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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

25540021100057

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

ภาษาอังกฤษ

Master of Engineering Program in Mechanical and Energy Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน)
ชื่อยอ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน)
ชื่อเต็ม Master of Engineering (Mechanical and Energy Engineering)
ชื่อยอ M.Eng. (Mechanical and Energy Engineering)
3. วิชาเอก

-

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
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ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงาน
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2554
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา –
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้ง
ที่...................เมื่อวันที่............. เดือน..................................พ.ศ..............
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
จะขอรับประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรในปการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกร นักวิจัย ผูจัดการโรงงาน ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมตางๆทั้งของรัฐบาลและเอกชน
(2) นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ หรือบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
(3) อาจารยในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
(4) ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายกิติพงษ เจาจารึก
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2544

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. Hydrogen-The Future Fuel, 2559
2. Mathematical Model to Predict
Temperature Profile and Air–Fuel
Equivalence Ratio of a Downdraft
Gasification Process, 2558
3. The Mathematical Modeling of
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

02208515
02208516
02208597
02208599

02208512
02208516
02208597
02208599
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ลําดับที่

2

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
D.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology,
2554
3-1012-02390-68-8
สาขาเชี่ยวชาญ
Automatic Control and
Measurement , พลังงานชีวมวล,
Gasification, Air conditioning and
Refrigeration
นายณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
3-1002-02176-24-3
สาขาเชี่ยวชาญ
หุนยนต, การควบคุมอัตโนมัต,ิ
เครื่องจักรกลเกษตร, ระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรม

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

Thermochemical Process of a TwoStage Downdraft Gasification, 2558

งานวิจัย
1. การจําลองแบบพลศาสตรของแขนกลสี่
องศาอิสระแบบ Parallelogram สําหรับ
การจัดวางเรียงวัสดุ, 2558
2. การออกแบบลอนกระดาษลูกฟูกโดย
วิธีไฟไนตเอลิเมนตเพื่อใหรับภาระไดตาม
ทีกําหนด, 2557
3. การออกแบบและสรางแทนทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต, 2556
4. Mobile robot path tracking using
kinematics information, 2558
5. Trajectory optimization during a
U-turn case for agricultural tractor
in coverage fields, 2556
นายปรีดา ปรากฏมาก
งานวิจัย
อาจารย
1. การจําลองการอบแหงกาแฟกะลาดวย
วศ.บ. (เครื่องกล)
ไฟไนตเอลิเมนต, 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544 2. การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดขาวสาร
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) ดวยกระบวนการฟลูอไิ ดซเบด, 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 3. แบบจําลองการถายเทมวลสารและการ
ธนบุรี, 2546
เปลี่ยนแปลงทางกลของเมล็ดขาวใน
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ระหวางการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2557
ธนบุรี, 2554
4. แบบจําลองการถายเทความรอนและ
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02208591
02208599

01208523
01208571
01208578
01208581
02208591
02208599

02208556
02208557
02208599

01208549
02208555
02208599

มคอ.2
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-3202-00497-61-0
สาขาเชี่ยวชาญ
การอบแหงขั้นสูงสําหรับอาหารและ
วัสดุชีวภาพ, พลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณ

ผลงานทางวิชาการ

มวลในการอบแหงขาวกลองเมล็ดเดียว,
2557
5. แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตสําหรับการ
อบแหงกาแฟกะลา, 2556
6. แบบจําลองการอบแหงขาวกลองเมล็ด
เดียว, 2555
7. Finite element modeling of heat
and mass transfer in food materials
during microwave heating, 2557
8. Modeling Isosteric Heat of
Banana Foam Mat Using Neural
Network Approach,
9. 2557Design of Porous Banana
Foam Mat to Resist Moisture
Migration Using a 2-D Stochastic
Pore Network and Its Textural
Property, 2557
10. Production of banana powder
[Musa sp. (AA group) “Kluai Khai”],
2556
11. Finite Element Modeling of
Heat and Mass Transfer in Food
materials during Microwave
Heating, 2556
12. Production of banana powder
[Musa sp. (AA group) “Kluai Khai”]
by foam-mat drying, 2556
13. Modeling couples heat and
mass transfer for coffee drying:
Determination of moisture
diffusivity in coffee components
(Coffea Canephora), 2555
14. Modeling isosteric heat of
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

มคอ.2
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

banana foam mat using neural
network approach, 2555

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
งานดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานมีความจําเปนตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตดานตาง
ฯในประเทศ โดยเฉพาะผูประกอบการหรือองคกรของรัฐที่ตองพึ่งเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหมหรือจําเปนตอง
ออกแบบและสร า งนวั ตกรรมหรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยีขึ้น ใชเ องเพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิตหรือ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการและคุณภาพงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการแขงขัน หรือ
พั ฒ นาประเทศนั้ น ยั งมี ค วามสํ า คั ญ มากเพราะจะเกี่ ย วข องกับ การลดตน ทุ น และการแก ป ญ หาที่ ซั บ ซ อนให
ดําเนินการได
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความตองการวิศวกร นักวิจัยที่มีความรู ความสามารถดานวิศวกรรมเครื่องกลและดานพลังงานพรอมกัน
จะทําใหกระบวนการแกปญหาในเชิงวิศวกรรมของภาคอุตสาหกรรม หรือองคกรที่เกี่ยวของมีความความคลองตัว
และทําใหเกิดการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพทั้งเวลาและตนทุน รวมถึงเกิดความรวมมือกับบุคลากรในองคกร
ใหมีความเขาใจดานการประหยัดและอนุรักษพลังงาน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ทางวิ ช าการและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสามารถนํ า ความรู ไ ปพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในหลายๆด า นเช น โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตตางๆทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ ดานอาหารหรือแมแตดานการเกษตรที่ลวนตอง
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คํานึงถึงการใชพลังงานทั้งสิ้น จึงตองแกปญหาในระบบการผลิตของประเทศที่เกี่ยวของกับดานเครื่องกลและ
พลังงานไปพรอมกัน
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การเปลี่ยนแปลงที่มีการแขงขัน และพึ่งพาตนเองคอนขางสูงและปจจัยดานพลังงานที่มีผลกระทบมากขึ้น
ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถรองรับความ
ตองการของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1.กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
กลุมวิชาเอกบังคับในหลักสูตรนี้ไดแกรายวิชา 02208511, 02208515 และ 02208591 เปนรายวิชา
เลือกสําหรับภาควิชาอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร เชน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมการอาหาร ในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือสําหรับหลักสูตรในคณะอื่นได
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.3. การบริหารจัดการ
ไมมี
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญาและความสําคัญ
เนื่องดวยประเทศไทยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมตางๆทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเปนจํานวนมาก
ประกอบกับความตองการในการลดการใชพลังงานของประเทศ ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไมไดจํากัดอยูแต
เฉพาะตัวแหลงพลังงานไมวาจะเปนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานทดแทนแตรวมถึงการใชพลังงานใน
กระบวนการตางๆด วย ทํ าใหมีความต องการวิศวกรที่มีความเขาใจและมีความรูดานวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงาน สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่จําเปนตองนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและปรับปรุงคุณภาพงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยเหตุนี้
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตระหนักในปญหาดังกลาว และดวยความพรอมดานบุคลากร อุปกรณเครื่องมือและสถานที่ ทําใหมีความพรอมที่
จะถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ระดับปริญญาโท
1.2. วัตถุประสงค
1.2.1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรูและชํานาญในดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ใหสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกปญหาทางอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ
1.2.2.เพื่ อส งเสริ มและพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศในทางวิ ศวกรรมเครื่ องกลและพลั งงาน โดย
สามารถแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
อยางนอยทุกๆ 5 ปใหมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางสาขาวิชา
วิศวกรรม-เครื่องกลและพลังงาน
และความตองการของผูประกอบ
การสาขานี้
พัฒนาดานการเรียนการสอน
เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู
และประสบการณที่สามารถ
นําไปใชไดจริง

กลยุทธ
-พัฒนาหลักสูตรโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับหลักสูตรระดับ
สากล
-ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง และ
ความกาวหนาทางสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และความ
ตองการของผูประกอบการสาขานี้

หลักฐาน/ตัวบงชี้
-เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-รายงานผลการสํารวจความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
-รายงานผลการประเมินความ
พอใจของผูประกอบการในการใช
มหาบัณฑิตอยูในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรและนิสิตใหมี - มีรายงานการศึกษาดูงาน
การพัฒนาและติดตาม
ความกาวหนาทางสาขาวิทยาการ
ความกาวหนาดาน
และ/หรือมีรายงานการเชิญ
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานี้มาบรรยาย
ของประเทศอยางตอเนื่อง
พิเศษ
- มีการศึกษาดูงานและเชิญ
-รายงานผลการประเมินความ
ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ
พอใจของผูประกอบการในการใช
มหาบัณฑิตอยูใ นระดับดี
การเรงรัดใหนิสิตสําเร็จการศึกษา จัดทําแผน ขั้นตอนการศึกษา และ - จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ติดตามการศึกษาของนิสิต
ตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอย
จัดการสอบติดตามความกาวหนา ละ 20
ของนิสิตตลอดภาคการศึกษา
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ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร

- ประชุมชี้แจงติดตามแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกภาค
การศึกษา
-ประเมินกระบวนการและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

- รายงานการประชุม
- คะแนนการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไมต่ํากวา 3.0

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบทวิภาค
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาราชการ
ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวของ
(2) มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 1 ป หรือเปนความตองการของหนวยงานของรัฐ
(3) คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวของ
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(2) คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3. ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิต ที่เขาเรีย นในหลักสูตรที่สําเร็จ การศึกษาในหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากปริญ ญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต อาจมีความจําเปนตองเพิ่มความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมเครื่องกล ในกลุมวิช าวิชากลศาสตรประยุกต
เทอรโมไดนามิคสและของไหล นอกจากนี้ก็มีปญหาจํานวนนิสิตแรกเขาต่ํากวาเปาที่กําหนดไว
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตที่จ ะเขาศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี และอาจมีความจําเปนตองปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและตองมีการเรียนปรับพื้นฐานใน
รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวของอยางนอย 2 วิชา ประสานงานกับภาควิชาฯเพื่อใหทุนการศึกษา
รวมทั้ ง การร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานอื่ น ในการรั บ บุ ค คลากรเข า ศึ ก ษาต อ พร อ มทั้ ง นํ า ป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งด า น
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานขององคกรนั้นมาเปนโจทยวิจัยดวย
2.5. แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก 1
ปการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ปการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

ปที่ 1
ปที่ 2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
5
5
5
5
5

ปที่ 2
5
5
5
5

รวม
5
10
10
10
10

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปละ 5 คน เริ่มจบพ.ศ.2561

รวม
5
10
10
10
10

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปละ 5 คน เริ่มจบพ.ศ.2561

2.6. งบประมาณตามแผน
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2.6.1 งบประมาณรายรับ
2559

2560

ปงบประมาณ
2561

390,000

780,000

780,000

780,000

780,000

เงินจัดสรรจากคณะฯ

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

รวมรายรับ

444,000

834,000

834,000

834,000

834,000

2559

2560

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

1.1 คาดําเนินการ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1.2 ทุนการศึกษา

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

450,000

500,000

500,000

500,000

500,000

10

20

20

20

20

45,000

25,000

25,000

25,000

25,000

หมวดเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย

2562

2563

(19,500 บาทตอคนตอภาคเรียน)

2.6.2 งบประมาณรายจาย
หมวดเงิน
1. งบดําเนินงาน

รวม (1)
จํานวนนิสิต
รายจายตอหัวนิสิตตอป
2.7. ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียนและมีการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ไมมี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
3.1.1.1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.1.2. โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอกไมนอยกวา 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา

2 หนวยกิต

- วิชาเอกบังคับ

1 หนวยกิต
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ข. วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.1.3. รายวิชา
ก. รายวิชาเอกไมนอยกวา 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา

2 หนวยกิต

02208597 สัมมนา

1, 1

(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ

1 หนวยกิต

02208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1(0-3-2)

(Research Methods in Mechanical and Energy
Engineering)
ข. วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
02208599 วิทยานิพนธ

1-36

(Thesis)
3.1.2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
3.1.2.1. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2.2. โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา

2 หนวยกิต

- วิชาเอกบังคับ

7 หนวยกิต

- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา

15 หนวยกิต

ข. วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3.1.2.3. รายวิชา
ก. รายวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- สัมมนา

2 หนวยกิต

02208597 สัมมนา

1, 1

(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ

7 หนวยกิต

02208511 การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกลและ
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พลังงาน
(Engineering Analysis for Mechanical and
Energy Engineers)
02208512** วิศวกรรมพลังงาน

3(3-0-6)

(Energy Engineering)
02208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1(0-3-2)

(Research Methods in Mechanical and Energy
Engineering)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา

15 หนวยกิต

หมายเหตุ: ** รายวิชาปรับปรุง
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเดียวหรือจากหลายกลุมวิชาตอไปนี้ อยางนอย 9 หนวยกิต
กลุมวิชากลศาสตรประยุกต
01208521

ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความเคน

3(3-0-6)

(Finite Element Method in Stress Analysis)
01208522

การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Machine Design)
01208523

กลศาสตรขั้นสูงของเครื่องจักรกล

3(3-0-6)

(Advanced Mechanics of Machinery)
01208526

กลศาสตรการแตกราว

3(3-0-6)

(Fracture Mechanics)
01208531

ทฤษฎีของความยืดหยุน

3(3-0-6)

(Theory of Elasticity)
01208534

การออกแบบภาชนะความดัน

3(3-0-6)

(Design of Pressure Vessels)
02208529* ระเบียบวิธีการทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0-6)

(Optimization Methods for Mechanical Engineering)
02208531* แบบจําลองทางคณิตศาสตรสมบัติทางกลของวัสดุ
Mathematical Modeling of Mechanical Properties of Materials
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02208596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1-3

(Selected Topics in Mechanical and Energy Engineering)
02208598

ปญหาพิเศษ

1-3

(Special Problems)
หมายเหตุ: * รายวิชาเปดใหม
กลุมวิชาพลังงาน-ความรอนและของไหล
01208541

อุณหพลศาสตรคลาสสิก

3(3-0-6)

(Classical Thermodynamics)
01208542

กลศาสตรของไหลขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Fluid Mechanics)
01208549

ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความรอนและการไหลของ

3(3-0-6)

ของไหล
(Finite Element Method in Thermal and Fluid Flow Analysis)
02208515*

การวิเคราะหพลังงานเชิงสถิติ

3(3-0-6)

(Statistical Energy Analysis)
02208516

การเปลี่ยนรูปชีวมวล

3(3-0-6)

(Biomass Conversion)
02208517

การวิเคราะหการตัดสินใจสําหรับดานการจัดการโครงการพลังงาน

3(3-0-6)

(Decision Analysis for Energy Project Management)
02208518

การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

(Energy Conservation in Industry)
02208519

ทรัพยากรพลังงานและเทคโนโลยี

3(3-0-6)

(Energy Resources and Technologies)
02208548*

วิศวกรรมอุณหเศรษฐศาสตร

3(3-0-6)

Thermo-economic Engineering
02208555*

การอบแหงอาหารและเมล็ดพืช

3(3-0-6)

Drying of Foods and Cereal Grains
02208558

การเผาไหมและการถายโอนความรอน
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(Combustion and Heat Transfer)
02208559

การทํางานของระบบความรอนและการออกแบบ

3(3-0-6)

(Thermal Systems Operation and Design)
02208596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1-3

(Selected Topics in Mechanical and Energy Engineering)
02208598

ปญหาพิเศษ

1-3

(Special Problems)
หมายเหตุ: * รายวิชาเปดใหม
กลุมวิชาระบบพลศาสตรและการควบคุม
01208571

การจําลองและการวิเคราะหระบบพลศาสตร

3(3-0-6)

(Dynamic System Modeling and Analysis)
01208576

เครือขายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0-6)

(Artificial Neural Networks in Mechanical Engineering)
01208577

ระบบเครื่องกลไฟฟา

3(3-0-6)

(Mechatronics)
01208578

ระบบควบคุมดิจิตัล

3(3-0-6)

(Digital Control Systems)
01208581

ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0-6)

(Nonlinear Systems in Mechanical Engineering)
01208583

วิทยาการหุนยนต

3(3-0-6)

(Robotics)
01208588

พลศาสตรขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Dynamics)
01208589

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Mechanical Vibration)
02208584*

วิทยาการหุนยนตเคลื่อนที่

3(3-0-6)

Mobile Robotics
02208596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
-14-

1-3

มคอ.2

(Selected Topics in Mechanical Engineering)
02208598

ปญหาพิเศษ

1-3

(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต
02208599

วิทยานิพนธ

1-12

(Thesis)
หมายเหตุ: * รายวิชาเปดใหม
3.1.3 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และพลังงานประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขลําดับที่ 1-2 (02) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน
เลขลําดับที่ 3-5 (208) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เลขลําดับที่ 6

หมายถึง ระดับชั้นป

เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังนี้
1

หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานหลักสูตร

2

หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรวิศวกรรม

3

หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรวัสดุและกระบวนการ

4

หมายถึง กลุมวิชาเทอรโมไดนามิคส-ของไหล

5

หมายถึง กลุมวิชาการถายเทความรอนและปรับอากาศ

6

หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลและวิศวกรรมยานยนต

7

หมายถึง กลุมวิชาพลศาสตรและระบบควบคุม

8

หมายถึง กลุมวิชาดานหุนยนตและระบบการผลิต

9

หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษและวิทยานิพนธ

เลขลําดับที่ 8 (1-9)

หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม
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3.1.4.แผนการศึกษา
3.1.4.1 (แผน ก แบบ ก1)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1(0-3-2) (ไมนับหนวยกิต)

02208599

วิทยานิพนธ

9

รวม

9( - - )

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208597

สัมมนา

1 (ไมนับหนวยกิต)

02208599

วิทยานิพนธ

9

รวม

9( - - )

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208597

สัมมนา

1 (ไมนับหนวยกิต)

02208599

วิทยานิพนธ

9

รวม

9( - - )

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208599

วิทยานิพนธ

9

รวม

9( - - )

3.1.4.2 (แผน ก แบบ ก2)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208511

การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่อง-กลและพลังงาน 3(3-0-6)

02208591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1(0-3-2)

วิชาเอกเลือก

6( - - )

รวม

10( - - )

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208515

วิศวกรรมพลังงาน

3(3-0-6)

02208597

สัมมนา

1

วิชาเอกเลือก

6( - - )
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รวม

10( - - )

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208597

สัมมนา

1

02208599

วิทยานิพนธ

6

วิชาเอกเลือก

3( - - )

รวม

10( - - )

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02208599

วิทยานิพนธ

6

รวม

6( - - )
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
02208511

การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกลและพลังงาน

3(3-0-6)

(Engineering Analysis for Mechanical and Energy Engineers)
การวิเคราะหทางวิศวกรรม ปญหาคาขอบ ผลเฉลยสมการอนุพันธ
สามั ญ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ ย อ ย แคลคู ลั ส ของเวกเตอร ฟ ง ก ชั น
วิเคราะหเชิงซอนการสงคงแบบ ปริพันธเชิงซอน วิธีการกําหนดและ
การแกปญหาในวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
Engineering analysis, boundary value problems, solutions
of ordinary differential equations, partial differential
equations, vector calculus, complex analytic functions,
conformal mapping, complex integrals, methods of
formulating and solving problems in mechanical and
energy engineering.
02208512** วิศวกรรมพลังงาน

3(3-0-6)

(Energy Engineering)
สถานการณพลังงาน แหลงพลังงานและคาใชจาย การใชพลังงาน
และการคํ า นวณการบริโ ภคพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิล โรงผลิต
กําลังไอน้ํากระบวนการของกังหันกาซ เชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยี
เพื่อการกักเก็บพลังงาน การประหยัดพลังงาน
Energy situation energy source and cost energy utilization
and consumption calculation energy from fossil fuel steam
power plant gas turbines processes alternative fuels
technology in energy storage energy saving.
02208515*

การวิเคราะหพลังงานเชิงสถิติ
(Statistical Energy Analysis)
กระบวนการวิเคราะหพลังงานเชิงสถิติ กระบวนการของการวิเคราะห
พลังงานเชิงสถิติ การออกแบบระบบสมการพื้นฐานของการวิเคราะห
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พลังงานเชิงสถิติการคํานวณหา โหมดเคาต การคํานวณหาแดมปงลอส
แฟกเตอร การคํานวณหาคัปปลิงลอสแฟกเตอร การคํานวณหากําลังที่
เขาสูระบบ
Procedures of statistical energy analysis, modeling the
system, basic equations of statistical energy analysis, mode
count, damping loss factor, coupling loss factor and input
power calculation.
02208516

การเปลี่ยนรูปชีวมวล

3(3-0-6)

(Biomass Conversion)
แนวคิดการเปลี่ยนรูปชีวมวล สมบัติของชีวมวล การเปลี่ยนรูปชีวมวล
เชิงอุณหเคมี การแยกสลายดวยความรอน การแปรสภาพเปนกาซ
การเผาไหมและฐานกอสภาพไหล การเปลี่ยนรูปชีวมวลเชิงชีววิทยา
การผลิตกาซชีวมวลและการผลิตเอธานอล การเสริมความหนาแนน
ของชีวมวล ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
Concept of biomass conversion, biomass property,
thermochemical conversion of biomass, pyrolysis,
gasification ,combustion and fluidized bed, biological
conversion of biomass, biogas production and ethanol
production, densification of biomass, environmental
impacts.
02208517

การวิเคราะหการตัดสินใจสําหรับการจัดการโครงการดานพลังงาน
(Decision Analysis for Energy Project Management)
การจั ด การโครงการ กระบวนการวิ เ คราะห แ ละจั ด ทํ า โครงการ
การศึ กษาลู ทางและโอกาสในการอนุรักษพลั งงาน วิเคราะหความ
เปนไปได และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ กรรมวิธี
การประเมิ น ความเหมาะสมของโครงการ และการดําเนิน งานตาม
โครงการซึ่ ง จะครอบคลุ ม การวางแผนทางด า นงานกล และไฟฟ า
ตารางกํ า หนดการทํ า งานและการควบคุ ม ค า ใช จ า ย การประเมิ น
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โครงการ การจัดการดานคุณภาพและความเสี่ยง วิธีการตัดสินใจใน
การจัดการ กระบวนการและเทคนิค ประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาในการ
ตัดสินใจของบางโครงการในปจจุบัน ตัวประกอบในการตัดสินใจ และ
การวิเคราะหโดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงวิธีการตัดสินใจ
Project management, analysis processes and project
managing, analysis study of project possibility, project
feasibility studies, project monitoring, project schedules
and cost controlling; project evaluation, quality and risk
management, decision methods in process management
and techniques, case study of making decision analyses,
decision making factors.
02208518

การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Conservation in Industry)
วิธีการอนุรักษพลังงาน หลักการจัดการพลังงานเพื่อสงเสริมทางดาน
การจัดการพลังงานที่มีการตรวจสอบ การใชพลังงานและดัชนีชี้วัด
สมดุลพลังงาน การประมาณศักยภาพพลังงานที่ประหยัดไดและการ
ประเมิ น ทางเศรษฐศาสตร วิ ธี ก ารประเมิ น และตรวจสอบผลการ
อนุรักษพลังงาน การผลิตและใชพลังงานในอุตสาหกรรมที่ มีการใช
พลังงานมาก เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน วิธีการ
อนุ รั กษพลั งงานในอุป กรณเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ใชใน
อุ ตสาหกรรม หลัก การเบื้ องตน ของการนํา ความร อนทิ้ งกลับ มาใช
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาและความรอนรวม
Energy conservation methods, conceptual framework for
energy efficiency promotion in industry, energy
consumption auditing and index, energy balance,
estimation of possible energy saving and economic
analyses, energy conservation opportunities, methods of
optimal energy produce and use, techniques for improving
-20-
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energy efficiency, energy conservation methods for
industrial equipment, machines and processes, using
condensate in industries, cogeneration power plant.
02208519

ทรัพยากรพลังงานและเทคโนโลยี

3(3-0-6)

(Energy Resources and Technologies)
แหลงพลังงานในโลก พลังงานฟอสซิล การบริโภคและอายุงานของ
พลังงานจากน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ การเผาไหม การแปร
สภาพเปนกาซและการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานฟอสซิล ทฤษฎี
และการใชพลังงานจาก รังสีอาทิตย ชีวมวล ลม ความรอนใตพิภ พ
พลังน้ํา น้ําขึ้นลง คลื่นและความรอนมหาสมุทร สถานภาพการใช
พลังงานฟอสซิลและพลังงานที่เกิดตอเนื่องในปจจุบันและอนาคต
World energy sources. Fossil fuel. Consumption and
lifetime of energy for oil. Coal and natural gas.
Combustion. Gasification and power generation from fossil
energy. Theory and application of energy: solar, biomass,
wind, geothermal, hydropower, tidal, wave and ocean
thermal. Status of fossil energy and renewable energy in
the present and future.
02208529*

ระเบียบวิธีการทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Optimization Methods for Mechanical Engineering
วิธีการหาคาที่เหมาะสมแบบเชิงเสน การไหลของเครือขาย การหา
คาที่เหมาะสมแบบไมตอเนื่อง การหาคาที่เหมาะสมแบบพลวัติ การ
หาคาที่เหมาะสมแบบไมเปนเชิงเสน วิธีการลดลงแบบลึกสุด วิธีการ
ของนิวตันและแบบกึ่งนิวตัน การโปรแกรมเชิงพลวัติ วิธีการทางกราฟ
และกลวิธีการทางพันธุกรรม
Method of linear optimization, network flows, discrete
optimization,

dynamic

optimization,

nonlinear

optimization, steepest descent, Newton’s method and
Quasi-Newton method, dynamic programming, graph
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theory and genetic algorithm.
02208531*

แบบจําลองทางคณิตศาสตรสมบัติทางกลของวัสดุ

3(3-0-6)

Mathematical Modeling of Mechanical Properties of
Materials
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเชิงเสนและไมเชิงเสนของวัสดุ สมบัติทางกล
ของวัสดุวิสโคอีลาสติก วัสดุไฮเปอรอีลาสติก วัสดุผสม วัสดุนาโน
แบบจําลองความเคนไหลของวัสดุ

การผอนคลายความเคนของวัสดุ

การทดสอบและวิธีการทางคอมพิวเตอรเพื่อหาสมบัติทางกลของวัสดุ
Mathematical modeling of linear and nonlinear materials,
mechanical properties of viscoelastic materials, hyperelastic materials. Composite materials, nano materials,
modeling of materials flow stress, stress relaxation of
materials. Testing and computer method for mechanical
properties of materials.
02208548*

วิศวกรรมอุณหเศรษฐศาสตร

3(3-0-6)

Thermo-economic Engineering
แนวคิ ด ทางวิ ศ วกรรมอุ ณ หเศรษฐศาสตร เอ็ ก เซอร จี การสร า ง
แบบจํ า ลองทางวิ ศ วกรรมอุ ณ หเศรษฐศาสตร การประมาณค า ที่
เหมาะสม การประยุกตใชอุณหเศรษฐศาสตรในโรงงานตนกําลัง ระบบ
ทํ า ความเย็ น ระบบปรั บ อากาศและระบบพลั ง งานทดแทน การ
เลือกใชอุปกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด
Concept of thermo-economic engineering, exergy,
development of mathematical model of thermo-economic
engineering, optimization; application of thermo-economic
in power plant, refrigeration system, air conditioning
system and renewable energy system, device selection for
maximum utilization.
02208555*

การอบแหงอาหารและเมล็ดพืช
-22-

3(3-0-6)

มคอ.2

Drying of Foods and Cereal Grains
การไหลของอากาศ คุ ณ สมบั ติ ข องอากาศชื้ น ความชื้ น สมดุ ล
คุ ณ สมบั ติ ท างฟ สิ ก ส ข องอาหารและเมล็ ด พื ช ระบบอบแห ง การ
วิ เ คราะห การอบแห งอยางง ายและเเมน ยํา การจําลองแบบปญ หา
ระบบอบแห ง อาหารและวั ส ดุ ชี ว ภาพแบบต า งๆ วิ ธี ก ารคํ า นวณ
ประมาณการสําหรับเทคนิคการอบแหงอาหารชนิดตางๆ
Air movement. Moist air properties. Equilibrium moisture
contents. Thermo physical properties of food and grains.
Grain drying systems. Rigorous and simplified analysis of
grain drying. Simulation of various food and biomaterial
drying systems, approximate calculation methods for
various techniques of food drying.
02208558

การเผาไหมและการถายโอนความรอน

3(3-0-6)

(Combustion and Heat Transfer)
ทฤษฎีการเผาไหม อุณหพลศาสตรทางเคมีและจลนศาสตร การผสม
และการแพร โครงสรางของเปลวไฟ มลพิษและกระบวนการทําให
สะอาด การวิเคราะหการพาความรอนเชิงกราฟและตัวเลข การไหล
ของของไหลและชั้นขอบ การประยุกตการพาความรอนแบบอิสระและ
แบบบังคับ การควบแนน และการเดือด แนวคิดและการประเมินการ
แผรังสี
Combustion

Theory,

chemical

and

kinematics

thermodynamics, combination and diffusion, structure of
flame, pollution and cleaning processes, graphical and
numerical conduction analyses, fluid flowing and boundary
layers, application of forced and free convection,
condensation and boiling, concept and evaluation of
radiation.
02208559

การทํางานของระบบความรอนและการออกแบบ
(Thermal Systems Operation and Design)
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ระบบความรอนและอุปกรณ ทฤษฎีการถายโอนความรอนและอุณ
หพลศาสตร เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ประเภท สมรรถนะ การ
ออกแบบและการใช การนํ า ความร อ นทิ้ ง กลั บ มาใช ใหม แ ละการ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร ระบบสะสมความรอน ความรอนสัมผัสและ
ความรอนแฝง ทฤษฎีระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ และ
การประยุกต
Thermal

system

and

equipment,

theory

of

thermodynamics and heat transfer. Heat exchangers: types,
performance, design and application. Waste heat recovery
applications and economics evaluation. Thermal storage.
Sensible and latent heat systems. Theory of refrigeration
and air conditioning system and application.
02208584*

วิทยาการหุนยนตเคลื่อนที่

3(3-0-6)

Mobile Robotics
การออกแบบและสรางรูปแบบหุนยนตเคลื่อนที่ พื้นฐานรูปแบบการ
เคลื่อนที่ตางๆ การออกแบบระบบพื้นฐานและโปรแกรมของหุนยนต
เคลื่ อ นที่ ระบบตรวจรูและตัว ขับ เร าสํา หรับ หุ น ยนตเคลื่ อนที่ การ
โปรแกรมหุนยนตเคลื่อนที่ การสรางเสนทางสําหรับหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง กลวิธีที่มีพื้นความรูจากพฤติกรรมมนุษย การประยุกตใชหุนยนต
เคลื่อนที่
Designing and constructing mobile robot platform, basic
system design and program of mobile robots, sensors and
actuators for mobile robots, mobile robot programming,
path planning for obstacle avoidance, behavior-based
human algorithm, mobile robot applications.
02208591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
(Research Methods in Mechanical and Energy Engineering)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การใชเครื่องมือ
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ในการวิ จั ย ด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและพลั ง งาน การประยุ ก ต
ซอฟต แวร ในการควบคุมเครื่องมือวัดและการวิเคราะหขอมูล การ
จัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม
Research methods in mechanical and energy engineering,
research proposal writing, research report writing,
utilization of instrumentation in mechanical and energy
engineering research, application of software in instrument
control and data analysis.
02208596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

1-3

(Selected Topics in Mechanical and Energy Engineering)
หัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานในระดับปริญญา
โท หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา
Interesting topics in mechanical engineering at the
master’s degree level, the topics are subject to change in
each semester
02208597

สัมมนา

1

(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงานในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on interesting topics in
mechanical and energy engineering at the master’s degree
level.
02208598

ปญหาพิเศษ

1-3

(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานในระดับปริญญา
โท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in mechanical and energy engineering
at master’s degree level and compile into written reports.
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02208599

วิทยานิพนธ

1-36

(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a
thesis.
หมายเหตุ: * วิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

3.1.5.1 รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01208521

ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความเคน

3(3-0-6)

(Finite Element Method in Stress Analysis)
การใชวิธีการแปรผันในการสรางระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัด เทคนิค
การสรางเมทริกซลักษณะเฉพาะของชิ้นประกอบและการประกอบเมท
ริกซเหลานี้เขาดวยกัน หลักของ พลังงานศักยต่ําสุด หลักของการยาย
ที่เสมือน การประยุกตกับปญหาในการวิเคราะหความ เคน การใช
คอมพิวเตอรกับระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัด
Variational formulation of the finite element method,
techniques of constructing and assembling characteristic
element matrices, principle of minimum potential energy,
principle of virtual displacements, application to problems
in stress analysis, computer implementation of the finite
element method.
01208522

การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Machine Design)
การวิเคราะหความเคนและการโกงงอเนื่องจากภาระที่ซับซอน การ
แกปญหาตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่ง เพื่อแสดงถึงวิธีการวิเคราะหและการ
หาคําตอบ การออกแบบโครงงานเริ่มแรก
Analysis of stresses and deflections due to complicated
loadings; investigation
01208523

กลศาสตรขั้นสูงของเครื่องจักรกล
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(Advanced Mechanics of Machinery)
การวิเคราะหเครื่องจักรกลตามหัวขอที่เลือก เชน รัศมีความโคงของ
ลูกเบี้ยว ชุดเฟองบริวาร กําลังในการหมุนเวียน ประสิทธิภาพ โมเมนต
ความเฉื่อยเชิงขั้วแบบสมบูรณนอยที่สุด ความเคนเนื่องจากแรงเฉื่อย
สมดุลของเครื่องยนต
Selected topics in machine analysis, such as cam radius of
curvature, planetary gearing, circulating power, efficiency,
minimum equivalent polar moment of inertia, stresses due
to inertia forces, balancing of engines.
01208526

กลศาสตรการแตกราว

3(3-0-6)

(Fracture Mechanics)
แนวคิ ดการออกแบบ การวิเคราะหและวิธีการทดสอบเพื่อประกัน
ความปลอดภัยของโครงสราง พารามิเตอรของวัสดุที่ใชในการกําหนด
ลักษณะของวั ส ดุวิธีการตรวจสอบวัส ดุแบบไมทําลาย

กลไกการ

แตกราวในฐานะพื้นฐานของการพิจารณาสาเหตุของการพิบัติ
A design concepts, analyses, and test methods for assuring
fracture-safe structural reliability, the material parameters
used in materials specifications, nondestructive inspection
methods, the fracture mechanisms as a basis to determine
causes of failure.
01208531

ทฤษฎีของความยืดหยุน

3(3-0-6)

(Theory of Elasticity)
สมการพื้นฐานทางกลศาสตรของวัตถุยืดหยุน ปญหาในระนาบ การ
โคง การบิดและการยืดของ วัตถุเหลี่ยม ปญหาในสามมิติ การแพรของ
คลื่ น ในตั ว กลางยืดหยุน การหาคาโดยวิธี

ประมาณ ทฤษฎี ของ

พลาสติกซิตีเบื้องตน
Fundamental equations of the mechanics of elastic bodies;
plane problem; bending, torsion and extension of prismatic
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bodies; three dimensional problem; propagation of waves
in elastic media; approximate methods; introduction to
theory of plasticity.
01208534

การออกแบบภาชนะความดัน

3(3-0-6)

(Design of Pressure Vessels)
การประยุกตทฤษฎีของแผนราบและเปลือกบาง ในการออกแบบและ
สร า งภาชนะทนความดัน

รู ป ทรงกระบอกและทรงกลม วิ ธี การ

ออกแบบและการทดสอบถังบรรจุกาซ รายละเอียด ขอกําหนดของ
ภาชนะทนความดัน และการตรวจสอบแบบไมทําลาย
Application of plate and shell theories for design and
construction of pressure vessels, cylindrical shells and
spherical shells: design procedure and testing of gas
containers; specifications for pressure vessels and non
destructive examination.
01208541

อุณหพลศาสตรคลาสสิก

3(3-0-6)

(Classical Thermodynamics)
ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตรทั่วไป สมการของสภาวะสําหรับกาซ
จริงระบบหลายองคประกอบ สมดุลของสถานะหลายองคประกอบ
ระบบที่เกี่ยวของกับสนามแรงภายนอก กฎขอที่สาม ของอุณหพล
ศาสตร สมดุลทางปฏิกิริยา
General thermodynamic relationships, equations of state
for real gases, multi-component systems, multi-component
phase equilibrium, system involving external force fields,
the third law of thermodynamics, reaction equilibrium.
01208542

กลศาสตรของไหลขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Fluid Mechanics)
กฎของการอนุรักษ จลนศาสตรของการไหล รูปพิเศษของสมการที่
เกี่ยวของกับการ ไหล การไหลเชิงศักยในสองมิติ การไหลเชิงศักยใน
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สามมิติ คลื่นพื้นผิวการหาผลเฉลยแบบ แนนอน การหาผลเฉลยของ
การไหลที่มีตัวเลขเรยโนลดต่ํา ชั้นชิดผิว คลื่นกระแทก
Conservation laws, flow kinematics, special forms of the
governing equations, two-dimensional potential flows,
three-dimensional potential flows, surface waves, exact
solutions, low-reynolds-number solutions, boundary layers,
shock waves.
01208549

ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความรอนและการไหล

3(3-0-6)

ของของไหล
(Finite Element Method in Thermal and Fluid Flow
Analysis)
การใช วิ ธี ก ารแปรผั น และวิ ธี ส ว นคงเหลื อถ ว งน า หนั ก ในการสรา ง
ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัด เทคนิคการสรางเมทริกซลักษณะเฉพาะ
ของชิ้ น ประกอบ และการประกอบเมทริ กซเ หลา นี้

เขาด ว ยกั น

ระเบียบวิธีเรลี-ริตซ ระเบียบวิธีกะเลอคิน การประยุกตกับปญหาในกา
ริเคราะหความรอนและการไหลของของไหล การใชคอมพิวเตอรกับ
ระเบียบวิธีชิ้นประกอบ จํากัด
Variational and weighted residual formulations of the finite
element method, techniques of constructing and
assembling characteristic element matrices, Rayleigh-Ritz
method, Galerkin method, application to problems in
thermal and fluid analysis, computer implementation of
the finite element method.
01208571

การจําลองและการวิเคราะหระบบพลศาสตร
(Dynamic System Modeling and Analysis)
การจํ าลองพลวั ตของระบบเครื่องกลไมเชิงเสน ระบบไฟฟา ระบบ
เครื่ อ งกลไฟฟ า

ระบบความรอ น และระบบของไหล การแทน

แบบจําลองโดยใชตัวแปรสถานะขอมูลขา เขาขาออก รูปแบบเมตริกซ
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และแผนภาพบล็อก การทําใหเปนเชิงเสน การวิเคราะหโดเมน เวลา
และความถี่การจําลองเชิงคํานวณ
Dynamic modeling of nonlinear mechanical, electrical,
electromechanical, thermal and fluid systems; model
representation in state variable, input-output, matrix form
and block diagrams; linearization; time and frequency
domain analysis; computational simulations.
01208576

เครือขายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0-6)

(Artificial Neural Networks in Mechanical Engineering)
เครือขายประสาทเชิงชีวภาพ ประวัติและความสําคัญของเครือขาย
ประสาทเทีย ม หนวยประสาทเทียม เชิงตรรกะ แบบจําลองและ
สถาปตยกรรมของเครือขายประสาทเทียม หลักการเรียนรูและ ทํางาน
ของเครือขายประสาทเทียมแบบมีการกํากับดูแลและไมมีการกํากับ
ดูแล
Biological neural networks, history and importance of
artificial neural networks logical neuron, models and
architectures of artificial neural networks, learning and
working principles of supervised and unsupervised artificial
neural networks.
01208577

ระบบเครื่องกลไฟฟา

3(3-0-6)

(Mechatronics)
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสเชิงแอนะล็อก ตัวรับรูอุปกรณสงกําลัง ตัว
กรอง ตัว ควบคุม ตัวขยาย และตัวควบคุมดิจิทัล
Analog electronic design, sensors, actuators, filters,
controllers, amplifiers, digital controllers.
01208578

ระบบควบคุมดิจิตัล

3(3-0-6)

(Digital Control Systems)
การชักตัวอยางและการบูรณะขอมูล การแปลงแซดและตัวแปรสถานะ
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และการอธิบายระบบเวลา ไมตอเนื่อง การจําลองและการระบุการ
วิเคราะหและการออกแบบโดยใชโลคัสของราก การ ตอบสนองความถี่
การเทคนิคปริภูมิสถานะ การควบคุมที่เหมาะสมที่สุด
Sampling and data reconstruction; z-transforms and state
variable, descriptions of discrete-time systems; modeling
and identification, analysis and design using root locus,
frequency response, and state space techniques; optimal
control.
01208581

ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0-6)

(Nonlinear Systems in Mechanical Engineering)
สมบั ติ พื้ น ฐานของระบบไม เ ชิง เสน อัน ดั บ ที่ ส อง เสถีย รภาพอิน พุ ต
เอาตพุต เสถียรภาพสัมบูรณ การวิเคราะหโดเมนความถี่การรบกวน
และการเฉลี่ย
Fundamental properties of second-order nonlinear
systems; input output stability, absolute stability;
frequency domain analysis, perturbation and averaging.
01208583

วิทยาการหุนยนต

3(3-0-6)

(Robotics)
เครื่องมือทางคณิตศาสตรในการจําลอง และวิเคราะหระบบหุนยนต
แบบจํ าลองทาง

จลศาสตร และทางพลศาสตรการวางแผนการ

เคลื่อนที่ การรับรูการควบคุมการเคลื่อนที่ สัมผัส
Mathematical tools for modeling and analysis of robotic
systems, kinematic and dynamics models, motion
planning, motion control sensing.
01208588

พลศาสตรขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Dynamics)
ความสัมพันธทางพลศาสตรเบื้องตน หลักการแปรผันและสมการของ
ลากรองจ ทฤษฎีไจโรสมการแฮมิลตัน และแคนอนิคัลแบบบัญญัติ
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ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี การประยุกตทาง วิศวกรรม
Elementary dynamic relationships; variational principles
and Lagrange’s equations, gyroscopic theory, Hamilton’s
equation and canonical transformations, Hamilton-Jacobi
theory, engineering applications.
01208589

การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Mechanical Vibration)
การวิเคราะหทางพลวัตของระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระหลายขั้น การ
วิเคราะหแบบ ลากรานซ วิธีเมทริกซและวิธีเชิงตัวเลข การกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงชั่วครูทางกล การวิเคราะหทางพลวัตของตัวกลาง
ตอเนื่อง การวิเคราะหการสั่นสะเทือน และการเคลื่อน ของคลื่นในเสน
เชือก แทงยืดหยุน คาน แผนราบและลําของไหล การแพรของคลื่น
แผนดินไหว
Dynamic analysis of multi-degree of freedom discrete
vibrating systems; Lagrangian formulation, matrix and
numerical methods, impact and mechanical transients;
dynamic analysis of continuous media; vibration and wave
motion analysis of strings, elastic bars, beams, plates and
fluid column; earthquake wave propagation.
3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายหทัยเทพ วงศสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
เกียรตินยิ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ผลงานทางวิชาการ

1. หุนยนตเรืออัตโนมัต,ิ 2558
2. ระบบหลบหลีกสิ่งโดยใช
ตรรกศาสตรคลุมเครือสําหรับหุนยนต
อัตโนมัต,ิ 2557
3. การออกแบบและสรางแทนทดสอบ
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ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

02208511
02208587
02208588
02208599

01208576
01208577
02208511
02208529
02208584

มคอ.2
ธนบุรี, 2537
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2541
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2549
3-1009-03617-42-4
สาขาเชี่ยวชาญ
เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิคสและหุนยนต

สมรรถนะเครื่องยนต, 2556
4. การทํานายคาอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธลวงหนาโดยใชระบบ
นิวโรฟซซี,่ 2555
5. Neuro-Fuzzy System
Technique for Obstructed
Avoidance of Several Mobile
Robot, 2558
6. Temperature and Relative
Humidity forecasting based on
Neuro-Fuzzy System, 2557
7. Modeling isosteric heat of
banana foam mat using neural
network approach, 2555
8. Intelligence decision trading
systems for stock index, 2555
9. Intelligence decision trading
systems for stock index, 2555

02208599

3.2.2 อาจารยผูสอน
ลําดับที่

1

2

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายกันตธกรณ เขาทอง
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
3-8101-00094-16-1
สาขาเชี่ยวชาญ
ชีวกลศาสตรทางกล การออกแบบ
ผลิตภัณฑทางกล, เศรษฐศาสตรพลังงาน
นายจีรชัย สุภาสุทธากูล
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

งานวิจัย
1. Finite Element Analysis of
New-era Roller Skate, 2558
2. Design and Construction of
Engine Test Bed, 2556
3. Potential of Biodiesel
Production in South East Asia,
2555

-

02208531
02208548

งานวิจัย
1. การออกแบบและวิเคราะหของโรล
เลอรสเก็ตสาหรับศักราชใหม, 2558

-

01208521
01208526
01208531
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ลําดับที่

3

4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2545
D.Eng. (Engineering)
Deakin University (Australia), 2555
3-1022-00097-12-7
สาขาเชี่ยวชาญ
Mechanics of Solids,
Manufacturing Processes, Finite
Element Method
นางสาวชนมน จันทนา
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
D.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology,
2557
3-1017-01565-13-1
สาขาเชี่ยวชาญ
Energy
นายธนา ชีพสมทรง
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Ph.D. (Automotive Engineering)
university of Sussex (UK), 2557
3-7306-00310-55-6
สาขาเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

2. การวิเคราะหของกรรมวิธีเจาะโดย
ใชแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต, 2558
3. แบบจําลองของการตัดแบบตั้งฉาก
และแบบเฉียงและการวิเคราะหของ
ปจจัยกรรมวิธ,ี 2557
4. การจําลองแบบแผนอลูมิเนียมใน
กรรมวิธลี ดความหนาผนังและการ
วิเคราะหตัวแปรกรรมวิธีที่เหมาะสม
เพื่อลดขนาดเอียริ่ง, 2556

งานวิจัย
02208558
1. การกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด 02208559
ในกาซชีวภาพจากมูลโคดวยวิธีดักจับ
ดวยน้ําที่ความดันต่ํา, 2559
2. Greenhouse Heating and
Cooling using Heat Pump Driven
by Biogas Engine, 2556

01208541
01208542
02208558
02208559

งานวิจัย
1. Accurate Extreme -ValueBased Frequency Response
Bounding for Structures with a
Small Number of Highly
Random Parameters, 2559

01208588
01208589
02208515
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ลําดับที่

5

6

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
Automotive Engineering , Robotics
นางสาวเบญญา กสานติกลุ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
Dipl. Ing. (Global Production
Engineering)
Technical University of Berlin,
2545
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557
3-7199-00138-29-3
สาขาเชี่ยวชาญ
Energy Audit
นายสุวรรณ หอมหวล
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) ม.เกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
D.Eng. (Post-Harvest and Food
Processing Eng.)
Asian Institute of Technology,
2543
3-1101-02189-19-0
สาขาเชี่ยวชาญ
Dairy Farm Machinery

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม

งานวิจัย
02208517
1. Optimized working conditions 02208518
of Thai -made Irrigation Pump
02208519
by Response Surface
Methodology, 2557
2. Integrated Methodologies for
Ecosystem Restoration: Living
Showcase for Future Farming
Management, 2556
3. Integration of the
conventional and modern
technology to be ECO –FARM,
2555

02208517
02208518
02208519
01208534

สิทธิบัตร
1. เครื่องตรวจความผิดปกติของนมยู.
เอช.ที. หรือผลิตภัณฑอาหารเหลว
บรรจุกลองแบบไมทําลาย, 2557

01208522
02208596
02208598

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดเกี่ยวกับงานวิจัยวิทยานิพนธ เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โดยงาน
วิ ท ยานิ พ นธ จ ะเป น งานวิ จั ย ที่ มุ ง เน น การสร างผลงานวิจั ย เพื่ อพั ฒ นางาน ผลิ ตนวัต กรรม และแก ป ญ หาใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานอันเปนประโยชนและมีตองการของประเทศทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต เชนการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม กระบวนการเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิงชีวภาพการลดการใช
พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตางๆดานอุตสาหกรรม เปนตน
5.1. คําอธิบายโดยยอ
การวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ และมีผลงานตีพิมพเผยแพร ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิต คนควา วิจัย ดวยตนเอง รูวิธีการวิเคราะหปญหา การวางแผนวิจัย มีความเชี่ย วชาญในการใช
เครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง
5.3. ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4. จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหคําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการแกนิสิต ใชระบบสืบคนขอมูลทางอิน
เทอรเนต
5.6. กระบวนการประเมินผล
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สําหรับนิสิตแผน ก 1 ตองมีการสอบประมวลความรูและสอบวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการสอบจํานวน
อยางนอย 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงานและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และ
มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 ทาน
สําหรับนิสิตแผน ก 2 ตองมีการสอบประมวลความรูโดยกรรมการในภาควิชาอยางนอย 3 คนและสอบ
วิทยานิพนธ โดยมีกรรมการสอบจํานวนอย างนอย 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมพลังงานและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 ทาน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรม

มีความรอบรูและชํานาญในดาน

การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ มีการสอดแทรก

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ใหสามารถนํา

ประสบการณการทํางานในอาชีพ การปฏิบัติจริง มีการเยี่ยมชม

ความรูไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ กิจการของโรงงานอุตสาหกรรมและองคกรที่เกี่ยวของกับ
แกปญหาทางอุตสาหกรรมและสังคมของ

สาขาวิชาเพื่อใหเห็นการปฏิบัติตนและความกาวหนาในอาชีพ

ประเทศ
มีภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมีวินัย

-การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆที่มีการทํารายงานจะมีการ
มอบหมายใหทํางานเปนกลุม ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
มีหัวหนากลุมเปนผูประสานงาน เพื่อฝกใหมีความรับผิดชอบใน
การทํางานเปนกลุม
-เนนการเขาเรียนตรงเวลา และสงงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อ
ฝกใหเปนคนตรงตอเวลา
-มีการเยี่ยมชมกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมและองคกรที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาเพื่อใหเห็นหนาที่ความรับผิดชอบในสวน
ที่ตองเปนหัวหนางานหรือผูนํา

มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตอวิชาชีพ การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆมีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมอยางสม่ําเสมอ สอนใหมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพโดยเฉพาะในวิชาปญหาพิเศษและวิทยานิพนธ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิ ตตองมีคุณธรรม จริย ธรรมเพื่ อใหส ามารถดําเนิน ชีวิตรว มกับ ผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 2 ขอ เพื่อให
นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดาน
คุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 2 ขอตามที่ระบุไวขางตนมีดังนี้
(1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการประพฤติ ปฏิบัติโดยใชหลักการ เหตุผลและคานิยม
อันดีงาม
(2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการ ปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง และขอบกพรอง
ทางจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
2.1.2.กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลาตลอดจนการแตงกายที่สุภาพเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทํา
การทุจริตในการสอบ เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา
2.1.3.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายการสงงานตามกําหนดระยะเวลา และการรวมกิจกรรมอื่นๆ
(2) ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากวิทยานิพนธ
2.2. ความรู
2.2.1.ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นิสิตตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย
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(2) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู ใหมๆ และการประยุกต
2.2.2.กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช การเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเนน หลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริงทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิ ชานั้ น ๆ นอกจากนี้ มีการจั ด ใหมีการเรีย นรูจ ากสถานการณจ ริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับสาขา
2.2.3.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากโครงรางและวิทยานิพนธ
(6) การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1.ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนิสิต
จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมพลังงาน ในขณะที่สอนนิสิต อาจารยตองเนนใหนิสิตคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา
วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นิสิตตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลยพินิจในการ ตัดสินใจภายใตขอจํากัดของขอมูล
(2) สามารถสังเคราะหและบูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนาความคิดใหม
(3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยคนควาได
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนิสิตแกปญหา อธิบายแนวคิดของการ
แกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมา
คําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
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2.3.2.กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการแกปญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง เชน การทําปญหาพิเศษ หรือทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชงานจริง
2.3.3.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การทําโครงการวิทยานิพนธและการนําเสนอ และการสอบปากเปลาปกปองวิทยานิพนธ
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับผูที่ไมรูจักกันมากอน ผูที่มาจากสถาบันอื่น ๆ
และผูที่จะมาเปนผูบังคับบัญชาหรืออยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับผูอื่น เปนเรื่องจําเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนิสิตระหวางที่สอนวิชา หรือ
อาจใหนิสิตไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ นี้
(1) มีภาวะผูนําในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุมและสามารถรวมมือกับผูอื่นใน
การแกไขปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
(2) มีความรั บ ผิดชอบ มีความมุงมั่น ในการพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมิน
วางแผน และปรับปรุงตนเอง
2.4.2.กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับบุคคลอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น
2.4.3.กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหวา งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1.ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไขปญหาอยางเหมาะสม
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถนํ า เสนอรายงาน วิทยานิพนธห รือโครงการคน ควา ที่ตีพิมพในรูป แบบที่เปน
ทางการ และไมเปนทางการ
การวัดมาตรฐานนี้ทําไดในระหวางการสอนโดยใหนิสิตคนควาดวยตนเองและนํามาเสนอในชั้นเรียน มีการ
ใหสัมมนาและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ นําผลงานวิจัยมาเขียนเปนวิทยานิพนธและสอบปากเปลา
2.5.2.กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ มอบหมายงานใหนิสิตคนควา วิเคราะห เขียน
รายงาน และนําเสนอ จัดใหมีรายวิชาโครงงานวิจัย ไดแก วิชาปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ
2.5.3.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรและสถิติ
ที่เกี่ยวของ สังเกตพฤติกรรมการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถาม ใหนิสิตประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อนรวมกลุมกิจกรรม และประเมินจากการใชภาษาในเอกสารรายงานและวิทยานิพนธ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1. คุณธรรม จริยธรรม

(1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการประพฤติ ปฏิบัติโดยใชหลักการ เหตุผลและคานิยม อันดี
งาม
(2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการ ปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง และขอบกพรอง ทาง
จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
3.2. ความรู
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย
(2) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู ใหมๆ และการประยุกต
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3.3. ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลยพินิจในการ ตัดสินใจภายใตขอจํากัดของขอมูล
(2) สามารถสังเคราะหและบูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนาความคิดใหม
(3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยคนควาได
3.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนําในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุมและสามารถรวมมือกับผูอื่นใน
การแกไขปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ความมุ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อง โดยมี การประเมิ น
วางแผน และปรับปรุงตนเอง
3.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไขปญหาอยางเหมาะสม
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธหรือโครงการคนควา ที่ตีพิมพในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
01208521
01208522
01208523
01208526
01208531
01208534
01208541
01208542
01208549
01208571
01208576
01208577
01208578
01208581
01208583

ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความเคน
การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง
กลศาสตรขั้นสูงของเครื่องจักรกล
กลศาสตรการแตกราว
ทฤษฎีของความยืดหยุน
การออกแบบภาชนะความดัน
อุณหพลศาสตรคลาสสิก
กลศาสตรของไหลขั้นสูง
ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความรอนและการไหลของ
ของไหล
การจําลองและการวิเคราะหระบบพลศาสตร
เครือขายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล
ระบบเครื่องกลไฟฟา
ระบบควบคุมดิจิตลั
ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
วิทยาการหุนยนต

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

2

1

2






































































 






















































3

1

2

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

มคอ.2

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
01208588
01208589
01208576
02208511
02208512
02208515
02208516
02208517
02208518
02208519
02208529
02208531
02208548
02208555
02208589
02208591
02208596
02208597

พลศาสตรขั้นสูง
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง
เครือขายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล
การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกลและพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
การวิเคราะหพลังงานเชิงสถิติ
การเปลีย่ นรูปชีวมวล
การวิเคราะหการตัดสินใจสําหรับดานการจัดการโครงการพลังงาน
การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม
ทรัพยากรพลังงานและเทคโนโลยี
ระเบียบวิธีการทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิศวกรรมเครื่องกล
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสมบัตทิ างกลของวัสดุ
วิศวกรรมอุณหเศรษฐศาสตร
การอบแหงอาหารและเมล็ดพืช
วิทยาการหุนยนตเคลื่อนที่
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
สัมมนา
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3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1

2

1

2













































































4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3

1

























5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2

3
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รายวิชา

02208598

ปญหาพิเศษ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1

2

1

2

1

3

1

2

1

2

3









  











 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ.2

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแตละรายวิชาเปนไปดังนี้
รหัสรายวิชา

กระบวนการที่ใช

01208521

01208577 02208518

01208522

01208578 02208519

01208523

01208581 02208529

01208526

01208583 02208531

01208531

01208588 02208548

นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา

01208534

01208589 02208555

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากคะแนนขอสอบ

01208541

02208511 02208584

01208542

02208512 02208591

01208549

02208515 02208596

01208571

02208516

01208576

02208517
02208597

การนําเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง การอภิปราย และการตอบ
คําถาม

02208598

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากรายงานผลงานที่ไดรับมอบหมาย

02208599

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากวิทยานิพนธ ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มรี ายงาน (proceedings)

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
แผน ก แบบ ก 1
(1) ต า ม ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2
(1) ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ได รับ การยอมรับ ให ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพร ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (proceedings)
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนหลักสูตรที่ใชสอน
(2) สงเสริมการวิจัยดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานและสาขาที่เกี่ยวของโดยมีทุนวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สําหรับอาจารยใหมมีเงินทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุนใหมเชนทุน สวพ.มก. เปนตน
(3) สนั บ สนุ น การศึ ก ษาต อ ฝ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการในองค ก รต า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ การประชุมวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนการ
วัดผลและการประเมินโดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบตางๆ
เชนการเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ และการสงเสริมการคิด
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อยางมีวิจารณญาณ สงเสริมการไปฝกอบรมดูงานดานการเรียนการสอน สงเสริมและ
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
(2) สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และใหมีการประเมินผลที่ถูกตองและทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สงเสริมใหมีการทําวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต กระตุนใหมีการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) สงเสริมการไปรวมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
หมวดที่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทํา ทุกปอยางตอเนื่อง
2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สาขาวิชามีความพรอมในดานสารสนเทศและหองสมุดเพื่อใหบริการแกนิสิตใชในการเรียนการสอน
สาขาวิชามีความพรอมในดานหองเรียนและอุปกรณการสอนจัดหาทรัพยากรตํารา เอกสารสิ่งพิมพและระบบ
สารสนเทศประกอบการเรียนการสอนและการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง
2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการ
เรียนการสอน
(2) จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ใ นการจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน ตํ า รา
วารสารวิชาการ และสื่ออิเลคทรอนิกส
(3) ประสานงานกับสํานักหอสมุด ใหจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหอาจารย
และนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
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2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) สํารวจความคิดเห็นความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอน
และผูเรียน
(2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกดานวิศวกรรมเครื่องกล พลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยประจําหลักสูตร และสนับสนุนหลักสูตร ประชุมรวมกันเพื่อ
(1) วางแผนจัดการเรียนการสอน
(2) ประเมินผลการเรียนการสอน
(3) เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงหลักสูตร
(4) ปรึ กษาหารื อแนวทางที่จ ะทํา ใหบ รรลุเ ปาหมายของหลักสู ตรในการผลิต บัณฑิ ตดา น
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดสมบัติเฉพาะตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิปริญญาตรีเกี่ยวของกับภาระที่รับผิดชอบ มีความรูดานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มี การสนั บ สนุ น บุ คลากรให ฝ ก อบรมเฉพาะทาง เชน การจัดระบบการศึกษาใหทั น สมั ย ได ร ะดั บ
มาตรฐานสากล
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
(1) แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา
และกํากับดูแลการทํางานดานวิชาการของนิสิต
(2) ประธานกรรมการประจําตั ว นิสิ ตกํ าหนดตารางเวลาในการใหคํ าปรึ กษาแนะนํา ทาง
วิชาการ แผนการเรียน และการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยแกนิสิต
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(3) ใหอาจารยทุกคนใหคําปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนิสิต และจัดตารางเวลาใหนิสิต
เขาพบหรือขอคําปรึกษา
5.2 การอุทธรณของนิสิต
เป ด โอกาสให นิ สิตปรึ กษาอาจารย ป ระธานกรรมการประจําตัว นิสิต รองคณบดีฝายวิช าการและ
บั ณฑิ ต ศึ กษา หรื อคณบดี ในเรื่ องที่ ตองการอุทธรณ หากไมส ามารถหาขอยุติได ใหนิสิตเขีย นคํารองและ
ดําเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิชามีการสํารวจ/สอบถามความพึงพอใจผูจะใชบัณฑิต เพื่อนํามาประกอบการพัฒนาหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

X

X

X

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

X

X

X

X

X

X

X

X

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4(ถามี)อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6(ถามี) ภายใน 30วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดในมคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี)อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 (ปที่แลว)

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
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หลังการสอนมีการประเมิน การสอนของอาจารยโ ดยนิสิ ตและการวิเคราะหผลการเรีย นของนิสิต
รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนิสิตในแตละวิชา
(2) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก
(1) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปสุดทาย
(2) ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
(3) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดํา เนิ น การโดยคณาจารย ผู รั บ ผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดั บ
ภาควิชา
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
(1) มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
(3) ทําการสํารวจความต องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต โดยสงแบบสอบถามไปยังมหาวิ ทยาลัย ของรั ฐ สถาบั น วิจั ย และบริ ษัทเอกชน
นอกจากนี้ ไ ด ทํ า การสํ า รวจความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ป จ จุ บั น และ
มหาบัณฑิต ตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน)
(4) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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