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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มคอ. 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
: Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Master of Engineering (Mechanical Engineering)
M.Eng. (Mechanical Engineering)

3. วิชาเอก(ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552
 หลักสูตร 2 ป ศึกษาไดไมเกิน 5 ปการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
นิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.2 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2548
6.3 คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการวิชาการอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่.......21.......เดือน...กุมภาพันธ ..พ.ศ.....2555...........
 สภาวิชาการอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่........6......เดือน....มีนาคม.........พ.ศ.....2555...........
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่....169(3)/2555........
เมื่อวันที.่ .....25......เดือน..... .มีนาคม...........พ.ศ........2555...........
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
วิศวกร นักวิจัย อาจารย นักวิชาการ รับราชการ หรือ ประกอบธุรกิจสวนตัว ในสายงานที่ใชความรูด าน
วิศวกรรมเครื่องกล เชน งานอนุรักษและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน งานความรอนและของไหลทุกประเภท
เครื่องจัก รกลและอุป กรณควบคุมเครื่องจัก รกล ระบบอัตโนมัติ และงานอนุรัก ษท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึง การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นางมัทนี สงวนเสริมศรี
3100 xxxxxxxxx

2

นายปฐมศก วิไลพล
3409 xxxxxxxxx

3

นางสาวปยะนันท เจริญสวรรค
3649 xxxxxxxxx

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

รองศาสตราจารย

D.Ag.

Agricultural Eng.

M.Ag.

Agricultural Eng.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเกษตร
Mechanical Eng.
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครือ่ งกล

Tokyo University of
Agriculture and
Technology,
Tokyo University of
Agriculture and
Technology,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รองศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2539

ญี่ปุน

2539

ญี่ปุน

2536

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2533
2550
2543
2538
2546
2541
2538

ภาระการสอน
(จํานวนชม./สัปดาห/ป
การศึกษา)
เมื่อเปด
ปจจุบัน
หลักสูตรนี่
14
14

8

8

8

8
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นํามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรคือ
การเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ซึ่งเปนการรวมตลาดและฐานการผลิตใน
กลุมอาเซียน 10 ประเทศ สงเสริมใหมีการเคลื่อนยายสินคา การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝมืออยาง
เสรี โดยการเขาสูประชาคมฯ ดังกลาวเปนไปตามกฎบัตรอาเซียนที่ประกาศใชวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และจะมีผลในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมียุทธศาสตรที่นํามาพิจารณา 4 ดานคือ
(1) ดานการรวมตัวของสินคาและบริการที่สําคัญ 12 รายการในสาขาเรงรัด คือ โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ การทองเที่ยว การขนสงทางอากาศ และลอจิสติกส ภายใน
ป พ.ศ. 2556 และ อิเลคทรอนิกส ผลิตภัณฑไม ยานยนต ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอและเครื่องนุงหม สินคาเกษตร
และการประมง ภายในป พ.ศ. 2558
(2) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริการดานวิชาการ
เพื่อตอบสนองตอการรวมตัวดานเศรษฐกิจ
(3) ดานพลังงาน เนนการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยสงเสริมโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานรูปแบบตางๆ
รวมไปถึงการอนุรักษพลังงานและความปลอดภัย
(4) ดานการเกษตร สินคาโภคภัณฑและปาไม โดยเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
สงเสริมการคาทั้งภายในและภายนอกกลุมอาเซียน
จากปจจัยตางๆ ดังกลาว ภาควิชาฯ จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหนิสิตมีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะเห็นไดชัดเจนจากการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดใหนิสิตตอง
เลือกศึกษากลุมวิชาทางวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะดานหนึ่งที่สนใจอยางนอยจํานวน 3 รายวิชา เพื่อจะไดมีความ
ชํานาญ สามารถทําวิจัยเชิงลึกในดานดังกลาวได นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถเลือกศึกษาจากกลุมวิชาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลดานอื่นๆ ที่สนใจไดอีกอยางนอย 2 กลุม เปนการเปดวิสัยทัศน ใหมีความรอบรูและสามารถ
บูรณาการความรูระหวางกลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนายุทธศาสตร
ดังกลาว
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สิ่งที่สงผลกระทบตามมาจากเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เนื่องจากมีความจําเปนในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ไมวาจะเปนกรณีการไปทํางานในตางประเทศ หรือกรณี
ตองติดตอสื่อสารกับแรงงานฝมือที่ยายมาจากตางประเทศ
ความสามารถในการสื่อสารระหวางกันไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจนจะชวยทําใหเขาใจและยอมรับความแตกตางทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมไดดียิ่งขึ้น สงผลใหการ
ทํางานรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหนิสิตที่จะสําเร็จ
การศึกษาตองแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัยยอมรับ จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษา
ได เปนการกระตุนใหนิสิตตื่นตัว และมีความพรอมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวได
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม และรองรับการ
แขงขันทางภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานได
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจ
ในผลกระทบตอเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับหลักสูตรในครั้งนี้นอกเหนือจากการรองรับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่ไดกลาวมาแลวยัง
เปนการตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดวิสัยทัศนไว
วา มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเปนมหาวิทยาลัยระดับแนวหนาในกลุม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปพ.ศ.
2560 และไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตรในการดําเนินนโยบายใหสัมฤทธิ์ผล โดยยุทธศาสตรหลักที่
ภาควิชาฯไดนํามาพิจารณา คือ ยุทธศาสตรที่ 1 และที่ 2 สําหรับยุทธศาสตรที่ 1 คือ การพัฒนามหาวิทยาลัย
นเรศวรใหมีชื่อเสียงทางดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และยุทธศาสตรที่ 2 คือ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรใหมีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความตองการ
ของแหลงจางงานระดับแนวหนาของประเทศ และไดรับคาจางในอัตราที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ย อีกทั้งบัณฑิตตอง
มีอัตลักษณ เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ไดนําเทคนิค
การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเทคนิคการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเขามาปรับใชกับ
กระบวนการเรียนรูของนิสิต โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนานิสิตอยางเปนองครวมและสมดุล กลาวคือ มุงพัฒนา
คานิยม ทัศนคติ อารมณและกระบวนการทางสังคมของนิสิตควบคูกันกับการพัฒนาสติปญญา ใหนิสิตมีความ
ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม โดยสนันสนุนใหนิสิตไดใชความรูผานบริบทของการวิจัยเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผูประกอบการในทองถิ่นหรือชุมชนเกิดเปนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
และชุมชนตอไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน นอกเหนือจากการปรับโครงสรางหลักสูตรโดยวางกลยุทธให
นิสิตไดมีโอกาสเลือกศึกษาทั้งในเชิงลึกในกลุมวิชาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่สนใจ และเชิงกวางโดยใหเลือกศึกษา
ในกลุมอื่นๆ แลว ภาควิชาฯ ยังไดจัดตั้งศูนยความเปนเลิศจํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยานยนต และศูนยนวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล เปดโอกาสใหนิสิตไดฝกการผสมผสานความรูและการ
จัดการงานที่มีความยุงยากซับซอน
เพื่อแกปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เกิดขึ้นจริงในบริบทที่หลากหลาย
รวมกับคณาจารย ซึ่งเปนไปตามนโยบายมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนําของประเทศตอไป
13. ความสัมพันธ(ถามี)กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู และความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความสามารถใน
การทํางานวิจัย และพัฒนาในระดับสูงดวยตนเอง สามารถนําผลจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่น
ไดเปนอยางดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความพรอมที่จะเขาสูความเปนพลเมืองที่มีคุณภาพแหงยุคสมัย
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีความรอบรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางวิศวกรรมเครื่องกล
2. สามารถสรางสรรคแนวคิดและนวัตกรรมทางวิชาการเชิงบูรณาการ ระหวางศาสตรที่เชี่ยวชาญกับ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาวิธีการแกปญหาในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ชวยใหสามารถเผชิญ
สภาวะวิกฤติและพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีศักยภาพในการแขงขันระดับสากล
3. มีทักษะในการศึกษาดวยตนเอง และรักที่จะศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง
4. มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทํางานรวมกับกลุมคนหลากหลายวัฒนธรรมไดอยางมี
ประสิทธิผลทั้งในฐานะผูนําและผูสนับสนุน
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบ
ของตนเองที่มีตอสังคม
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1. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กําหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และในการดําเนินการจะมีความ
สอดคลองกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนา
กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ที่สําคัญดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและความตองการ
ของประเทศ

กลยุทธ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงความตองการ
ในภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
- ทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

2. แผนการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
-พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
คุณภาพและมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมี
กําหนด
พื้นฐานจากหลักสูตรที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
3. แผนพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
- จัดการเรียนการสอนที่พัฒนานิสิตอยาง
ประสงคของนิสิต
เปนองครวม
- ฝกทักษะการสื่อสารและการคิดเชิง
จริยธรรม
- การวัดผลระหวางการเรียนเพื่อแนะนํา
ใหปรับปรุง
4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
- สนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมเกี่ยวกับ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เทคนิคการสอนรูปแบบตางๆ และวิธีการ
ใหมีประสบการณการนําความรู
วัดผลประเมินผล
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกลไป
- สนับสนุนบุคลากรใหสรางสรรค
ปฏิบัติงานจริง
นวัตกรรม หรือทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ความรูและความทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิต

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- แผนการเรียนของนิสิตที่นําเสนอหัวหนา
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร
- เอกสาร มคอ. 3, 5

- แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ
ภาควิชา
- จํานวนอาจารยที่เขารวมการฝกอบรม
- ปริมาณนวัตกรรม หรืองานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูใช
นวัตกรรม หรือบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยนเรศวร วาดวยการศึ ก ษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ข) ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ข)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ และ/หรือนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาตน เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ข) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตอไปนีค้ ือ เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่มีคุณวุฒิเทียบเทา จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรี และมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนอยูในระดับต่ํา
2.3.1 ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ นิสิตที่รับเขามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
คอนขางต่ํา โดยดูจากคะแนนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ และจากการเรียนการสอน เมื่อมอบหมายใหอาน
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ หรือนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
2.3.2 ทักษะทางดานการทําวิจัย นิสิตที่รับเขามาโดยทั่วไปยังขาดทักษะในการทําวิจัย การ
สืบคนขอมูลเชิงลึกและการวิเคราะห
2.3.3 ทักษะทางดานคณิตศาสตร นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรที่ผานมาคอนขาง
ต่ํา สงผลตอการศึกษาในงานรายวิชา และงานวิจัยที่ตองใชคณิตศาสตรขั้นสูง
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาตองแสดงผลสอบภาษาอังกฤษจาก
หนวยงานที่มหาวิทยาลัยยอมรับ จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได นิสิตจึงตองมีความกระตือรือรน ขวนขวาย
เพื่อใหสามารถสอบผานภาษาอังกฤษใหได สําหรับในสวนของภาควิชาจะเนนการอาน วิเคราะหและสรุป
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บทความทางวิชาการที่เปนภาษาอังกฤษในวิชา 302501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
เปนการสรางทักษะและความคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษทางวิชาการ
2.4.2 บรรจุวิชา 302501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนิสิตได
เรียนรูระเบียบวิธีวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.4.3 บรรจุวิชา 302502 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล และ 302503
สถิติสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล เปนรายวิชาบังคับ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
5
0
5
0

ปการศึกษา
2556 2557 2558
5
5
10
5
5
5
10
10
15
5
5
5

2559
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

2555
1. งบประมาณรายได
175,000
รวมรายรับ
175,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย
หมวดเงิน
1.คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
2.คาครุภัณฑที่ดินฯ
3.หมวดเงินอุดหนุน
รวม
จํานวนนิสิต
คาใชจายตอหัวนิสิต

2555
112,500
15,000
50,000
177,500
5
35,500

ปงบประมาณ
2556
2557
350,000
350,000
350,000
350,000

2558
525,000
525,000

2559
700,000
700,000

ปงบประมาณ
2556
2557
280,000
280,000
30,000
30,000
100,000
100,000
410,000
410,000
10
10
41,000
41,000

2558
312,500
45,000
100,000
457,500
15
30,500

2559
450,000
60,000
100,000
610,000
20
30,500

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
เกณฑ ศธ.
หลักสูตรปรับปรุง
ลําดับที่
รายการ
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
1
งานรายวิชา ไมนอยกวา
12
24
1.1 วิชาบังคับ
6
1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
18
2
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12
12
3
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
4
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
36
36
3.1.3 รายวิชา
(1) งานรายวิชา ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
(1.1) วิชาบังคับ
จํานวน 6 หนวยกิต
302502
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Advanced Mathematics for Mechanical Engineering
302503
สถิติสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Statistics for Mechanical Engineering
(1.2) วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาในกลุมวิชาเดียวกันอยางนอย 9 หนวยกิต และอีก 9 หนวยกิตตองลง
วิชาเลือกในกลุมอื่นอีกอยางนอย 2 กลุม โดยไดรับการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตร
กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
302513
ทฤษฎีสภาพยืดหยุน
Theory of Elasticity
302515
กลศาสตรของความลาและการแตกหัก
Mechanics of Fatigue and Fracture
302516
ทฤษฎีสภาพพลาสติก
Theory of Plasticity
302517
ทฤษฎีการตัดสินใจ
Decision theory

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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302518
302594
302595

กลศาสตรของวัสดุคอมโพสิต
3(2-2-5)
Mechanics of Composite Materials
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering
การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Special Problem Studies in Mechanical Engineering

กลุมวิศวกรรมอุณหภาพและกลศาสตรของไหล
302520
พลศาสตรของไหลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Fluid Dynamics
302522
อุณหพลศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Thermodynamics
302523
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
3(2-2-5)
Computational Fluid Dynamics
302524
ปรากฏการณถายโอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(3-0-6)
Transport Phenomena for Mechanical Engineers
302525
การถายเทความรอนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Heat Transfer
302526
ทอความรอนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Heat Pipe
302527
การถายเทความรอนในการเดือดและการไหล
แบบสองสถานะ
3(3-0-6)
Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow
302594
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering
302595
การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Special Problem Studies in Mechanical Engineering
กลุมวิชาวิศวกรรมพลังงาน
302544
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
Energy Conversion
302545
เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน
Energy Engineering Economics
302546
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
302547
ทรัพยากรพลังงานทดแทน
Renewable Energy Resources

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
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302548

302594
302595

การออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบทําความรอน
และระบบระบายอากาศ
3(2-2-5)
Design of Air-conditioning Heating and
Ventilation System
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering
การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Special Problem Studies in Mechanical Engineering

กลุมวิชาระบบพลศาสตรและการควบคุมอัตโนมัติ
302500
เครื่องมือวัดและการวัด
3(2-2-5)
Instruments and Measurement
302521
การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(2-2-5)
Numerical Analysis for Mechanical Engineers
302550
ทฤษฎีการควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Theory
302552
การควบคุมแบบดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Control
302554
การควบคุมยานยนตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Automotive Control
302555
การออกแบบระบบพลศาสตรทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Dynamic System Design
302557
ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer-Controlled System
302594
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering
302595
การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Special Problem Studies in Mechanical Engineering
กลุมวิชาวิศวกรรมเกษตร
302560
ทฤษฎีการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Theory of Agricultural Machinery Design
302561
พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
Renewable Energy for Agriculture
302562
เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
Harvesting Machinery

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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302563

302564
302565
302566
302594
302595
(2) วิทยานิพนธ
302597
302598
302599

เทคนิคการทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกล
เกษตร
3(2-2-5)
Testing and Evaluation Techniques of Agricultural
Machinery
การทําแหงและเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3(2-2-5)
Drying and Storage of Agricultural Products
เทคโนโลยีการทําแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Drying Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Products Processing Technology
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering
การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Special Problem Studies in Mechanical Engineering
จํานวน
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
1
Thesis 1, Type A2
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
5
Thesis 2, Type A2
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6
Thesis 3, Type A2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

(3) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 4
หนวยกิต
302501
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
302591
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
302502
302503
302xxx
302xxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Advanced Mathematics for Mechanical Engineering
สถิติสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Statistic for Mechanical Engineering
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective course
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective course
รวม

12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา
302xxx
302xxx
302xxx
302501
302597

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(x-x-x)

วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective course
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective course
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
1 หนวยกิต
Thesis 1, Type A2
รวม

10 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
302xxx
302598
302591

ชื่อวิชา
วิชาเลือก
Elective course
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
Seminar (Non-Credit)
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(x-x-x)
5 หนวยกิต
1(0-3-1)
8 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
302599

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
302500 เครื่องมือวัดและการวัด
3(2-2-5)
Instruments and Measurement
การวิเคราะหผลการทดลอง
การวัดทางไฟฟาและอุปกรณตรวจจับเบื้องตน
การวัดทางกล
การกระจัดและพื้นที่ ความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ ความรอนและสมบัติพาหะ แรง แรงบิด และความเครียด
การเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือน การวัดความรอน และการแผรังสีนิวเคลียร การวัดและเก็บตัวอยางมลพิษ
ทางอากาศ การรวบรวมขอมูลและการประมวลผล การเขียนรายงานและการนําเสนอ การออกแบบการทดลอง
กรณีศึกษา
Analysis of experimental data; basic electrical measurements and sensing devices;
mechanical measurement: displacement and area, pressure, flow rate, temperature, thermal
and transport-property, force, torque and strain, motion and vibration; thermal and nuclearradiation measurements; air-pollution sampling and measurement; data acquisition and
processing; report writing and presentation; design of experiments; case studies
302501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-Credit)
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research definition, characteristic and goal; type and research process; research
problem determination; variables and hypothesis; experimental design; data collection;
proposal and research report writing; research evaluation; research application; ethics of
researcher; and research techniques in sciences and technology
302502 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Advanced Mathematics for Mechanical Engineering
ฟงกชั่นของตัวแปรเชิงซอน ทฤษฎีเมทริกซและพีชคณิตเชิงเสน แคลคูลัสของเวกเตอร ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอย
Functions of a complex variable; matrix theory and linear algebra; vector calculus;
numerical solution of ordinary differential equations; solution of partial differential equations
302503 สถิติสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Statistics for Mechanical Engineering
ความหมายและประเภทของสถิติ ตัวแปร ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การแจกแจงรูปแบบตาง ๆ สัมประสิทธิ์การกระจาย สถิติเชิงอนุมาน การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน
คาผิดปกติ
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Definition and classification of statistics; variables; population and samples; sampling;
central tendency; various types of distributions; coefficient of variation; inference statistics;
parameter estimation; hypothesis testing; analyses of regression and correlation; analysis of
variance; outliers
302513 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน
3(3-0-6)
Theory of Elasticity
ทฤษฎีสภาพยืดหยุนขั้นแนะนํา ความเคนระนาบและความเครียดระนาบ ฟงกชันความเคน ปญหา
สองมิติในระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดโพลาร ฟงกชันความเคนเชิงซอนขั้นแนะนํา การวิเคราะหความเคนและ
ความเครียดในระบบ 3 มิติขั้นแนะนํา การดัดของบาร และปญหาของการบิดตัวของบาร
Introduction to theories of elasticity; plane stress and plane strain; stress functions;
two–dimentional problems in rectangular and polar coordinates; introduction to complex
stress function; introduction to analysis of stress and strain in three dimensions; bending of
bars and bar torsion problems
302515 กลศาสตรของความลาและการแตกหัก
3(3-0-6)
Mechanics of Fatigue and Fracture
ปญ หาพื้นฐานและแนวคิดของกลศาสตร ของความลา และการแตกหัก ขั้นแนะนํา การวิเ คราะห
ความเคนในชิ้นสวนที่มีรอยราว สนามความเคนแบบยืดหยุนบริเวณปลายรอยราว ตัวประกอบความเขมของ
ความเค น และบริ เ วณพลาสติ ก ปลายรอยร า ว หลั ก การพลั ง งาน หลั ก เกณฑ ก ารเป ด ออกของรอยร า ว
การหาคาตัวประกอบความเขม ของความเคน การเริ่ม ราวและการขยายตัวของรอยราวเนื่องจากความลา
กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนและพลาสติก การออกแบบกลศาสตรการแตกหัก กรณีศึกษา
Introduction to basic problems and concepts in mechanics of fatigue and fracture;
stress analysis for members with cracks; elastic crack-tip stress-field; stress intensity factors
and crack-tip plastic zones; energy principle; crack opening displacement criteria;
determination of stress intensity factors; fatigue crack initiation and propagation; elastic-plastic
fracture mechanics; fracture mechanic design; case studies
302516 ทฤษฎีสภาพพลาสติก
3(3-0-6)
Theory of Plasticity
ทบทวนเกี่ยวกับเทนเซอรความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
แบบยืดหยุน รากฐานของสภาพพลาสติก เกณฑการครากและความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
แบบพลาสติก ทฤษฎีสนามสลิปไลนและการประยุกต
Reviews of stress and strain tensors; elastic stress-strain relations; foundations of
plasticity; criteria for yielding and plastic stress-strain relations; slip-line field theory and its
applications
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302517 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision theory
ทฤษฎีการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใตความแนนอน การตัดสินภายใตความเสี่ยง การตัดสินภายใต
ความไมแนนอน การวิเคราะหความเสี่ยง การระบุเหตุการณที่มีความเสี่ยง ความนาจะเปนและผลสืบเนื่อง การ
บรรเทาความเสี่ยง การตัดสินใจในการออกแบบทางวิศวกรรม
Decision theory; decision under certainty; decision under risk; decision under
uncertainty; risk analysis; risk event identification; probability and consequence; risk mitigation;
decision making in engineering design
302518 กลศาสตรของวัสดุคอมโพสิต
3(2-2-5)
Mechanics of Composite Materials
รายวิชาบังคับกอน : 302513 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน
Prerequisite : 302513 Theory of Elasticity
คําจํากัดความและการจัดกลุม เมทัลเมทริกซคอมโพสิต เซรามิกเมทริกซคอมโพสิต โพลิเมอรเมทริกซ
คอมโพสิต วัสดุเสริมแรง และ การจับยึดระหวางวัสดุเสริมแรงและเมทริกซ วัสดุผสมทิศทางเดียว ความแกรง
และความแข็งแรงของวัสดุผสมทิศทางเดียวและแผนวัสดุผสม การขึ้นรูปและการทดสอบ กรณีศึกษา
Definitions and classification; metal matrix composites, ceramic matrix composites,
polymer matrix composites; reinforcements and the reinforcement-matrix interface;
unidirectional composites; stiffness and strength of unidirectional composites and laminates;
fracture mechanics; fabrication and test methods; case studies
302520 พลศาสตรของไหลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Fluid Dynamics
การจําแนกพลศาสตรของไหลตามแนวคิดของความตอเนื่อง สนามความเรงในของไหล สมการเชิง
อนุพันธของการอนุรักษมวล โมเมนตัม และพลังงาน สมการแบรนูลลี่ แนวคิดฟงกชันกระแส แนวคิดศักย
ความเร็ว การไหลในระนาบเบื้องตน การทับซอนกันของของไหลในระนาบ ทฤษฎีชั้นขอบเขต ทฤษฎีแพน
อากาศ การไหลอัดตัวไดในหนึ่งมิติ การประยุกตใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาโจทยทางพลศาสตรของ
ไหล กรณีศึกษา
Categorization of fluid dynamics in accordance with continuum concept; acceleration
field of a fluid; differential equations of mass, momentum and energy conservation; Bernoulli
equation; stream function concepts; velocity-potential concepts; elementary planar flow;
superposition of planar flows; boundary layer theory; airfoil theory; one-dimensional
compressible flow; application of numerical method to solving fluid dynamic problems; case
studies
302521 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
Numerical Analysis for Mechanical Engineers

3(2-2-5)
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แนวคิดของไฟไนตดิฟเฟอเรนซ ปญหาสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติ ปญหาสภาวะคงตัวในสองมิติ ปญหาไม
คงตัวในหนึ่งมิติ การแสดงผลในรูปเมตริกซ วิธีการแกปญหาตางๆ วิธีเกาเซียน วิธีเกา-ไซเดิล วิธีออยเลอร วิธี
อิมพลิซิต วิธแี ครงค-นิโคลสัน เสถียรภาพเชิงตัวเลข ปญหาขั้นสูง แนวคิดของไฟไนตเอลิเมนต กรณีศึกษา
Concepts of finite difference method; one-dimensional steady-state problems; twodimensional steady-state problems; one-dimensional transient problems, matrix
representation; methods of solution: Gaussian method, Gauss-Seidel method, Euler method,
Implicit method, Crank-Nicolson method; numerical stability; advanced problems; concepts of
finite element; case studies
302522 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Thermodynamics
ทบทวนกฎขอที่หนึ่งและขอที่สองของอุณหพลศาสตร การวิเคราะหอะเวลละบิลิตี สมการของสถานะ
และสมบัติทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่สามของอุณหพลศาสตร ระบบสถานะเดียว ระบบหลายสถานะ ระบบ
ปฏิกิริยาเคมี การหาคาเหมาะสมที่สุดทางอุณหพลศาสตร อุณหพลศาสตรเชิงสถิติเบื้องตน
Reviews of the first and the second law of thermodynamics; availability analysis;
equations of state and thermodynamic properties; the third law of thermodynamics; singlephase systems; multiphase systems; chemically reactive systems; thermodynamic
optimization; elementary of statistical thermodynamics
302523 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
3(2-2-5)
Computational Fluid Dynamics
แนวคิด ของพลศาสตร ของไหลเชิ ง คํ า นวณ สมการควบคุ ม ของพลศาสตร ข องไหล พฤติก รรม
เชิง คณิตศาสตรและดีส ครีไทเซชั่นของสมการพื้นฐานเหลานี้ ขั้นตอนวิธีสําหรับการหาผลเฉลยของระบบ
สมการ การวิเคราะหการลูเขา การคลองจอง คาคลาดเคลื่อน และเสถียรภาพ กรณีศึกษา
Concepts of computational fluid dynamics; governing equations of fluid dynamics;
mathematical behavior and discretization of these governing equations; algorithms for the
solution of a system of equations; analysis of convergence, consistency, errors, and stability;
case studies
302524 ปรากฏการณถายโอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(3-0-6)
Transport Phenomena for Mechanical Engineers
การถายโอนโดยการเคลื่อนที่เชิงโมเลกุล
การถายโอนในหนึ่งมิติในการไหลแบบราบเรียบและใน
ของแข็ง สมดุลเปลือกของโมเมนตัม พลังงาน และมวล การถายโอนในความตอเนื่อง ไดแก ระบบที่อุณหภูมิคงที่
ระบบที่อุณหภูมิไมคงที่ และระบบที่มีหลายองคประกอบ การถายโอนในการไหลแบบราบเรียบและในของแข็ง
โดยมีสองตัวแปรอิสระ การหาคําตอบเชิงตัวเลขสําหรับโจทยของปรากฏการณการถายโอน กรณีศึกษา
Transport by molecular motion; one-dimensional transport in laminar flow and in
solids; shell balances of momentum, energy and mass; transport in continuum: isothermal,
non-isothermal and multi-component systems; transport in laminar flow and in solids with

21

two independent variables; numerical solution for transport phenomena problems; case
studies
302525 การถายเทความรอนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Heat Transfer
ระเบียบวิธีการหาคําตอบแบบประมาณและแบบแมนตรงสําหรับการนําความรอน วัตถุอันตะและวัตถุ
กึ่งอนันต ตัวกลางคอมโพสิต การถายเทความรอนในของแข็งที่มีสมบัติทางกายภาพตางกัน การหาคําตอบเชิง
ตัวเลขสําหรับการนําความรอน ทฤษฎีชั้นขอบเขตและการประมาณชั้นขอบเขตสําหรับการไหลภายนอกแบบ
ราบเรียบและแบบปนปวน การกระจายตัวเชิงหนืด การไหลภายในที่กําลังพัฒนาและพัฒนาเต็มที่ กฎแหงผนัง
แบบจําลองความยาวผสมและแบบจําลองสองสมการ การไหลสองสถานะ การประยุกตใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
สําหรับการพาความรอน แบบจําลองควอนตัมและแบบจําลองคลาสสิกของสมบัติการแผรังสีของวัสดุ ทฤษฎี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสําหรับการแผรังสีความรอน การแผรังสีความรอนในตัวกลางดูดซับ ปลอยออก และกระจาย
การประยุกต
Approximate and exact solution methods for heat conduction; finite and semi-infinite
bodies; composite media; heat transfer in anisotropic solid; numerical solutions for heat
conduction; boundary layer theory and its approximations for laminar and turbulent external
flows; viscous dissipation; developing and fully-developed internal flows; law-of-the-wall;
mixing length and two-equation models; two-phase flow; application of numerical method to
heat convection; quantum and classical models of radiative properties of materials;
electromagnetic wave theory for thermal radiation; radiative transfer in absorbing, emitting,
and scattering media; applications
302526 ทอความรอนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Heat Pipe
ประวัติศาสตรของการพัฒนาทอความรอน การประยุก ตใชง าน ทฤษฎีก ารถายเทความรอนและ
พลศาสตรของของไหล ขีดจํากัดการถายเทความรอน สวนประกอบและวัสดุ แนวทางการออกแบบ กรรมวิธีการ
ผลิตและการทดสอบ ทอความรอนแบบปราศจากวัสดุพรุนและอาศัยแรงโนมถวง เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
แบบทอความรอน ทอความรอนแบบสั่น กรณีศึกษา
History of heat pipe development; applications; theories of heat transfer and fluid
dynamics; heat transfer limitation; components and materials; design guide; manufacturing
and testing; gravity-assisted wickless heat pipes; heat pipe heat exchangers; oscillating heat
pipes; case studies
302527 การถายเทความรอนในการเดือดและการไหลแบบสองสถานะ
3(3-0-6)
Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow
ระบบการเดือดและการไหลสองสถานะขั้นแนะนํา การถายเทความรอนของการเดือดแบบแองและ
สมการสหสั ม พั น ธ วิ ก ฤตของการเดื อ ดแบบแอ ง รู ป แบบการไหลและแบบจํ า ลองของการไหล
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สองสถานะ ความดั น ตกในการไหลสองสถานะ การถ า ยเทความร อ นแบบการไหลเดื อ ดและ
สมการสหสัมพันธ วิกฤตของการไหลเดือด
Introduction to regimes of boiling and two-phase flows; pool boiling heat transfer
and correlations; pool boiling crisis; flow patterns and two-phase flow modeling; pressure
drop in two-phase flows; flow boiling heat transfer and correlations; flow boiling crisis
302544 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conversion
รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ การจําแนกประเภทของโรงจักรตนกําลัง วัฏจักรจริงที่ใชกับ
โรงจักรตนกําลัง ผลของตัวแปรตอประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบโรงจักรไอน้ํา กังหันกาซ และเครื่องยนตเผา
ไหมภายใน ขอกําหนดของคุณภาพเชื้อเพลิง การปลอยของเสีย การเลือกใชชนิดของโรงจักรโดยการพิจารณา
ปจจัยทางเศรษฐศาสตร ทางเทคนิค การใชแหลงพลังงาน และปจจัยสิ่งแวดลอม
Forms of energy and their interrelationships; classification of power plant; practical
cycles for power plant; effects of variables on efficiency; comparison of steam, gas turbine,
and internal combustion engine plant; fuel quality requirement; emissions; selection of plants
for given applications: economic, technical, resource use, and environmental factors
302545 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Engineering Economics
คาของเงินตามเวลา การวิเคราะหมูลคาลดของกระแสเงินสด การประเมินคาของโครงการ เกณฑ
ระเบียบวิธแี ละปญหา การวิเคราะหผลประโยชน-ตนทุน เหตุผล ระเบียบวิธี และปญหา กรณีศึกษา
Time value of money; discount cash flow analysis; project appraisal: criteria,
methodology and problems; benefit-cost analysis: rational, methodology and problems; case
studies
302546 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and Management
หลักการของการอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบดานพลังงานและการคิดราคา การควบคุมและการ
วางแผน การวัดคาพลังงาน การปรับอากาศในอาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟา ทรัพยากร
พลังงานที่นํากลับมาใชไดในอุตสาหกรรม การประเมินระบบพลังงาน กรณีศึกษา
Principles of energy conservation; energy auditing and costing; controlling and
planning; energy measurement; industrial and commercial air conditioning; electricity;
renewable energy resources in industry; assessment of energy systems; case studies
302547 ทรัพยากรพลังงานทดแทน
Renewable Energy Resources

3(3-0-6)
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ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังน้ํา พลังความรอนใต
พิภพ พลังน้ําขึ้นลง โดยเนนพิเศษถึงประเทศไทย แหลงพลังงานในภูมิภาค การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับใชและ
การเปลี่ยนรูปพลังงานทดแทน ความเปนไปไดทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร
Renewable energy resources: solar energy, wind energy, biomass, hydropower,
geothermal energy, tidal power, with special references to Thailand; development of
technologies for use and conversion of renewable energy; technical and economic feasibility
302548 การออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศ
3(2-2-5)
Design of Air-conditioning Heating and Ventilation System
พื้นฐานทางอุณหพลศาสตรของระบบปรับอากาศ ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศ การ
คํานวณภาระความรอน การออกแบบระบบทอลมและทอน้ําเย็น การเลือกอุปกรณในระบบ การออกแบบระบบ
ปรับอากาศ ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศสําหรับอาคารแบบตางๆ และกรณีศึกษา
Fundamentals of thermodynamics of air-conditioning, heating, and ventilation system;
heat load calculation; design of duct and piping design; system component selections; design
of air-conditioning, heating, and ventilation system for various types of building and case
studies
302550 ทฤษฎีการควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Theory
ระบบควบคุมแบบปอนกลับ การสรางแบบจําลอง เสถียรภาพ และขอมูลจําเพาะของระบบ
การวิเคราะหทางเดินราก ไนควิส และโบเด ทฤษฎีการควบคุมแบบปริภูมสิ ถานะ การควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
Feedback control systems; modeling, stability, and systems specifications; root locus,
Nyquist and Bode methods of analysis and design; state-space control theory; optimal control
302552 การควบคุมแบบดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Control
วิธีการวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง การประยุกตใชงานทฤษฎีการ
สุมจับ การแปลงแซต สมการดิฟเฟอเรนท การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่อง เทคนิคตัวแปรสภาวะของการ
ออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิตอล เสถียรภาพบนระนาบแซต การตอบสนองดวยความถี่
Methods for analysis and design of discrete-time control systems; applications of the
sampling theorem; z-transforms; difference equations; discrete fourier transforms; state-space
techniques of digital control system design; z-plane stability; frequency response
302554 การควบคุมยานยนตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Automotive Control
ระบบพื้นฐานในรถยนต หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกส(อีซีย)ู ระบบสื่อสารในรถยนต เซ็นเซอรในระบบ
รถยนต การควบคุมเครื่องยนต การควบคุมการปลอยกาซไอเสีย การควบคุมการสงกําลัง การควบคุมพลศาสตร
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ยานยนตและการบังคับเลี้ยว ระบบปรับอากาศในรถยนต ระบบไฟฟาและระบบอํานวยความสะดวกในรถยนต
การควบคุมในระบบยานยนตไฮบริดและในระบบยานยนตไฟฟา
Basic automotive systems; electronic control unit (ECU); automotive communication
system; sensors in automotive system; engine control; emission control; transmission control;
vehicle dynamic and handling control; air-conditioning system; electrical and automotive
comfort system; control of hybrid and electric vehicle system
302555 การออกแบบระบบพลศาสตรทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Dynamic System Design
กระบวนการออกแบบและสรางแบบจําลอง สภาพโครงขายของระบบ รูปทั่วไปของแรงและความเร็ว
รูปทั่วไปของแหลงจาย ของแหลงรับ และของความตานทาน เครื่องจักรกลอุดมคติ
ทรานซฟอรเมอร
และไจเรเตอร ระบบที่มีทรานซฟอรเมอรและไจเรเตอร การกักเก็บพลังงานแบบคอมพลายแอนซ การกักเก็บ
พลังงานแบบอินเนอรแตนซ จุดตอและคอสชวลลิตี้ สมการเชิงอนุพันธ ความตานทานเบบไมเชิงเสน คอมพลาย
แอนซและอินเนอรแตนซแบบไมเชิงเสน การจําลองระบบเชิงตัวเลข กรณีศึกษา
Design and modeling process; system reticulation; generalized forces and velocities;
generalized sources, sinks, and resistances; ideal machines; transformers and gyrators; systems
with transformers and gyrators; compliance energy storage; inertance energy storage; junctions
and causality; differential equations; nonlinear resistances, compliances and inertances;
numerical system simulation; case studies
302557 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer-Controlled System
หลักมูลฐานและหลักการของการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อใชในการทดลองสําหรับการรวบรวม
ขอมูลและการควบคุม การเขียนโปรแกรมภาษาซี อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการรวบรวมขอมูล การเชื่อมตอ
กับฮารดแวรระดับลางและกลองดํา กรณีศึกษาการทดลองที่ใชระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
Fundamentals and principles of interfacing computers to experiments for data
acquisition and control of the experiment; C programming; electronic data acquisition;
interfacing to low-level and "black box" hardware; case studies of computer-controlled
experiments
302560 ทฤษฎีการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-2-5)
Theory of Agricultural Machinery Design
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร ความสัมพันธระหวางดิน พืช กับเครื่องจักร กลไกและการ
ทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร การวิเคราะหความตองการและขอจํากัดในการออกแบบ โครงการ
ออกแบบอุปกรณและเครื่องจักรกลเกษตร
Principles of agricultural machinery designs; relationship between soil, crop and
agricultural machines; mechanism and functions of agricultural machinery parts; requirement
and constrain analysis for designs; implement and agricultural machinery design projects
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302561 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Renewable Energy for Agriculture
บทนํา แหลงพลังงานชีวมวลจากการเกษตร กระบวนการเปลี่ยนรูปชีวเคมี กระบวนการเปลี่ยนรูปเชิง
ความรอนของชีวมวล การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย กระบวนการความรอนแสงอาทิตย แหลงพลังงานลม
สําหรับการเกษตร กังหันลมประเภทตางๆ และการใชงานในการเกษตร ระบบเปลี่ยนรูปกําลังงานน้ําประเภท
ตางๆ ตนทุนและขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอม กรณีศกึ ษา
Introduction; biomass energy resources from agriculture; biochemical conversion
processes; biomass thermal conversion processes; solar energy conversion; solar thermal
processes; wind energy resources for agriculture; various types of windmills and applications
to agriculture; various types of water power conversion systems; cost and environmental
considerations; case studies
302562 เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
Harvesting Machinery
หลัก การตัดวัส ดุเ กษตร การรูด การนวด การคัดแยก และการทําความสะอาด การทดสอบและ
วิเคราะหสมรรถนะของเครื่องเก็บเกี่ยวและเกี่ยวนวด อุปกรณเก็บเกี่ยวเฉพาะอยาง กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน
Principles of cutting agricultural materials, striping, threshing, separating, and cleaning;
testing and performance analysis of harvesters and combined harvesters; specific harvesters;
case studies; site visit
302563 เทคนิคการทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-2-5)
Testing and Evaluation Techniques of Agricultural Machinery
การทดสอบและการประเมินผลประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตรกอนและหลังการเก็บเกี่ยว การ
ออกแบบการทดลองในสนามทดสอบ การวัดสมบัติทางกายภาพของดินและพืชในสนามทดสอบ ตัวแปรและ
พารามิเตอรที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเกษตร การประยุกตเครื่องมือวัดในงานทดสอบ การ
วิเคราะหผลการทดสอบดวยวิธีการทางสถิติ และการเปรียบเทียบผลการทดลอง
Testing and efficiency evaluation of pre-harvest and post-harvest agricultural
machinery; field experimental design; measurement of physical properties of soil and crops in
field; variables and parameters for evaluation of agricultural machinery efficiency; instrumental
application for testing, statistical methods for data analysis, comparison of experimental data
302564 การทําแหงและเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3(2-2-5)
Drying and Storage of Agricultural Products
ปริมาณความชื้นและวิธีการหาความชื้น หลักการของการทําแหง ทฤษฎีการแพร แบบจําลองการทํา
แหง วิธีการทําแหงประเภทตางๆ เชน การทําแหงดวยลมรอน การทําแหงแบบพนฝอย การทําแหงแบบเยือก
แข็ง เปนตน วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ประเภทและสาเหตุของการเนาเสียในการเก็บรักษา ศึกษาดูงาน
Moisture content and methods for determination; principles of drying; theory of
diffusion; drying models; different methods of drying including hot air drying, spray drying,
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freeze drying, etc; storage of agricultural products; types and causes of spoilage in storage;
site visit
302565 เทคโนโลยีการทําแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Drying Technology
พื้นฐานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับการทําแหงดวยไมโครเวฟ การวัด
หองทําแหงแบบมัลติโหมด หองทําแหงเรโซแนนซโหมดเดี่ยว และทอนําคลืน่ สูหองทําแหง
Microwave heating fundamentals; numerical techniques for microwave drying;
measurement; multimode cavities; single mode resonant cavities and slotted waveguide feed
cavities
302566 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Products Processing Technology
หลักการของการแปรรูปผลิตผลเกษตร กระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เชน การ
ระเหย การทําแหง การกลั่น การสกัด การใชความรอน การทําความเย็น การแยกดวยเยื่อ การปนแยก และ
การกรอง ศึกษาดูงาน
Principles of agricultural products processing; processes in agricultural industry:
evaporation, drying, distillation, extraction, heat treatment, refrigeration, membrane
separation, centrifugal separation and filtration; site visit
302591 สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
Seminar (Non-Credit)
การนําเสนอรายงานและการอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล
Report and discussion of topics related to mechanical engineering

1(0-3-1)

302594 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical Engineering
หัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล หัวขอเรื่องสามารถเปลี่ยนไดในแตละภาคการศึกษา
Interesting topics in mechanical engineering, the topics are subject to change in each
semester
302595 การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
Special Problem Studies in Mechanical Engineering
การศึกษาและคนควาในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in the master’s degree level and compile into written reports
302597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2

1 หนวยกิต
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การคนควาและทบทวนวรรณกรรม การจัดทํารายงานในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
Literature search and review; writing a report related to thesis topic in mechanical
engineering
302598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
5 หนวยกิต
Thesis 2, Type A2
การสอบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธทางวิศวกรรมเครื่องกล การดําเนินงานวิจัย การอภิปราย การ
เขียนรายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอตอกรรมการพิจารณาโครงราง
Thesis proposal examination in mechanical engineering; conducting research;
discussion; report writing submitted to thesis advisor and presenting to the thesis proposal
committee
302599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis 3, Type A2
การเขียนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธและ
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
Writing complete thesis; thesis defense; publishing thesis book and submitting to the
graduate school

28

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1) เลขรหัสสามตัวแรก
302
หมายถึง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2) เลขสามตัวหลัง ใหมีความหมาย ดังนี้
2.1 เลขหลักหนวย
แสดงอนุกรมรายวิชา
2.2 เลขหลักสิบ
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรประยุกตและการออกแบบ
เลข 2,3
หมายถึง กลุมวิศวกรรมอุณหภาพและกลศาสตรของไหล
เลข 4
หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมพลังงาน
เลข 5
หมายถึง กลุมวิชาระบบพลศาสตรและการควบคุมอัตโนมัติ
เลข 6
หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมเกษตร
เลข 9
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา-วิทยานิพนธ
2.3 เลขหลักรอย
แสดงคารหัสวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 5, 6
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
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3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1*

2*

3*

4

5

ชื่อ - สกุล
นางมัทนี สงวนเสริมศรี

นายปฐมศก วิไลพล

นางสาวปยะนันท เจริญสวรรค

นางสาวกุลยา กนกจารุวิจิตร

นางรัตนา การุญบุญญานันท

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูช วยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถานศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

D.Ag. (Agricultural Eng.)
Tokyo University of
Agriculture and Technology,
Japan
M.Ag. (Agricultural Eng.)
Tokyo University of
Agriculture and Technology,
Japan
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Ph.D. (Mechanical Eng.)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Mechanical Eng.)
Imperial College London,
UK
M.S. (Mechanical Eng.)
Oregon State University,
USA
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
D.Eng. (Agricultural Systems
and Eng.)
Asian Institude of
Technology
M.Eng. (Agricultural Eng.)
Asian Institude of

2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
14

14

8

8

8

8

7

7

10

10

2536

2533
2550
2543
2538
2546
2541
2538
2547
2543
2539
2552

2544
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถานศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

2541

หมายเหตุ : * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชือ่ - สกุล
นางมัทนี สงวนเสริมศรี

นายปฐมศก วิไลพล

นางสาวกุลยา กนกจารุวิจิตร

นางสาวปยะนันท เจริญสวรรค

นายนินนาท ราชประดิษฐ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถานศึกษา

D.Ag. (Agricultural Eng.)
Tokyo University of Agriculture
and Technology, Japan
M.Ag. (Agricultural Eng.)
Tokyo University of Agriculture
and Technology, Japan
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย Ph.D. (Mechanical Eng.)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mechanical Eng.)
Imperial College London, UK
M.S. (Mechanical Eng.)
Oregon State University, USA
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารย
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

ปที่สําเร็จการศึกษา
2539
2536
2533
2550
2543
2538
2547
2543
2539
2546
2541
2538
2554

31
ลําดับ
ที่

6

7

8

9

ชือ่ - สกุล

นายภาณุ พุทธวงศ

นางรัตนา การุญบุญญานันท

นางสาวศลิษา วีรพันธุ

นายอนันตชัย

อยูแกว

ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถานศึกษา

ปที่สําเร็จการศึกษา

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Mechanical Eng.)
Wichita State University, USA
M.S. (Mechanical Eng.)
University of Colorado at
Boulder, USA
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
D.Eng. (Agricultural Systems and
Eng.)
Asian Institude of Technology
M.Eng. (Agricultural Eng.)
Asian Institude of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Ph.D. (Mechanical Eng.)
University of Manchester
M.Sc. (Mechanical Engineering
Design)
The University of Manchester
Institute of science &
technology,UK
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Mechanical Eng.)
Lehigh University,Pennsylvania,
USA.
M.S. (Mechanical Eng.)
Lehigh University,Pennsylvania,
USA.
B.Eng. (Mechanical Eng.)
Lehigh University,Pennsylvania,
USA.

2544
2533
2547
2542
2537
2552
2544
2541
2550
2543

2541
2550
2547
2544
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-ไมม-ี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
-ไมม-ี
4.2 ชวงเวลา
-ไมม-ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไมม-ี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธหรืองานวิจัย(ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การศึกษาคนควาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธในหัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ในการทําวิทยานิพนธของนิสิต จะตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย สามารถประยุกตใชองคความรูเพื่อใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการใชทักษะทางดานปญญาใน
การสังเคราะหและบูรณาการความรูอยางสรางสรรค ดําเนินการดวยความรับผิดชอบตอตนเองและผูเกี่ยวของใน
งานวิจัย สามารถใชทักษะทางดานการสื่อสาร ทั้งดานการเขียนและการนําเสนอดวยวาจาอยางมีประสิทธิภาพ
โดยนิสิตจะตองสามารถสรุปผลการทํางานวิจัย จัดทําวิทยานิพนธ และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อันเปนการแสดงใหเห็นถึง
การบรรลุผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานอยางครบถวนสมบูรณ
5.3 ชวงเวลา
เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ของ ปที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
5.6 การเตรียมการ
1. มีรายวิชา 302501 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความ
พรอมนิสิตในกระบวนการทําวิจัย
2. มีรายวิชา 302597 วิทยานิพนธ 1 เพื่อเตรียมความพรอมนิสิตในการหาหัวขอวิจัย
3. มีรายวิชา 302598 วิทยานิพนธ 2 เพื่อใหไดโครงรางวิทยานิพนธ
4. มีรายวิชา 302599 วิทยานิพนธ 3 เพื่อใหไดวิทยานิพนธ
5. มีรายวิชา 302591 สัมมนา เพื่อฝกใหนิสิตนําเสนอรายงานและการอภิปราย
6. มีหองปฏิบัติการและศูนยความเปนเลิศดานตางๆทางวิศวกรรมเครื่องกล
7. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขั้นสูงไวรองรับการทํางานวิจัย
8. มีหองสมุดและฐานขอมูลใหสืบคนเอกสารทางวิชาการตางๆ
9. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
10. มีเครือขายความรวมมือระหวางภาควิชากับภาคอุตสาหกรรมทองถิ่น หนวยงาน
ภายนอกและชุมชน
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5.7 กระบวนการประเมินผล
1. ผานการอบรมจริยธรรมการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผานการเรียน
วิชา 302501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการอบรมจริยธรรมการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ง)
2. ผานเกณฑการสอบความรูภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ
การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ซ)
3. จัดใหมีการจัดสอบโครงรางวิทยานิพนธ
4. จัดใหมีการสอบปองกันวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ทักษะการแกปญหาดวยกระบวนการ
ศึกษาวิจัย
ความรับผิดชอบตอสังคม

ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1) เสริมกรณีศึกษา ในบางรายวิชา
1) ศึกษาปญหาของผูประกอบการหรือปญหาในทองถิ่น
2) จัดเวทีสัมมนาระหวางนิสิต, ผูประกอบการ หรือผูแทนในทองถิ่น
3) การตั้งโจทยงานวิจัย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการหรือทองถิ่น
1) การใชเอกสาร ตํารา สื่อการสอนและขอสอบที่เปนภาษาอังกฤษ
2) ฝกการนําเสนอ และการเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษ
3) สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจ กรรมทางดานภาษาอังกฤษที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม และเปน
ประโยชนตอสวนรวม โดยการพิจารณาสอดแทรกเนื้อหา 3 ขอ ตามที่ระบุไวดานลาง เพื่อใหนิสิตมีพัฒนาการ
ดานคุณธรรม และจริยธรรมไปพรอมกับวิชาการ
1) ตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถ
จัดการและวินิจฉัยปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมดวยความยุติธรรม
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต เปนผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม และจริยธรรม
3) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร และสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนและประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี
2) มีการสอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3) ปลูกฝงระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ ความซื่อสัตย เชน การตรงตอเวลาทั้งในการเขา
เรียน และการสงงานในรายวิชา ไมกระทําการทุจริตในการสอบ หรือลอกงานของผูอื่น เปนตน
4) มีระบบใหคําปรึกษาแกนิสิต
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการประเมินการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการแกไขปญหาที่นําเสนอ
2) มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอางอิงที่ถูกตองและขอมูลที่ถูกตอง
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3) ประเมินจากความตรงตอเวลาในการเขาเรียน การสงงาน และการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมาตรฐานความรูตองครอบคลุม
หัวขอตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ
2) สามารถทําความเขาใจ และวิเคราะหปญหาโดยเฉพาะในกลุมสาขาวิชาทีเ่ ลือกศึกษาได
อยางลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
3) สามารถพัฒนาและตอยอดองคความรู รวมทั้งเขาใจถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่
มีตอองคความรูในสาขาวิชาที่เลือกศึกษา
2.2.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การสัมมนา การทํา
โครงงานยอย และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะและเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ
2) ใชวิชาสัมมนาเปนเวทีใหนิสิตไดนําเสนอ ผลการเรียนรูของนิสิต และมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3) เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการกําหนดหรือคัดเลือกหัวขอของกรณีศึกษาในแตละ
รายวิชา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การสอบกลางภาคและปลายภาค
2) รายงานผลการศึกษา
3) การนําเสนอผลงาน
4) การอภิปรายกลุมและสัมมนาการนําเสนอโครงงานประจํารายวิชา และโครงราง
วิทยานิพนธ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาที่จําเป น โดยอาจารยจะเนนใหนิสิตคิดหาเหตุผล
ดวยตนเอง โดยเขาใจที่มา สาเหตุของปญหาและหาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม เพื่อใหนิสิตเกิดทักษะทาง
ปญญาในดานตางๆ ดังนี้
1) สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาใชจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการ หรือปญหาทีซ่ ับซอนไดอยางสรางสรรค
2) สามารถวิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัยหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการ โดยบูรณาการเขา
กับความรูเดิม เพื่อพัฒนาแนวคิดในงานวิจัยได
3) สามารถคิดไดอยางเปนระบบ และใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไม
เพียงพอ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย ใหนิสิตจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
ดวยตนเองหรือจัดทําโครงรางวิทยานิพนธและวิทยานิพนธ
โดยคําแนะนําจากอาจารยผูสอนในรายวิชาหรือ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และมีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดแกไขปญหา
2) การประเมินจากรายงานผลการศึกษาคนควา
3) การประเมินจากการอภิปรายผลงานการศึกษาคนควา
4) นิสิตไดขอสรุปและขอเสนอแนะ นําเสนอผลงานการศึกษาคนควาในรายวิชาสัมมนาอยาง
นอยหนึ่งครั้ง โดยมีคณาจารยและนิสิตปริญญาโทคนอื่นๆ เขาฟงและซักถาม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตตองมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง รวมถึงสามารถประเมินตนเองเพื่อวางแผน
ปรับปรุงตนเองได
2) สามารถวางแผน ดําเนินงาน และตัดสินใจแกไขปญหาที่ซับซอน หรือยุงยากทางวิชาการ
ดวยตนเองและ/หรือขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น
3) เคารพกติกาของสังคม สามารถรวมงานกับผูอื่นไดทั้งในฐานะผูนําและผูตาม และสามารถ
แกไขขอขัดแยงโดยใชกระบวนการกลุม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ใหนิสิตจัดทําและสงแผนการศึกษาของแตละภาคการศึกษา และใหจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองสงเมื่อจบภาคการศึกษา
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน
ฝกรวมกันคิดในการแกปญหา และแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน รวมทั้งฝกเปนผูนําอภิปรายในแต
ละหัวขอ
3) จัดใหมี หรือสนับสนุนใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือชั้นเรียน เพื่อใหนิสิตไดมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลที่หลากหลาย
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) อาจารยที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรม และสรุปพัฒนาการอยางตอเนื่อง
2) ใหมีการประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต โดยอาจารยประจําวิชา หรือ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม หรือโดยเพื่อนที่รวมกิจกรรม
3) บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนิสิตในกิจกรรมตางๆที่จัดโดยมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
หรือ โดยคณะอื่นๆที่เปนกิจกรรมหรือโครงการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิสิตตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตอไปนี้
1) สามารถรวบรวมและจัดแจงขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อใชในการศึกษาคนควาปญหา และสรุป
ปญหาที่ซับซอนได
2) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุมผูฟง
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายใหนสิ ิตไดฝกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครื่องมือและโปรแกรมตางๆ ในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข ตามความเหมาะสมของธรรมชาติของแตละรายวิชา
2) จัดใหนิสิตนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายของแตละรายวิชา ตามความเหมาะสมของ
ธรรมชาติของแตละรายวิชา
3) จัดใหนิสิตนําเสนอรายงานความกาวหนางานวิจัยในรายวิชาสัมมนาอยางนอยหนึ่งครั้ง โดย
มีคณาจารยและนิสิตปริญญาโทคนอื่นเขาฟงและซักถาม
4) สนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
ตางๆ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) อาจารยที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรม และสรุปพัฒนาการอยางตอเนื่อง
2) ประเมินจากผลงานที่รับมอบหมาย
3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานความกาวหนา และการประเมินในรายวิชา
วิทยานิพนธ
4) มีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตในการประชุมวิชาการตางๆ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1.1

2.1

1.2

1.3

302502 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล



302503 สถิติสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล



3. ทักษะทางปญญา

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

2.2

2.3

3.1

4.3











































วิชาบังคับ

วิชาเลือก
302500 เครื่องมือวัดและการวัด











302513 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน































302515 กลศาสตรของความลาและการแตกหัก































302516 ทฤษฎีสภาพพลาสติก































302517 ทฤษฎีการตัดสินใจ































302518 กลศาสตรของวัสดุคอมโพสิต































302520 พลศาสตรของไหลขั้นสูง





























302521 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

302522 อุณหพลศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

  

 



 

302523 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ

  

 



 

302524 ปรากฏการณถายโอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล



  

         

302525 การถายเทความรอนขั้นสูง



  

         

302526 ทอความรอนขั้นสูง
302527 การถายเทความรอนในการเดือดและการไหลแบบ
สองสถานะ
302544 การเปลีย่ นรูปพลังงาน
302545 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน
302546 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
302547 ทรัพยากรพลังงานทดแทน
302548 การออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบทําความ
รอน และระบบระบายอากาศ
302550 ทฤษฎีการควบคุมอัตโนมัติ
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รายวิชา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

302552 การควบคุมแบบดิจิตอล



  

302554 การควบคุมยานยนตขั้นสูง



  

302555 การออกแบบระบบพลศาสตรทางวิศวกรรม



  

   

  

302557 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร



  

   

  

302560 ทฤษฎีการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

 

  

302561 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

 



302562 เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว

 

  

  

 

  

 

 



302563 เทคนิคการทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกล
เกษตร
302564 การทําแหงและเก็บรักษาผลิตผลเกษตร



302565 เทคโนโลยีการทําแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ

 




  

  

  

  


 

  


 

 

302594 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล

 

  




   



 

302566 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร














 

 



   

   

41

รายวิชา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

302595 การศึกษาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล

 







       

302597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2

 

  

         

302598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2

 

  

         

302599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2

 

  

         





  

         

วิทยานิพนธ

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
302501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302591 สัมมนา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
เกณฑการวัดผล
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
(1) ตั้งคณะกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแตละรายวิชาซึ่งจะตองมีการทวนสอบอยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
(2) มีกรรมการอยางนอย 4 คน รวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
(3) การประเมินโดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามจากนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาถึงระดับ
ความพึงพอใจในดานความรูของหลักสูตร ความพรอมของสิ่งแวดลอมและสิ่งเอื้ออํานวยตอการเรียนและการ
วิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและจากผูใชบัณฑิตโดยอาจจะ
ดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) สํารวจภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต โดยสงแบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตแตละรุนที่
จบการศึกษาเพื่อประมวลขอมูลดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 3 หลังสําเร็จการศึกษา
(3) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตรวมทั้ง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(4) สอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรู
ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ข)

43

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
กําหนดใหอาจารย ที่รับ เขามาใหมเขารวมโครงการปฐมนิเทศแก อาจารย ใหมของมหาวิทยาลัย ให มี
ความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน การประกันคุณภาพ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน เปนตน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.2 สงเสริมอาจารยใหเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล
2.1.2 จัดการดูงานทางดานการพัฒนาการเรียนการสอนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยดวยการจัดงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศและ/หรือตางประเทศ
2.2.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2.2.3 มีการกระตุนอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2.2.4 สนันสนุนใหอาจารยสงผลงานลงตีพิพมในวารสารทางวิชาการ เชน วิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มีระบบหรือกลไกการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตรใหกับอาจารยผูสอน
สาระสําคัญ แนวทาง วิธีการดําเนินงานโดยสรุป :
ดําเนินการโดยผานกลไกของการประชุมภาควิชา ในการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชา โดยเฉพาะขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ
กําหนด
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
สาระสําคัญ แนวทาง วิธีการดําเนินงานโดยสรุป :
ดําเนินการโดยผานกลไกของการประชุมภาควิชา โดยกําหนดเปนนโยบายใหอาจารยผูสอนปรับ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
สาระสําคัญ แนวทาง วิธีการดําเนินงานโดยสรุป :
3.1 ภาควิชาจัดเตรียมหองเรียนใหมีความพรอมดานโสตทัศนูปกรณ
3.2 รับการสนับสนุนดานซอฟตแวรจากทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน
สาระสําคัญ แนวทาง วิธีการดําเนินงานโดยสรุป :
การปรับปรุงหลักสูตรใหม จะทําใหนิสิตที่เขามาใหมไดมีโอกาสเลือกลงวิชาเลือกเฉพาะสาขาจาก
กลุมตางๆที่เปด โดยภาควิชาไดกําหนดใหแตละกลุมตองเปดอยางนอย 1 วิชาในปที่ 1 ภาคการศึกษาตน นิสิต
สามารถเลือกเรียนไดมากที่สุด 3 กลุม กอนหมดภาคการศึกษา เมื่อนิสิตตัดสินใจไดวาจะทําวิจัยที่สอดคลองกับ
สาขาในกลุมไหนก็จะสามารถมุงที่จะเลือกลงวิชาในกลุมนั้นเพิ่มเติมในภาคการศึกษาปลาย จนครบอยางนอย 3
วิชา หรือ อาจเปลี่ยนมาลงกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาอื่นที่ไมไดลงในภาคการศึกษาตน ซึ่งเปนกลุมที่สนใจจะทํา
วิจัยโดยสามารถลงไดอีก 3 วิชาทีอ่ ยูในกลุมเดียวกันทั้งหมดในภาคการศึกษาปลาย
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
สาระสําคัญ แนวทาง วิธีการดําเนินงานโดยสรุป :
มีการนําผลการวิเคราะหการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่ กํ า หนด นอกจากนี้ มี ก ารนํ า ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นได เ สี ย ทั้ ง
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ผูประกอบการ และมหาบัณฑิตจากการประเมินตามดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อประมวลรวบรวมเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรเชนกัน
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
สาระสําคัญ แนวทาง วิธีการดําเนินงานโดยสรุป :
มีการดําเนินการผานหนวยบัณฑิต งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
7. มีเกณฑการประเมินผลการดําเนินการเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินแต
ละปตองอยูในระดับดี กรณีหลักสูตรปริญญาโทตองมีผลการประเมินการดําเนินการในปแรกอยูในระดับดี ผล
การประเมินอยูในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ 1-5 ครบถวน และจะดําเนินการตัวบงชี้ที่ 6-12
บรรลุเปาหมาย อยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนตัวบงชี้ของปที่ประเมิน และตองมีผลการประเมินในระดับดี
ตลอดไป สําหรับตัวบงชีท้ ี่ 13 เปนตัวบงชี้เฉพาะของหลักสูตร ตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ ตัวบงชี้ จึง
จะถือวาการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้อยูในระดับดี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการโดยผานกลไกของการประชุม ภาควิชาในการจัดทํางบประมาณประจําป โดยระหวาง
ปงบประมาณ หัวหนาภาควิชาหรืออาจารยผูรับผิดชอบโครงการเปนผูดําเนินการโดยมีคณบดีเปนผูอนุมัติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตําราและการสืบคนผานฐานขอมูลโดยผานการบริการของสํานักหอสมุด
ของมหาวิทยาลัยและหองสมุดคณะ ทั้งนี้หนังสือเรียนและเอกสาร เว็บไซต ที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมศาสตร
มีดังนี้
- สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
56,209
เลม
: ภาษาตางประเทศ
24,411
เลม
วารสาร
: ภาษาไทย
60
ชื่อเรื่อง
: ภาษาตางประเทศ
25
ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูล (Database)
30
ฐานขอมูล
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน : ภาษาไทย
2264
รายการ
: ภาษาอังกฤษ
956
รายการ
- หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตําราตามยอดป 2554 ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
6,846
เลม
: ภาษาอังกฤษ
2,557
เลม
วารสาร
: ภายในประเทศ
51
ชื่อเรื่อง
: ตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน : ซีดีรอม 1,400 แผน
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จัดใหมีหองคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตเพื่อใชในการคนควาและเรียนรู นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่
เกี่ยวของ ในการจัดซื้อนี้ไดเปดโอกาสใหนิสิตและอาจารยผูสอนในแตละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสือ่ อื่นๆที่จําเปน สําหรับหองสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อหนังสือ
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ สื่อการสอนและครุภัณฑ
ประจําหองปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนของอาจารย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ15 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 วาดวยมาตรฐานดาน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
โดยมีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรตามขอกําหนดขางตนโดย
1. จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนิสิตในการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
กระบวนการในการรับอาจารยใหม เปนไปตามมหาวิทยาลัยกําหนด คือ เมื่อไดรับอนุมัติอัตราโดยการ
พิจ ารณาจากคา FTES และมีขั้นตอนการประกาศรับ สมัคร หลัง จากมีผูม ายื่นใบสมัคร ภาควิชาจะเปนผู
กลั่นกรอง ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณในเบื้องตน จากนั้นจะนําเขาที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองในรอบที่สอง หากกรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติ ส อบสัม ภาษณ หลัง จากผ านการสอบสั ม ภาษณ จ ะนําเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเพื่อขอบรรจุ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
ดําเนินการโดยผานกลไกของการประชุมภาควิชา ในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบกําหนด
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ดําเนินการโดยภาควิชาฯ เพื่อใหเ กิดการพัฒนาประสบการณ การเรียนรูแกนิสิต นอกเหนือจาก
ความรูทางทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในวิชาชีพจริง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อางอิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการพลเรือน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยดวยการจัดงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในและ/หรือตางประเทศ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนิสิต
ในการทําวิทยานิพนธของนิสิต
จะตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย สามารถสรางองคหรือประยุกตใชองคความรูเพื่อใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการใชทักษะทางดาน
ปญญาในการสังเคราะหและบูรณาการความรูอยางสรางสรรค ดําเนินการดวยความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูเกี่ยวของในงานวิจัย สามารถใชทักษะทางดานการสื่อสาร ทั้งดานการเขียนและการนําเสนอดวยวาจาอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยนิสิตจะตองสามารถสรุปผลการทํางานวิจัย จัดทําวิทยานิพนธ และนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อัน
เปนการแสดงใหเห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานอยางครบถวนสมบูรณ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
6.1 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
ศิษยเกาและศิษยปจจุบันตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลดานความตองการของตลาดแรงงาน แหลงงานและ
สถานที่ศึกษาตอ
6.2 ตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยังเปนที่ตองการอยูอยางมาก เชน
ตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยและนักวิจัย
6.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จะดําเนินการเมื่อมหาบัณฑิตแตละรุนสําเร็จ
การศึกษาและทํางานกับผูใชบัณฑิตไปแลว 2 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงตามความตองของผูใช
บัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหมหาบัณฑิต มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร

ปที่ 1 ปที่ 2
x

x

ปที่ 3
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(2) มีร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนเปดการสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 อย า งน อ ยร อ ยละ 25 ของรายวิช าที่ เ ป ด สอนในแต ล ะป
การศึกษา
(7) มีก ารพัฒ นาและปรับ ปรุ ง การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่ร ายงานใน
มอค.7 ของปที่ผานมา
(8) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับ การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยรอยละ 50 ตอป
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ป สุด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลารอยละ 50

ปที่ 1 ปที่ 2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ปที่ 3

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

เกณฑการประเมินการดําเนินการเพื่อเผยแพรหลักสูตร
ผลการประเมินการดําเนินการหลักสูตรตองอยูในระดับดี คือ ตัวบงชี้ที่ 1-5 ตองดําเนินการ
บรรลุตามเปาหมายครบถวน และตัวบงชี้ที่ 6-12 ตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายครบถวนไมนอยกวารอย
ละ 80 ของตัวบงชีท้ ี่ถูกประเมินในแตละป สําหรับตัวบงชี้ที่ 13 เปนตัวบงชี้เฉพาะของหลักสูตรซึ่งผลการ
ประเมินตองดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
ถาผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท ในปแรกอยูในระดับดี จะไดรับการรับรองวา
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตองรักษาผลการประเมินในแต
ละปใหอยูในระดับดีตลอดไป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 มีแบบประเมินการสอนใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนหลังจบการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชาในแตละภาคการศึกษา
1.1.2 แจงผลประเมินการสอนใหแกอาจารยผูสอนแตละทานในแตละรายวิชา เพื่อใชปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไปในอนาคต
1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรูโดยการสอบในแตละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ใหนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย ดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อในทุก
รายวิชา ผานแบบประเมินออนไลน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จัดการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
2.2 มีการวิพากษหลักสูตรที่ทําการปรับปรุง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาทําการ
วิพากษหลักสูตรที่ทําการปรับปรุง
2.3 มีการประเมินประจําปของทั้งการประเมินภายในตามมาตรฐาน ศธ.ดวยการประเมินภาควิชาฯ
คณะกรรมการจากนอกภาควิชาฯ และการประเมินจากภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. โดย
ผานการประเมินทั้งคณะฯ
2.4 พิจารณาจากการมีงานทําของบัณฑิตและเงินเดือนที่บัณฑิตไดรับ
2.5 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตผานผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการและหนวยงานตางๆ
ผานแบบประเมินที่จัดทําขึ้นจากหนวยประกันคุณภาพ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 กรรมการประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
3.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
3.6 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
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3.7 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการเรียนการสอน
3.8 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.9 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยอยูในระดับ
ดี
3.10 ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิตใหม เฉลี่ยอยูในระดับดี
3.11 นิสิตมีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80
3.12 มหาบัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาควิชาฯ รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
และขอมูลจาก มคอ. 5, 6,7 เพื่อนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิ ชาและหลักสูตร ตามรอบแผนการ
ปรับปรุงทุก 5 ป

