสูง
Advanced Guidance, Navigation and Control
การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล
Machine Learning
การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง
Reinforcement Learning
หุ่นยนต์สร้างแผนที่
Robot Mapping
การวางแผนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ
Power Generation Planning and its Impacts
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน
Energy Policyand Planning
การทาแห้งอาหารขั้นสูง
Advances in Food Dehydration
การนาความร้อน
Heat Conduction
การพาความร้อน
Thermal Convection
การแผ่รังสีความร้อน
Heat Radiation
การไหลหลายสถานะ
Multiphase Flows
เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนสมัยใหม่

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

15
50375961
50379261
50379361
50379461
50379561
50375261

Innovative Heat Exchanger Technology
นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน
Innovation of Extended Surface for Heat Transfer
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Advanced Topics in Mechanical Engineering 2
หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์
Advanced Topics for Applied Mechanics
หัวข้อขั้นสูงทางพลศาสตร์และการควบคุม
Advanced Topics for Applied Mechanics
หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์
Advanced Topics in Thermodynamics
หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ของไหลประยุกต์
Advanced Topics in Fluid Mechanics

หมวดดุษฎีนิพนธ์
50399861
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

36

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
36(0-0-108)

แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
50370161
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
3(3-0-6)
Research Methodology and Seminar
50370261
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics
50379161
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
Advanced Topics in Mechanical Engineering 1
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสตัวที่ 4 เป็นเลข 7 ดังต่อไปนี้อย่างต่า 12 หน่วยกิต หรือ
รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้นิสิตสามารถ
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอื่นดังกล่าว ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
50371161
วัสดุอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Smart Materials
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50371261

50371361
50371461
50373161
50373261
50373361
50373461
50373561
50373661
50373761
50375161
50375261
50375361
50375461
50375561

ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบวิศวกรรม
เครื่องกล
Optimization Methods in Mechanical Engineering
Design
การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น
Nonlinear Vibration"
วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์สาหรับกลศาสตร์
Boundary Element Method in Mechanics
ระบบควบคุมขั้นสูง
Advanced Control System
หุ่นยนต์ขั้นสูง
Advanced Robotics
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นขั้นสูง
Advanced Nonlinear Control
การนาทาง นาร่อง และการควบคุมขั้นสูง
Advanced Guidance, Navigation and Control
การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล
Machine Learning
การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง
Reinforcement Learning
หุ่นยนต์สร้างแผนที่
Robot Mapping
การวางแผนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ
Power Generation Planning and its Impacts
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน
Energy Policyand Planning
การทาแห้งอาหารขั้นสูง
Advances in Food Dehydration
การนาความร้อน
Heat Conduction
การพาความร้อน
Thermal Convection

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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50375661

การแผ่รังสีความร้อน
3(3-0-6)
Heat Radiation
50375761
การไหลหลายสถานะ
3(3-0-6)
Multiphase Flows
50375861
เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Innovative Heat Exchanger Technology
50375961
นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Innovation of Extended Surface for Heat Transfer
50379261
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(3-0-6)
Advanced Topics in Mechanical Engineering 2
50379361
หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Advanced Topics for Applied Mechanics
50379461
หัวข้อขั้นสูงทางพลศาสตร์และการควบคุม
3(3-0-6)
Advanced Topics for Applied Mechanics
50379561
หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Advanced Topics in Thermodynamics
50375261
หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ของไหลประยุกต์
3(3-0-6)
Advanced Topics in Fluid Mechanics
หมวดดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
50399961
ดุษฎีนิพนธ์
48(0-0-144)
Dissertation
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส 3 หลักแรก 503 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
เลข 8-9 หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
เลข 0 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการคานวณทางวิศวกรรมเครื่องกล
เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ประยุกต์
เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตโนมัติ
เลข 5-8 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหล
เลข 9 หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง หัวข้อชั้นสูง และดุษฎีนิพนธ์
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เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
เลขรหัสที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในแต่ละภาคเรียนของปี
การศึกษา ดังนี้
แผน 1.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

6(0-0-18)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

50389861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

6(0-0-18)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

50389861

ดุษฎีนิพนธ์

9(0-0-27)

19
Dissertation
รวม (Total)
หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27))
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

9

แผน 1.2
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

50370161

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
Research Methodology and Seminar
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม (Total)

ไม่นับหน่วยกิต
9(0-0-27)
9
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

9
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หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50389961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

9

แผน 2.1
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

50379161

หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Advanced Topics in Mechanical
Engineering 1
503XXX61 วิชาเลือก 1
Elective Course 1
รวม (Total)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
6
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

503XXX61 วิชาเลือก 2
Elective Course 2
503XXX61 วิชาเลือก 3
Elective Course 3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

9

23
หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399861

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

9

แผน 2.2
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

50370161

ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
Research Methodology and Seminar
50370261 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Mathematics
50379161 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Advanced Topics in Mechanical
Engineering 1
503XXX61 วิชาเลือก 1
Elective Course 1
รวม (Total)

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

3(3-0-6)
12
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

503XXX61 วิชาเลือก 2
Elective Course 2
503XXX61 วิชาเลือก 3
Elective Course 3
503XXX61 วิชาเลือก 4
Elective Course 4

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

503XXX61 วิชาเลือก 5
Elective Course 5
50399961 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

3(3-0-6)
3(0-0-9)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

9
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หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

50399961

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9(0-0-27)
รวม (Total)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

9
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2399-0010x-xx-x
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2540
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503501 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
503504 เทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
503650 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
503652 การเผาไหม้ขั้นสูง
3(3-0-6)
503791 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
503796 หัวข้อขั้นสูงสาหรับเทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50370161 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
3(3-0-6)
50375861 เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนสมัยใหม่
3(3-0-6)
50375961 นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
50379161 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
(2) นายกิตติพงศ์ บุญโล่ง
เลขประจาตัวประชาชน 3-8207-0007x-xx-x
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
503600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
503620 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
503792 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50371261 ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล
50371361 การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น
50379261 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2

จานวนหน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) นายวัชรินทร์ ดงบัง
เลขประจาตัวประชาชน 3-2502-0080x-xx-x
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(1-0-2)
503642 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
503643 การออกแบบระบบอุณหภาพ
3(3-0-6)
503651 วิศวกรรมการอบแห้ง
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50375361 การทาแห้งอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
50379561 หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2399-0010x-xx-x
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2540
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503501 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
503504 เทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
503650 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
503652 การเผาไหม้ขั้นสูง
3(3-0-6)
503791 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
503796 หัวข้อขั้นสูงสาหรับเทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50370161 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
3(3-0-6)
50375861 เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนสมัยใหม่
3(3-0-6)
50375961 นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
50379161 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
(2) นายกิตติพงศ์ บุญโล่ง
เลขประจาตัวประชาชน 3-8207-0007x-xx-x
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(1-0-2)
503620 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
3(3-0-6)
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503792 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50371261 ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล
50371361 การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น
50379261 หัวข้อขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2

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

(3) นายวัชรินทร์ ดงบัง
เลขประจาตัวประชาชน 3-2502-0080x-xx-x
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(1-0-2)
503642 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
503643 การออกแบบระบบอุณหภาพ
3(3-0-6)
503651 วิศวกรรมการอบแห้ง
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50375361 การทาแห้งอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
50379561 หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(4) นายจิตติ พัทธวณิช
เลขประจาตัวประชาชน 3-1006-0068x-xx-x
Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Manchester, UK พ.ศ.2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2547
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ.2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
503600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
503621 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
503623 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตขั้น
สูง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50371461 วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์สาหรับกลศาสตร์
50373561 การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล
50373761 หุ่นยนต์สร้างแผนที่

จานวนหน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

(5) นายวรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
เลขประจาตัวประชาชน 3-1022-0162x-xx-x
Ph.D. (Mechanical Engineering), Texas A&M University, USA พ.ศ. 2555
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503502 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
503621 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
3(3-0-6)
503630 พลศาสตร์ของของไหลเชิงคานวณ
3(3-0-6)
503795 หัวข้อขั้นสูงสาหรับกลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50370261 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
50375461 การนาความร้อน
3(3-0-6)
50375561 การพาความร้อน
3(3-0-6)
50375661 การแผ่รังสีความร้อน
3(3-0-6)
50375761 การไหลหลายสถานะ
3(3-0-6)
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(6) นายพุทธา จีนครัว
เลขประจาตัวประชาชน 3-7303-0066x-xx-x
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503622 ความฝืด การหล่อลื่นและการสึกหรอ
3(3-0-6)
503793 หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50371161 วัสดุอัจฉริยะ
3(3-0-6)
50371561 ไตรโบโลยีขั้นสูง
3(3-0-6)
(7) นางสาวมัณฑนา รังสิโยภาส
เลขประจาตัวประชาชน 3-9099-0060x-xx-x
DOCTORAT Génie des procédés (Énergétique, Génie des procédés) Université
Montpellier 2, France พ.ศ. 2553
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503504 เทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
503640 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
3(3-0-6)
503797 หัวข้อขั้นสูงสาหรับการถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50379561 หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
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(8) นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2002-0056x-xx-x
Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Southampton, UK พ.ศ. 2551
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering) University of New South Wales, Australia พ.ศ. 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2539
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503610 ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
503611 การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
503612 การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส
3(3-0-6)
503613 การนาทาง การนาร่อง และการควบคุม
3(3-0-6)
503794 หัวข้อขั้นสูงสาหรับการควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50373161 ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
50373261 หุ่นยนต์ขั้นสูง
3(3-0-6)
50373361 การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นขั้นสูง
3(3-0-6)
50373461 การนาทาง นาร่อง และการควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
50373661 การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง
3(3-0-6)
(9) นางสาวปารีชา รัตนศิริ
เลขประจาตัวประชาชน 3-2009-0026x-xx-x
Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Southampton, U.K. พ.ศ. 2557
MSc. (Maritime Engineering) University of Southampton, U.K. พ.ศ. 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503600 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(1-0-2)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50375261 หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ของไหล

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

(10) นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
เลขประจาตัวประชาชน 3-1009-0383x-xx-x
Ph.D. (Energy) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
M.Eng. (Energy Technology) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. 2536
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503501 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50375161 การวางแผนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ
3(3-0-6)
50375261 นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน
3(3-0-6)
(11) Mr. Laurent Patrik Mezeix-Varagnat Passport ID 14AZ0xxxx
Ph.D. (Material Science and Engineering - Mechanical Engineering) Universite de
Toulouse 3 (Paul Sabatier), France, พ.ศ. 2553
M.Sc. (Material Science) Universite de Toulouse 3 (Paul Sabatier) France, พ.ศ. 2550
B.Eng. (Mechanical engineering) Universite de Rennes 1, พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
503793 หัวข้อขั้นสูงสาหรับกลศาสตรป์ระยุกต์
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50379361 หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย
ในประเทศ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยอาจารย์ พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์ให้
คาปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของดุษฎีนิพนธ์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
ทาวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ การเขียนรายงานและ
การนาเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหมวดที่ 4
5.3 ช่วงเวลา :
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ 1.2 เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี 1
ขณะที่ แบบ 2.1 และ 2.2 เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี 2
5.4 จานวนหน่วยกิต :
แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิตดุษฏีนิพนธ์
แบบ 1.2 จานวน 72 หน่วยกิตดุษฏีนิพนธ์
แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิตดุษฏีนิพนธ์
แบบ 2.2 จานวน 48 หน่วยกิตดุษฏีนิพนธ์
5.5 การเตรียมการ
มีกระบวนการเลือกหัวข้องานวิจัย โดยกาหนดให้นิสิตหารือหัวข้อวิจัยที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย และเสนอต่อประธานสาขาวิชา ให้คณบดีอนุมัติโดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5.6 กระบวนการประเมินผล
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ประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบประมวลความรู้
ปากเปล่ า โดยผลงานวิ จั ย ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 30(3) สาหรับปริญญาเอก และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการแยกแยะความน่าเชื่อถือของ - สอดแทรกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลที่ได้รับผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
การแยกแยะข้อมูลและความน่าเชื่อถือ เครื่องมือที่ใช้ใน
รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือทางสื่อ
การแยกแยะข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและ
ออนไลน์ในการแยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ ต่างประเทศ และการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
- สามารถเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน
สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่
ประเทศและต่างประเทศ ลงไปในรายวิชาระเบียบวิธี
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในประเทศ
วิจัยและสัมมนา
และต่างประเทศได้
- สอดแทรกวิธีการปฏิบัติตนในการเดินทางไป
- มีความสามารถในการสืบค้นวิธีการปฏิบัติตนให้
ต่างประเทศ และการสืบค้นข้อมูลสาหรับการปฏิบัติตน
ถูกต้อง เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือเมื่อไป
ในต่างประเทศ รวมถึงข้อห้ามต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ลงไปในรายวิชาสัมมนา
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้าน
- มีการสอดแทรกเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่
วิศวกรรมเครื่องกล และทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ทันสมัย รวมถึงมอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเนื้อหา
วิศวกรรมเครื่องกลในระดับสูงได้
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัยด้วยตนเอง โดยมี
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาปัญหาทางด้าน
อาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่ชี้แนะและให้คาปรึกษาอย่าง
วิศวกรรมเครื่องกล โดยอาศัยกระบวนการของการทา ใกล้ชิด
วิจัยได้
- มีการนากรณีศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงาน
- มีความรู้และความสามารถในการทาวิจัยเป็นที่
อุตสาหกรรม มาให้นิสิตได้ใช้ความรู้ทางด้าน
ประจักษ์ต่อกลุ่มนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใน วิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ปัญหา โดยมีอาจารย์ผู้สอน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ทาหน้าที่ชี้แนะและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
- กาหนดให้ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาจะต้องเผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยที่มีคุณภาพ โดยจะต้องเป็น
วารสารวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลโดยตรงเท่านั้น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการและวิชาชีพ
2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความ
ยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของ
ปัญหา แม้ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มี
ระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น แสดงความเป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ริเริ่ม
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
2.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
มีการฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบในการทางาน
ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีการฝึกให้รู้หน้าที่
และบทบาทของการเป็นผู้นาและสมาชิกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในทุกด้าน เช่น ในรายวิชาเรียนและการ
ทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น และมีการฝึกให้นิสิตรู้จัก
ตระหนักถึงปัญหาและสามารถแก้ปัญหาทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากความมีวินัยในการตรงต่อเวลา
ของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการร่วมกิจกรรมของนิสิต
2) ประเมินจากปริมาณการกระทาที่ทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ประเมินจากรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ของนิสิต จากการอ้างอิงผลงานวิจัยผู้อื่นว่ามี
การคัดลอกหรือดัดแปลงมาหรือไม่

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและการเน้นการประยุกต์ความรู้ในเชิงลึก

1) การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา
ต่าง ๆ
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ลึกซึ้ง สามารถค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมในหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้
2) สามารถประยุกต์และสังเคราะห์ความรู้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อสามารถพัฒนา
นวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นได้
3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจน
ประเมินผลการศึกษาของผลงานวิจัยในปัจจุบันได้
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่จะมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้ง
แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กับปัญหาต่าง ๆ ที่พบในปัจจุบัน สอนให้นิสิตรู้จัก
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ โดยอาศัย
ฐานข้อมูลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อ
กระตุ้นให้นิสิตมีการพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์
องค์ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง มีการฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัยและสามารถทางานวิจัย เพื่อนาไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติหรือการจด
สิทธิบัตรในระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร
จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดย
1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทางทฤษฎี เริ่มต้นจากปัญหาพื้นฐานที่ง่ายและเพิ่มการประยุกต์
และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการรวบรวม ศึกษา และมีระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ให้เหมาะสมและ
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ สอดคล้องกับรายวิชา

2) การนาเสนอผลงานของนิสิตในรายวิชาต่าง ๆ
3) การทดสอบย่อยในรายวิชาต่าง ๆ
4) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
5) การประเมินจากผลงานการวิจัยของนิสิต
6) การประเมินจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นิสิตในระดับนานาชาติ เช่น บทความวิจัย การ
นาเสนอผลงานวิจัย สิทธิบัตร เป็นต้น

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) งานที่ได้รับมอบหมายในวิชาสัมมนาและ
ระเบียบการวจัย สอบหัวข้อ สอบวิทยานิพนธ์ และ
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อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2) สามารถพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีระบบด้วยวิธีการใหม่ๆ
รวมถึงใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาได้
3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย
และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่าง
เหมาะสม สามารถออกแบบและดาเนินการ
โครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมได้อย่าง
สร้างสรรค์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2) จัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วย
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลองที่สอดคล้องกับ
รายวิชานั้น ๆ
3) มอบหมายงานเชิงค้นคว้า นอกเหนือจาก
เนื้อหาในรายวิชาที่เป็นประเด็นหรือปัญหาใน
สาขาวิชานั้น ๆ

บทความตีพิมพ์
2) วิเคราะห์จากงานที่มอบหมาย
3) รายงานในรายวิชาต่าง ๆ
4) วิทยานิพนธ์กับผลงานวิจัย

มอบหมายงานที่เป็นที่ซับซ้อนสูงมากให้นิสิต จัด
1) ประเมินจากการแก้ปัญหางานที่ได้รับ
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้แบบ
มอบหมาย
ร่วมมือ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการ
2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นิสิตในการนาเสนอรายงานหรือโครงงานที่ได้รับ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร มอบหมาย
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ได้ด้วยตัวเอง
2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานต่าง ๆ ทั้ง
ต่อตนเองและสังคม แสดงออกถึงความโดดเด่นในการ
เป็นผู้นาในทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
เพื่อสรุปสาระสาคัญรวมทั้งนาเสนอต่อบุคลากรใน
วงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้ สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป
2) สามารถใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมในกระบวนการแก้ปัญหาทางวิชาการและ
วิชาชีพได้ สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น

เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ

3) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ

จัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกตัวอย่าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา มอบหมายงานเพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงให้
นาเสนอผลงานในชั้นเรียน

1) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
2) ประเมินจากเนื้อหารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
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ปัญหาที่สาคัญและซับซ้อนได้
3) สามารถตีความหมายของผลลัพธ์ของปัญหา
ด้านวิศวกรรมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อ
นาเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้
เข้าใจได้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิด
เป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามลาดับ
1.2 การให้ คะแนนแบบไม่ มี ค่ าระดับ ขั้ น ในบางรายวิช า เช่ น งานนิ พ นธ์ จะให้ ค ะแนนเป็ น S ซึ่ ง
หมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมิ น ผลของแต่ล ะรายวิช าต้ องผ่ านที่ ป ระชุม ของคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รหรือ
คณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ
2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 สอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภ าษาอังกฤษ เพื่ อ เข้าศึกษาต่อระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษา (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แ ก้ไข
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam)
3.3 สาหรับแบบ 2 นิสิตจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จาก 4 ระดับคะแนน
3.4 มีการเสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.5 เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.6 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
สาหรับแบบที่ 1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 ข้ อ ที่ 30(2)(ก) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.3.1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาหรับแบบที่ 2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 ข้อที่ 30(2)(ก) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.3.2
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3.7 สาหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับ
เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสาเร็จ
การศึกษา โดย
- เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบ Journal Research Article (โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกของ
ผู้เขียนบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science และ ต้อง
มีค่า Impact Factor โดย คปก. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน
Quartile 1 และ Quartile 2 หรือยื่นจดสิทธิบัตร และสิทธิบัตรดังกล่าว ได้รับการเห็นชอบ
จากกรรมการที่ คปก. จัดตั้งขึ้น
- เรื่องที่ 2 ตีพิมพ์ผลงานที่เป็น Journal Research Article หรือ Short Communica-tion (โดย
เห็นควรสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นชื่อแรกของผู้เขียนบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ) ใน
ฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือวารสารวิชาการในฐานข้ อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
หรือ Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1
3.8 สาหรับนิสิตที่ได้รับทุนอื่นที่ได้มีการทาสัญญาระหว่างหน่วยงาน นิสิตจะต้องดาเนินการตามเกณฑ์
ข้อตกลงกับแหล่งทุนให้เรียบร้อย ก่อนการสาเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตาม แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนา
ต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
คณะต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รอบรมส าหรั บ อาจารย์ ใหม่ โดยทุ ก คนต้ อ งผ่ านการอบรมสอง
หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลั กสู ตรการวัดและประเมินผล ซึ่ง
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2.1.2 อาจารย์ อ ย่ างน้ อยร้ อ ยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ ทั้ งหมดต้ องผ่ านการอบรมหลั ก สู ต ร
เกี่ย วกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และ
ผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตราฐานเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และประกาศมหาวิทยาลั ยบูรพา ที่ 0540/2559
เรื่ อ ง การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ถ้ ามี ) ในการก ากั บ มาตราฐาน
หลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 คนบริหารหลักสูตรภายใต้การกากับดูแลและกาหนด
นโยบายโดยคณะกรรมการประจาคณะ
2. บัณฑิต
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บในหลั ก สู ต รนี้ เป็ น ไปตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดทั้ง๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี้มีผลงานตีพิมพ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดการ
เรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแล้ ว บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สามารถท างานทั้ ง ใน
ภาคอุต สาหกรรม หน่ ว ยงานวิ จั ย และมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งอาจจะเป็ น วิศ วกรเครื่องกล ผู้ ป ระกอบการ
อาจารย์ นักวิชาการ หรือ นักวิจัย
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การรับนิสิตและคุณสมบัติของนิสิต เข้าเรียนในหลักสูตรจะเป็นไปตามการประกาศรับสมัครของ
คณะ โดยสาหรับนิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอก็จะมีกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยให้
นิสิตเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามเกณฑ์
3.2 การควบคุมการดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นิสิตสามารถเข้า
ปรึกษาได้
3.3 การสาเร็จการศึกษา
1) เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้คะแนนดุษฎีนิพนธ์ S สาหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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4) มีผลงานส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในประกาศมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ที่ 0540/2559 เรื่ อ ง
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีภาควิชาต่าง
ๆเป็นกลไกในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลตามที่กาหนด
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้ กับนิ สิต นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ตรงกับสาขานั้น ๆและมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภายใต้การ
กากับ ดูแลของคณะกรรมการประจาคณะและมีระบบควบคุมติดตามการจัดทาแผนการสอนและการ
ประเมิน ของทุกรายวิชา อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอนติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง
นอกจากนี้ คณะมีอุป กรณ์ ที่ใช้ส นั บ สนุ นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างพอเพียง ได้มีการ
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ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิ เศษที่ เชิ ญ มาสอนบางรายวิ ช าและบางหั ว ข้ อ ก็ มี ส่ ว นในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั งสื อ ส าหรั บ ให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดคณะ เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง ในแต่ละปีคณะจะมีงบประมาณสาหรับจัดซื้อหนังสือ เอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนและงานวิจัย นอกจากนี้คณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา
(Key performance indicators of educational process)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม

x

10
1-5
8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10
1-5
9

11
1-5
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12
1-5
10

12
1-5
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต
การตอบค าถามของนิ สิ ตในชั้น เรี ย น ซึ่งเมื่ อรวบรวมข้อ มูล จากที่ กล่ าวข้ างต้น แล้ ว ก็ ควรจะสามารถ
ประเมิน เบื้ องต้น ได้ว่า ผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่ส ามารถทาให้ ผู้ เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปั ญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประเมินหลักสูตรผ่านการทางานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาต่าง
ๆ โดยมีการระบุข้อมูลที่จะทาการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรตามรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 และนาเสนอต่อคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการประเมินในข้อ 3 คณาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชา จะดาเนินการประชุมทบทวนผลการ
ประเมินการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
หมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
หมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
50370161
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
3(3-0-6)
Research Methodology and Seminar
กลยุทธ์สาหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการ
กาหนดขอบเขตปัญหา การสารวจเอกสารผลงานวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย
การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทาวิ จัย การอ่านและการย่อบทความวิจัย
ระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียน
รายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย
Strategy for problem solving; types of research; tools; techniques and
methods for establishing scope of problems; investigating and review of
research documents; research aims; research planning; ethics for research;
reading and briefly writing of international papers; research presentation;
research reports and research papers writing
50370261

คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาคาตอบสาหรับสมการ
เอลิพติค สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอร์โบลิคโดยวิธีแยกตัวแปรและวิธีไฟไนต์
ดิฟเฟอเรนซ์
Ordinary differential equations of higher order; partial differential
equations; method of separation of variables and finite difference method
for eleptic, parabolic, hyperbolic equations

50379161

หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3(3-0-6)
Advanced Topics in Mechanical Engineering 1
หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced research topics or new development related to mechanical
engineering

หมวดวิชาเลือก
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50371161

วัสดุอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Smart Materials
การอธิบายโดยสรุปของวัสดุอัจฉริยะ การจาลองวัสดุอัจฉริยะ บทนาสู่กลศาสตร์ของวัสดุ
เชิงประกอบ โครงสร้างซึ่งปรับตัวได้ ตัวกระตุ้นและเซนเซอร์จากวัสดุอัจฉริยะที่มีช่วง
ความเครียดต่ากว้าง เครื่องมือจากวัสดุอัจฉริยะ
Overview of smart materials; modelling of smart materials; introduction to
composite materials; adaptive structures; actuators & sensors based on
high band-width low strain smart materials; devices based on smart
materials

50371261

ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Optimization Methods in Mechanical Engineering Design
บทน าสู่ ก ารหาค่ า เหมาะที่ สุ ด แบบวั ต ถุ ป ระสงค์ เดี ย วและแบบหลายวั ต ถุ ป ระสงค์
หลักการจาลองปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบตัวแปรไม่ต่อเนื่อง การคานวณแบบวิวัฒ นาการ การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ
Introduction to single-objective and multi-objective optimization;
optimization problem modeling concepts; unconstrained optimization;
discrete variable optimization; evolutionary computation; constrained
optimization

50371361

การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
Nonlinear Vibration
ระบบทางกลไม่เชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนเชิงเส้น การได้มาของสมการเคลื่อนที่ไม่เชิง
เส้น ระเบียบวิธีประมาณในการแก้สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพ เทคนิคเชิง
ตัวเลข
Nonlinear mechanical systems; linear vibrating systems; derivation of
nonlinear equations of motion; approximate methods for solving
nonlinear equation; stability analysis; numerical techniques

50371461

วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์สาหรับกลศาสตร์
Nonlinear Vibration

3(3-0-6)
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ระบบทางกลไม่เชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนเชิงเส้น การได้มาของสมการเคลื่อนที่ไม่เชิง
เส้น ระเบียบวิธีประมาณในการแก้สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพ เทคนิคเชิง
ตัวเลข
Nonlinear mechanical systems; linear vibrating systems; derivation of
nonlinear equations of motion; approximate methods for solving
nonlinear equation; stability analysis; numerical techniques
50371561

ไตรโบโลยีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advances Tribology
ทฤษฏีการหล่อลื่น การสึกหล่อ และแรงเสียดทาน ผลของความหยาบผิว ความหนืด
ของสารหล่อลื่น วัสดุ และอุณหภูมิของสารหล่อลื่นที่มีต่อพฤติกรรมทางด้านไตรโบโลยี
การใช้วิธีเชิงตัวเลขในการทานายพฤติกรรมทางด้านไตรโบโลยี ไตรโบโลยีในชิ้นส่วนทาง
กล แบริ่ง ฟันเฟือง ข้อเทียมของมนุษย์ และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบทางด้าน
ไตรโบโลยี และหัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน
Theories of lubrication, wear, and friction; effects of rough surfaces, fluid
lubricant viscosity, materials and fluid lubricant temperature on the
tribological behaviour; using numerical method to predict the tribological
behaviour; tribology in machine elements; bearing, gears, artificial human
joints and electronic parts; tribology testing and present research

50373161

ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Control System
การเคราะห์ แบบจ าลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสู ง การออกแบบระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ การควบคุมแบบโรบัส การควบคุมแบบออฟติมอล
Analysis of advanced dynamics systems modelling; design of feedback
control system; robust control; optimal control

50373261

หุ่นยนต์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Robotics
แขนกลหุ่ ย นต์ ขั้ น สู ง การวิเคราะห์ จ ลนศาสตร์แ ละพลศาสตร์ในการออกแบบ การ
ควบคุมพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
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Advanced robotic manipulators; kinematics and dynamics analysis for
robot design; dynamic control of robotics; mobile robot; artificial
intelligence approaches
50373361

การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Nonlinear Control
การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีเสถียรภาพ การออกแบบระบบไม่เชิง
เส้นโดยใช้วิธีของไลยปูนอฟและวิธีอื่น ๆ
Analysis of nonlinear control systems; stability theory; nonlinear system
designs using Lyapunov and other methods

50373461

การนาทาง นาร่อง และการควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Guidance, Navigation and Control
การออกแบบยานพาหนะอัตโนมัติ ระบบนาทาง ระบบนาร่องและการควบคุมขั้นสูง การ
ออกแบบเส้นทางเดิน การใช้เทคนิคในการการประมาณระบบนาร่องของยานพาหนะ
Design of autonomous vehicles; guidance system; navigation system and
advanced control; path planning; estimation method in navigation of
autonomous vehicles

50373561

การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Learning
ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูลโครงข่ายประสาท
เทียม การเรียนรู้แบบลึก การประมาณของเบย์
Bayesian decision theory, supervised learning; clustering; neural
networks;deep learning; Bayesian estimation

50373661

การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง
3(3-0-6)
Reinforcement Learning
กระบวนการตั ด สิ น ใจของมาร์ ค อฟ การท านายและการควบคุ ม ของระบบที่ ไม่ มี
แบบจาลอง วิธีโพลิซีเกรเดียนการบูรณาการของการเรียนรู้และการวางแผน
Markov decision processes; model-free prediction and control; policy
gradient method; integration of learning and planning

50373761

หุ่นยนต์สร้างแผนที่

3(3-0-6)
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Robot Mapping
บทนาการสร้างแผนที่ด้วยหุ่ นยนต์ เซนเซอร์สาหรับการระบุตาแหน่งและสร้างแผนที่
การระบุตาแหน่ง ตัวกรองคาลมาน ตัวกรองอนุภาค การระบุตาแหน่งและการสร้างแผน
ที่พร้อมกัน
Introduction to robot mapping; sensor in localization and mapping;
localization; Kalman filter; particle filters; simultaneous localization and
mapping
50375161

การวางแผนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ
3(3-0-6)
Power Generation Planning and its impacts
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โหลดแฟกเตอร์ ระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์ พลังงาน และการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากวัฎจักร
ชี วิต การพยากรณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า และแผนพั ฒ นาก าลั งการผลิ ต ไฟฟ้ าของ
ประเทศ จริยธรรมวิชาชีพ
Electricity generation technologies; load factor; transmission and
distribution system; comparative assessments in economics, energy and
greenhouse gas emissions in terms of life cycle analysis; electricity
demand and supply in the country; professional ethics

50375261

นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Policy and Planning
การวางแผนและพั ฒ นาพลั งงานของประเทศ สถานการณ์ พ ลั งงานโลก ปั ญ หาและ
ศักยภาพของแหล่งพลังงานที่มีอยู่ ราคาพลังงาน ความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ อุป สงค์และอุ ปทานพลั งงาน การประเมิน ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน/การอนุรักษ์พลังงาน จริยธรรมวิชาชีพ
Country energy planning and development; the world’s energy situation;
problem and potential of available energyresources; energy price; energy
demand and the economy; energy demand and supply; evaluations on
economic impact of the subsidy in renewable energy or energy saving
policy; professional ethics

50375361

การทาแห้งอาหารขั้นสูง
Advances in Food Dehydration

3(3-0-6)
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หลักการทั่วไปของการคายน้าในอาหาร กลาสทรานซิชันภายใต้การการอบแห้งอาหาร
การประยุกต์ใช้ภาพในการวิเคราะห์การอบแห้งอาหาร การคายน้าและโครงสร้างจุลภาค
การอบแห้งอาหารแบบการพาความร้อน ความก้าวหน้าของการอบแห้งอาหารแบบส
เป๊ าเต็ ด เบด การประยุก ต์ และการพั ฒ นาการท าแห้ งด้ว ยวิธีอ อสโมซิ ส พื้ น ฐานและ
แนวโน้ ม ในการท าแห้ ง แบบแช่ เ ยื อ กแข็ ง การคื น น้ าและการคื น สภาพอาหาร
กระบวนการทาแห้งอาหารที่มีประโยชน์ ต่อสุ ขภาพ การอบแห้ งจุลิ นทรีย์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้ด้านอาหาร การสร้างแบบจาลองเครื่องอบแห้ง แหล่งความร้อนที่นิยมในการ
อบแห้ง องค์ประกอบทางพลังงานในการทาแห้งอาหาร เครื่องอบอาหารรูปแบบใหม่
และมุมมองในอนาคต
Dehydration of foods; general concepts, glass-transition based approach in
drying of foods; application of image analysis in food drying; dehydration
and microstructure; convective drying of foods; advances in spouted bed
drying of foods; application and development of osmotic dehydration;
fundamentals and tendencies in freeze-drying of foods; rehydration and
reconstitution of foods; dehydration processes for nutraceuticals and
functional foods; drying of microorganisms for food applications; dryer
modeling; conventional heating sources during drying; energy aspects in
food dehydration; novel food dryers and future perspectives
50375461

การนาความร้อน
3(3-0-6)
Heat Conduction
การนาความร้อนในตัวกลางของแข็งที่สภาวะคงตัวและสภาวะชั่วครู่ การนาความร้อนที่
มีเงื่อนไขขอบและมีการก่อกาเนิดความร้อนเปลี่ยนแปลงตามเวลา การหาผลเฉลยของ
การนาความร้อนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การนาความร้อนผ่านวัสดุที่มีลักษณะเป็นชั้น
ๆ การนาความร้อนของวัสดุที่คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่าง ๆ การนาความร้อน
ในปั ญหาการเปลี่ ยนสถานะ ปัญหาการนาความร้อนแบบอินเวอร์ส การหาคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการนาความร้อนของวัสดุ การนาความร้อนระดับไมโคร
Steady-state and transient heat conduction in solid media; heat
conduction with time varying boundary conditions and heat generation;
numerical solutions of heat conduction problems; heat conduction in
multi-layered materials; heat conduction in anisotropic materials; heat
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conduction in phase change problems; inverse heat conduction problems;
thermal property estimation; microscale heat conduction
50375561

การพาความร้อน
3(3-0-6)
Thermal Convection
ชั้นชิดผิวความเร็วและชั้นชิดผิวความร้อน การวิเคราะห์การพาความร้อนด้วยสมการเชิง
อนุพันธ์และพารามิเตอร์ไร้มิติ การวิเคราะห์การพาความร้อนด้วยสมการปริพันธ์ การพา
ความร้อนแบบบังคับของการไหลแบบราบเรียบภายในท่อ ระหว่างแผ่นระนาบที่ขนาน
กันและผ่านแผ่นระนาบ การพาความร้อนแบบธรรมชาติของการไหลแบบราบเรียบผ่าน
แผ่นระนาบในแนวดิ่ง การพาความร้อนแบบผสม การพาความร้อนแบบบังคับของการ
ไหลแบบปั่นป่วนภายในท่อ ระหว่างแผ่นระนาบที่ขนานกั นและผ่านแผ่นระนาบ การพา
ความร้อนที่คุณสมบัติของไหลเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ การพาความร้อนของการไหล
อัดตัวได้ การพาความร้อนระดับไมโคร
Velocity boundary layer and thermal boundary layer; analysis of thermal
convection using differential equations and associated dimensionless
parameters; analysis of thermal convection using integral equations;
laminar forced convection of flow in pipe, flow between parallel plates
and flow along flat plate; laminar natural convection of flow along
vertical flat plate; mixed convection; turbulent forced convection of flow
in pipe, flow between parallel plates and flow along flat plate; thermal
convection of fluid with temperature dependent properties; thermal
convection in compressible flows; microscale thermal convection

50375661

การแผ่รังสีความร้อน
3(3-0-6)
Heat Radiation
กลไกการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดา คุณสมบัติเกี่ยวกับการแผ่
รังสีความร้อนของพื้นผิว การคานวณตัวประกอบการมองเห็น การแผ่รังสีความร้อนของ
ตัว กลางที่ ดูด กลื น รั งสี เปล่ งรังสี , ท าให้ รังสี ก ระเจิง การแผ่ รังสี ความร้อ นในช่ องปิ ด
สภาพสมดุลของการแผ่รังสีความร้อน ปัญหาการแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่ไม่มีการ
ดูดกลืนและมีการดูดกลืนรังสี ปฏิสัมพันธ์ของการแผ่รังสีความร้อนกับการถ่ายโอนความ
ร้อนรูปแบบอื่น การแผ่รังสีความร้อนระดับไมโคร
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Mechanisms of radiative transfer; blackbody radiation; radiative properties
of real surfaces; calculations of view factor; radiation of absorbing,
emitting and scattering media; radiation in enclosures; radiative
equilibrium; Radiative transfer problems in nonparticipating and
participating media. Interaction of radiation with other modes of heat
transfer. Heat radiation in microscale
50375761

การไหลหลายสถานะ
3(3-0-6)
Multiphase Flows
ธรรมชาติ ข องการไหลหลายสถานะ การไหลสองสถานะระหว่ า งก๊ า ซ -ของเหลว
ของเหลว-ของเหลว และ ของเหลว-อนุภาคของแข็ง การไหลสองสถานะภายในท่อใน
แนวดิ่งและท่อในแนวนอน แผนผังรูปแบบการไหล สมการสหสัมพันธ์ การคานวณความ
ดั น ตกคร่ อ มและการถ่ ายโอนความร้อ น กฎการอนุ รัก ษ์ เงื่อ นไขผิ ว ประจัน สมการ
ส่วนประกอบ
Nature of multiphase flows; two-phase flows: gas/liquid, liquid/liquid and
liquid/solid particle; two-phase flows in vertical and horizontal pipes, flow
regime maps, correlations; calculation of pressure drop and heat transfer;
conservation laws, interfacial conditions, constitutive relations

50375861

เทคโนโลยีเครือ่ งแลกเปลี่ยนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Innovative Heat Exchanger Technology
หลักการของการถ่ายโอนความร้อนในสภาวะผิวแห้ง ผิวเปียก และผิวเยือกแข็งหลักการ
ของศั กย์ เอนทั ล ปี หลั กการของอุ ณ หภู มิ ก ระเปาะแห้ งสมมู ล หลั ก การของอุ ณ หภู มิ
กระเปาะแห้ งที่แท้จ ริง นวัตกรรมส าหรับการถ่ายโอนความร้อน เทคนิคทางตรงและ
ทางอ้อมสาหรับการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายโอนความร้อน
Principal of heat exchange processes under dry surface, wet surface and
frosting surface conditions; enthalpy potential method; equivalent drybulb temperature method, actual dry-bulb temperature method;
innovation of heat transfer; active and passive techniques for heat transfer
enhancement

50375961

นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน
Innovation of Extended Surface for Heat Transfer

3(3-0-6)
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วิธีวิเคราะห์ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์สาหรับปัญหาการถ่ายโอน
ความร้อน การถ่ายเทความร้อนสาหรับครีบที่อยู่ในสภาวะผิวแห้ง ผิวเปียก และผิวเยือก
แข็งการหาขนาดครีบที่เหมาะสมตามกฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์
เทคโนโลยีพื้นผิวขยายภายในท่อ ไมโครแชนแนล ท่อนาโนคาร์บอน และการประยุกต์ใช้
อื่นๆ
Analytical method, finite difference method and finite element method
for heat transfer; heat transfer of fins under dry surface, wet surface and
frosting surface conditions; optimization of fins by 1st and 2nd laws of
thermodynamics; innovation ofextended surface in tube side,
microchannel, carbon nanotube and others applications
50379261

หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
3(3-0-6)
Advanced Topics in Mechanical Engineering 2
หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced research topics or new development related to
mechanical engineering

50379361

หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Advanced Topics for Applied Mechanics
หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์กลศาสตร์ประยุกต์
Advanced research topics or new development related to applied
mechanics

50379461

หัวข้อขั้นสูงทางพลศาสตร์และการควบคุม
3(3-0-6)
Advanced Topics in Dynamics and Control
หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์พลศาสตร์และการควบคุม
Advanced research topics or new development related to dynamics and
control

50379561

หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Advanced Topics in Applied Thermodynamics
หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
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Advanced research topics or new development related to applied
thermodynamics
50379661

หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ของไหลประยุกต์
3(3-0-6)
Advanced Topics in Applied Fluid Mechanics
หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
Advanced research topics or new development related to applied fluid
mechanics

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
50389861
ดุษฎีนิพนธ์
48(0-0-144)
Dissertation
การสร้างหัวข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต การทบทวน การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่าง
น้อย 2 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ การ
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับหลักสูตร แบบที่ 1.1
ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Research topic creation; literature reviews; elaborate review, analysis and
synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed literature; result
processing and analysis; result synthesis; discussions; conclusion; research
paper writing for international journal publication; at least 2 research
papers have been accepted for internation journals publication;
dissertation writing and presentation in mechanical engineering for plan
1.1 of with approval of the graduate advisor and committee
50389961

ดุษฎีนิพนธ์
72(0-0-216)
Dissertation
การศึกษาและสร้างหั วข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด
การประเมิน ความน่ าเชื่อถือของงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ ผ ล การ
สังเคราะห์ ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
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วารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบ
รั บ ตี พิ ม พ์ ในวารสารทางวิ ช าการต่ า งประเทศ การน าเสนอผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับหลักสูตร แบบที่ 1.2 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Research topic study and creation; literature reviews; theoretical study;
elaborate review, analysis and synthesis of literature; confidence
evaluation of reviewed literature; result processing and analysis; result
synthesis; discussions; conclusion; research paper writing for international
journal publication; at least 2 research papers have been accepted for
internation journals publication; dissertation writing and presentation in
mechanical engineering for plan 1.2 of with approval of the graduate
advisor and committee
50399861

ดุษฎีนิพนธ์
36(0-0-108)
Dissertation
การสร้างหัวข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต การทบทวน การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่าง
น้อย 1 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ การ
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับหลักสูตร แบบที่ 1.1
ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Research topic creation; literature reviews; elaborate review, analysis and
synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed literature; result
processing and analysis; result synthesis; discussions; conclusion; research
paper writing for international journal publication; at least 1 research
paper has been accepted for internation journal publication; dissertation
writing and presentation in mechanical engineering for plan 2.1 of with
approval of the graduate advisor and committee
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ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
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การศึกษาและสร้างหั วข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด
การประเมิน ความน่ าเชื่อถือของงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ ผ ล การ
สังเคราะห์ ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 1 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบ
รั บ ตี พิ ม พ์ ในวารสารทางวิ ช าการต่ า งประเทศ การน าเสนอผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับหลักสูตร แบบที่ 2.2 ที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Research topic study and creation; literature reviews; theoretical study;
elaborate review, analysis and synthesis of literature; confidence
evaluation of reviewed literature; result processing and analysis; result
synthesis; discussions; conclusion; research paper writing for international
journal publication; at least 1 research paper has been accepted for
internation journal publication; dissertation writing and presentation in
mechanical engineering for plan 1.2 of with approval of the graduate
advisor and committee
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หมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก
1) คุณธรรม
จริยธรรม


2) ความรู้

  

 

   
  
  

 
 
 





 





 



  







 



  













 
 
 



  
  
  

ความรับผิดชอบรอง
3) ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ
50370161 ระเบียบวิธีวิจยั และสัมมนา
50370261 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
50379161 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
2. หมวดวิชาเลือก
50371161 วัสดุอัจฉริยะ
50371261 ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล
50371361 การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น
50371461 วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์สาหรับกลศาสตร์
50371561 ไตรโบโลยีขั้นสูง

4) ทักษะ
5) ทักษะในการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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50373161 ระบบควบคุมขั้นสูง
50373261 หุ่นยนต์ขั้นสูง
50373361 การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นขั้นสูง
50373461 การนาทาง นาร่อง และการควบคุมขั้นสูง
50373561 การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล
50373661 การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง
50373761 หุ่นยนต์สร้างแผนที่
50375161 การวางแผนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ
50375261 นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน
50375361 การทาแห้งอาหารขั้นสูง
50375461 การนาความร้อน
50375561 การพาความร้อน
50375661 การแผ่รังสีความร้อน
50375761 การไหลหลายสถานะ
50375861 เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนสมัยใหม่
50375961 นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน
50379261 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
50379361 หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์
50379461 หัวข้อขั้นสูงทางพลศาสตร์และการควบคุม
50379561 หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์
50375261 หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ของไหล
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3. ดุษฎีนิพนธ์
50389861 ดุษฎีนิพนธ์
50389961 ดุษฎีนิพนธ์
50399861 ดุษฎีนิพนธ์
50399961 ดุษฎีนิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการและวิชาชีพ
2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหา แม้ใน
กรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงความเป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้
2) สามารถประยุกต์และสังเคราะห์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นได้
3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนประเมินผลการศึกษาของผลงานวิจัยในปัจจุบันได้
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่จะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้ง แนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2) สามารถพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีระบบด้วยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาได้
3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
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4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเหมาะสม สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่
สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมาก ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้
ด้วยตัวเอง
2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานต่าง ๆ ทั้งต่อตนเองและสังคม แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสรุปสาระสาคัญรวมทั้ งนาเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการ
และวิชาชีพให้เข้าใจได้ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
2) สามารถใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในกระบวนการแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้ สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ
นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อนได้
3) สามารถตีความหมายของผลลัพธ์ของปัญหาด้านวิศวกรรมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนาเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่มดาเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป)
1. นิสิตสามารถกาหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิ ธี
วิจัยได้ โดยคานึงถึงผลกระทบของการดาเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ
2. นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงได้
3. นิสิตสามารถเพยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายไต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้

