สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ระจอมเกล้
อนุมัติหลัสภามหาวิ
กสูตรนี้ในการประชุ
ม ครั้งทีพ่ 9/2560
ฉบัาบพระนครเหนื
ที่ 27 เมื่อวันอที่ ธันวาคม 2560
อนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรนิ ธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน (TGGS)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
(หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Engineering Program in Mechanical and Automotive Engineering
(International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์)
: วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์)
: Doctor of Engineering (Mechanical and Automotive Engineering)
: D.Eng. (Mechanical and Automotive Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
54 หน่วยกิต สาหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจบปริญญาโท หรือ เทียบเท่า
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
- รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
มี ความร่ วมมื อกั บ Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
University แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2560 โดยหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล หลั กสูตรเพื่อเผยแพร่
(Thai Qualifications Register: TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรที่ต้อ งใช้ ความรู้ เ กี่ ย วกับ วิ ศวกรรมเครื่ อ งกล รวมทั้ง เทคนิคการจ าลองทางวิ ศวกรรม
การออกแบบเครื่ องจั กรกล การทดสอบทางเครื่ องจั กรกล และ การทดสอบในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8.2 ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรกล และ ยานยนต์
8.3 วิศวกร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
ที่ต้องใช้ความรู้เ กี่ยวกับเครื่องกล เทคนิคการจาลองทางวิศวกรรม กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม และ การทดสอบยานยนต์รวมทั้งชิ้นส่วน เป็นต้น
8.4 วิศวกรทีป่ รึกษาในงานที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิคการจาลอง การออกแบบ
เครื่องจักร และ การทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน
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8.5 อาจารย์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ต้องใช้ความรู้เกีย่ วกับวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบ การ
ทดสอบ และ การจาลองทางวิศวกรรม
8.6 นักวิจัยในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ศูนย์วิจัยที่เป็นของรัฐบาล และ หน่วยงานวิจัย
หรือ ศูนย์วิจัยในต่างประเทศ
8.7 เจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1.

2.

3.

4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย จันทสาโร

นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม

นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้าไม้

นางสาวกรุณา ตู้จินดา
Mr. Alex Brezing

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

อาจารย์
DAAD Lecturer

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
Ph.D. Mechanical Engineering

สถาบัน / ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
Imperial CollegeLondon, UK

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2540

M.Sc. Mechanical Engineering

Imperial College London, UK

2535

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

2532

Ph.D. Automotive Engineering

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Leeds University, UK

M.Sc. Automotive Engineering

Leeds University, UK

2539

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

2534

D.Phil. Mechanical Engineering

University of Oxford, UK

2544

M.Phil. Manufacturing
Engineering

University of Cambridge, UK

2540

B.Eng. Mechanical Engineering

University of Manchester Institute of
Technology , UK

2538

Ph.D. Mechanical Engineering

Imperial College London, UK

2545

B.Eng. Mechanical Engineering

Imperial College London, UK

2541

Dr.-Ing. Mechanical Engineering

RWTH Aachen University

2548

Dipl-Ing Mechanical Engineering RWTH Aachen University

2542

2544
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน (TGGS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.1 ห้องบรรยาย
ห้ อ งบรรยายรวม ชั้ น 11 และห้ อ งบรรยายของหลั ก สู ต ร ชั้ น 7 อาคารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน (TGGS)
10.2 ห้องปฏิบัติการวิจัย
อาคารบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย วิศ วกรรมศาสตร์น านาชาติ สิ ริ นธร ไทย–เยอรมัน (TGGS) ชั้น 7 โดย
แบ่งเป็น
(1) Strength of Materials Lab
(2) Contact Mechanics and Surface Engineering Lab
(3) CFD and FEM simulation lab
(4) Accident reconstruction and Human body simulation lab
(5) High speed impact lab
อาคารและสนามทดสอบยานยนต์ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัย
ยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์
ทดสอบทางยานยนต์ ห้องปฏิบัติการ และสนามทดสอบ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เครื่องมือวัดความเร็วและความเร่งของยานยนต์
เครื่องมือทดสอบการควบคุมบังคับทิศทางยานยนต์
เครื่องมือทดสอบควบคุมความเร็วและอัตราหน่วงของยานยนต์
ห้องปฏิบัติการทดสอบการกระแทกของชิ้นส่วนยานยนต์
สนามทดสอบการเคลื่อนที่ยานยนต์
สนามทดสอบพฤติกรรมยานยนต์ภายใต้สภาพพื้นผิวต่างๆ

10.3 สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ในกรณีของการทางานวิจัยของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาอาจจะ
ต้ อ งออกไปปฏิ บั ติ ง านตามสถานประกอบการในภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล พร้ อ มกั บ ทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรม สาหรับการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปผล
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกปัจจุบันมีความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและยากที่จะคาดเดาในระยะยาว หลักสูตร
จ าเป็ น ต้ อ งมี ทั้ ง ความเป็ น สากลและความยื ด หยุ่ น โดยคาดหวั ง ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ ออกไปมี คุ ณ สมบั ติ ที่
ตลาดแรงงานพึงพอใจ โดยปัจจุบันบริษัทชั้นนามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการรับแรงงานวุฒิปริญญาเอกเพื่อเป็น
แรงขับเคลื่อน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและวิจัย โดยทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่นได้ สามารถวิเคราะห์
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทเข้ามาตั้งสาขาใน
ประเทศไทย อีกทั้ง ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ลดการนาเข้าสินค้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งนี้อุตสาหกรรมทางด้าน
เครื่องจักรกลเป็นอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและได้ให้
การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทาให้เกิดการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างมาก ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ทาให้เกิดความต้องการบุคลากร วิศวกร และนักวิจัย ที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก เพื่อมารองรับและ
สนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมในประเทศ
ประเทศที่มีเศรษฐกิจ เข้ม แข็ ง และเป็นแม่แบบของการศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ยรวมทั้ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน นั้นก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การที่สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีความเป็นเลิศในด้านเศรษฐกิจเนื่องมาจากการพัฒนาบัณฑิตได้ออกมาค่อนข้างตอบสนอง
ต่อตลาดแรงงาน โดยให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ทาโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมและนาไปเป็น
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งยังมีแรงงานวุฒิปริญญาเอกเป็นจานวนมากในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราการจ้างงานที่สูงและมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บางอุตสาหกรรมมีความจาเป็นต้องอาศัยการออกแบบชิ้นส่วนใน
การทดสอบและการประเมินผลเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น หัวข้อดุษฎีนิพนธ์บางหัวข้อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทาวิจัยในด้านการสร้างและใช้แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ในการคานวณที่แม่นยาเพื่อลด
การท างานแบบลองผิ ด ลองถู ก รวมทั้ ง มี ก ารทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และ สนามทดสอบจริ ง ภายใต้
กระบวนการทางวิศวกรรมและการวิจัย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
เช่ น การใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า แทนรถยนต์ ที่ ใ ช้ น้ ามั น การพั ฒ นาระบบรางและโลจิ ส ติ ก ส์ ทั่ ว ประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การสร้างชิ้นส่วนและนวัตกรรม
สาหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ และทักษะใน
การทาวิจัยรวมทั้ง การทดสอบ ประเมิน และวิเคราะห์พัฒนา เป็นต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกปัจจุบันกลายเป็นสังคมแบบนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่
จาเป็นต้องรุดหน้าพัฒนาให้มี ความเป็นสากลโดยสื่อสารในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิผล สาเหตุที่
การศึกษาแบบดั้งเดิมของไทยไม่ ป ระสบความสาเร็จ เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ยึดตัว นักศึกษาเป็น
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ศูนย์กลาง ไม่เอื้อให้นักศึกษาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ชาวไทยยังไม่คุ้นเคยกับการทางาน
ร่วมกับชาวต่างชาติ และมักประสบปัญหาด้านวัฒนธรรมในการทางานอีกด้วย
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย –เยอรมัน ยึดแม่แบบการทาปริญญาเอก
ด้านวิศวกรรมจากการศึกษาในสหพัน ธรั ฐสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งให้ นักศึกษาเป็น หั วหน้า โครงการ โดยมี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ช่ ว ยให้ ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง นอกจากนี้ ภ าควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการมีนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งที่มาทาวิจัยแบบระยะสั้นและระยะ
ยาว ช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาในการทางานร่วมกับบุคคลจากหลากหลายเชื้อชาติอีกด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั กสู ต รและความเกี่ย วข้ อ งกั บ พัน ธกิ จของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมท าให้ จ าเป็ นต้ อ งพั ฒ นา
หลักสูตรในเชิงรุก ให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับ การ
แข่งขันทางธุรกิจ โดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่องการ
ออกแบบและสร้ างตราสิ น ค้าของตนเอง รวมทั้งต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพัฒ นา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ต้องมุ่งเน้นให้บัณฑิตมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่มาให้มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็น
เลิศทางวิชการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็น
ผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ซึง่ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ศ วกรรมศาสตร์ น านาชาติ สิ ริ น ธรไทย-เยอรมัน มีจุดมุ่งหมายในการผลิตนักวิจัย วิศวกรและพัฒนาตามรูปแบบเยอรมัน ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เน้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม โดยมีการทาดุษฎี
นิพนธ์บนพื้นฐานจากโจทย์อุตสาหกรรมเป็นหลัก และให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาโดยเน้นการทา
วิจัยและพัฒนางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม และการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิชาการ และการนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง
ในหลักสูตรนี้ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน กาหนดให้นักศึกษา
ทุกคนต้อ งท างานวิจั ย เพื่อวิเคราะห์ และแก้ ไ ขปั ญหาวิ ศวกรรมที่ มีค วามเกี่ยวข้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยการใช้ ห ลั ก การพื้ น ฐานและทฤษฎี ต่ า งๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรม ศาสตร์
ซึ่งลักษณะของงานวิจัยจะต้องมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งสามารถเป็นโครงงานวิจัย
เชิงพื้นฐานหรือเชิงอุตสาหกรรมและสุดท้ายนักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติได้
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ที่เน้นหนักด้านการวิจัยพัฒนา การออกแบบทาง
วิศวกรรม และการปฏิบัติงานวิจัย โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมนา
หลักการพื้นฐานและทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาปรับใช้ให้สอดคล้องและควบคู่กันไป
กับการที่หลักสูตรได้ผลิตนักศึกษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพวิศวกรระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
สร้างงานวิจัยองค์ความรู้พื้นฐานและเชิงอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์เป็นศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อกิจกรรมและการพัฒนาตั้งแต่ การใช้
กระบวนการวิศวกรรมในการจาลอง พัฒนา และ ทดสอบ จากชิ้นส่วนเครื่องจักร จนมาถึง การสร้างนวัตกรรม
ทางอุตสาหกรรมไทย โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยต้องแข่งขันอย่างสูงในเวทีตลาดโลก เพื่อให้สามารถอยู่
รอดได้อย่างยั่งยืน ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องเร่งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้
สามารถแข่งขันในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวภาคอุตสาหกรรมจึงต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สาหรับงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์กรให้พร้อมสาหรับการแข่งขัน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน จึงจัดทาหลักสูตรนี้ โดยมุ่งเน้น พัฒนาบัณฑิตให้ มีศักยภาพในการทางานวิจัยและการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตนักวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล ที่มีทักษะการวิจัยและพัฒนา
ในระดับนานาชาติ
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต วิ ศ วกรระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี ค วามพร้ อ มส าหรั บ การประกอบอาชี พ ของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและในภูมิภาค
1.3.3 เพื่อผลิตนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยอาเค่น ประกอบด้วย
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่สามารถวิจัยปัญหาทางวิศวกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและในภูมิภาค ตลอดจนสามารถวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1.4.1 มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule
(RWTH) Aachen University แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1.4.2 มีการทาวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมซึ่งสามารถตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่
ภายในประเทศเท่านั้นแต่หลักสูตรยังมีความร่วมมือกับบริษัทระดับชั้นนาของโลก
1.4.3 เป็นหลักสูตรที่เน้นการนาโจทย์วิจัยจากอุตสาหกรรมและโครงการวิจัยมาเป็นหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ โดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิ ดชอบในเนื้อหาโครงการเป็นหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
1.4.4 เป็นหลักสูตรที่ไม่บังคับลงวิชาเรียน นักศึกษามีเวลาทุ่มเทให้กับการทาวิจัยเพื่อเขียนดุษฎี
นิพนธ์ และไม่ต้องลาออกจากงานประจา
1.4.5 อาจารย์ประจาหลักสูตรจบการศึกษาวุฒิปริญญาเอกทุกท่าน และมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยหรือทางานร่วมกับอุตสาหกรรมในต่างประเทศหลายปี โดยอาจารย์ประจาจบ
ปริญญาเอกจากต่างประเทศ และคุ้นเคยกับการทาให้มีความเข้าใจการทาปริญญาเอก
รูปแบบเยอรมัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเครื่ องกลและ
ยานยนต์ ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ า เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
ยานยนต์ ให้บัณฑิตมีความพร้ อมส าหรั บ
การทางานจริงในภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐานจากเกณฑ์ เอกสารปรับปรุงหลัก สูตรและรายงาน
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ผลการประเมินหลักสูตร
2 5 5 8 แ ล ะ ก ร อ บ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ส่ ง เสริ ม ให้ บั ณ ฑิ ตได้ มี ก ารท าวิ จัย ร่ วมกั บ ผ ล ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นที่ย อมรับในระดับ ผูป้ ระกอบการและนักศึกษา
สากล ในหั ว ข้ อ ที่ บั ณ ฑิ ต ได้ ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลา ราชการ
จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.
นอกวัน – เวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น.
ภาคต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี
ภาคปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติตามประกาศมาหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ควบคู่กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2556
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดย
มีการทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า (ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 จะต้องมี
ประสบการณ์ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์)
2.2.3 มีผ ลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
2.2.4 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ วิศวกรรมการออกแบบ
และจาลองทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
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2.2.5 มีคุณสมบัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรของบั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย วิศวกรรมศาสตร์น านาชาติสิ รินธร ไทย –เยอรมั น
(TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ และอาจเชิญอาจารย์ ห รือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการ
2.2.6 เป็นไปตามการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
2.2.7 นักศึกษาต่างชาติไม่ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
1.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
-

2.

กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
-

3.

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)

ระดับชั้นปี

2560
5
5
-

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
นักศึกษา ชั้นปีที่ 2
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
รวมทั้งหลักสูตร
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.6

2561
5
5
10
-

2562
5
5
5
15
5

2563
5
5
5
15
5

2564
5
5
5
15
5

งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

เงินอุดหนุนจากค่าลงทะเบียนนักศึกษา*

2560
100,000
1,000,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
100,000
100,000
2,000,000
3,000,000

2563
100,000
3,000,000

2564
100,000
3,000,000

รวมรายรับ

1,100,000

2,100,000

3,100,000

3,100,000

รายละเอียดรายรับ
เงินงบประมาณแผ่นดิน

3,100,000

*หมายเหตุ คานวณจากนักศึกษาใหม่ต่อปี โดยคานวณจาก
- ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 100,000 บาท/ภาคการศึกษา
- มีการให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา บางส่วนและเต็มจานวน ของค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือนบุคลากร/พนักงาน
ค่าตอบแทน (ค่าสอน)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

3,216000
100,000
50,000
50,000
3,416,000

3,344,640
100,000
50,000
50,000
3,544,640

3,478,426
100,000
50,000
50,000
3,678,426

3,617,563
100,000
50,000
50,000
3,817,563

3,762,265
100,000
50,000
50,000
3,962,265

200,000
200,000
3,616,000
5
723,200

200,000
200,000
3,744,640
10
374,464

200,000
200,000
3,878,426
15
258,562

200,000
200,000
4,017,563
15
267,838

200,000
200,000
4,162,265
15
277,484

2.7 ระบบการศึกษา
- แผนชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี

2563

2564
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโท รวมตลอดหลักสูตร
Required Credits for the Curriculum

54
54

หน่วยกิต
Credits

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Outline)
เป็ น หลั กสู ตรแบบ 1.1 ที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษ ฎีนิ พนธ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิด ความรู้ ใ หม่
(ทาดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว) สอดคล้องกับรูปแบบของ RWTH Aachen University แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
54 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
54 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
Code

090106198

ชื่อรายวิชา
Courses

ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
54

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code

090106198

ชื่อรายวิชา
Courses

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code

090106198

ชื่อรายวิชา
Courses

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
9
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code

090106198

ชื่อรายวิชา
Courses

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code

090106198

ชื่อรายวิชา
Courses

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code

090106198

ชื่อรายวิชา
Courses

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code

090106198 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมทั้งหมด

ชื่อรายวิชา
Courses

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture/Practice/Self-study Hours)
9
54
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
090106198 ดุษฎีนิพนธ์
54 หน่วยกิต
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite: Department Permission
การดาเนิ น การวิ จั ย ที่ น่ า สนใจทั้ ง ในเชิ ง วิ จั ย พื้ น ฐานและเชิ ง อุ ต สาหกรรม
โดยมี ก ระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาการวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม พู น องค์
ความรู้ พื้ น ฐานและ/หรื อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่
ใหม่ ไ ม่ ซ้าของเดิ ม หรื อ มี ก ารพั ฒ นาจากเดิ ม อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด หรื อ สามารถ
นาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละเล็ ง เห็ น ว่ า จะเกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งชั ด เจน โดยดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ จ ะต้ อ งมี ก ารอ้ า งอิ ง หลั ก การพื้ น ฐานและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก าร
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย ขอบเขตการวิ จ ั ย ทบทวน พั ฒ นา
ต้ น แบบ ออกแบบและทาการทดลอง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และผลการทดลอง
อภิ ป รายผล สรุ ป ผลและเสนอแผนวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต ทั้ ง หมดจะผ่ า น
ขั้ น ตอนการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เสนอหั ว ข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สอบความก้ า วหน้ า
ของดุ ษ ฎี น ิ พ นธ์ สอบป้ อ งกั น และส่ ง ผลงานวิ จั ย จากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ นรู ป
บทความวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการนานาชาติ แ ละเขี ย นเล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
Research procedure in interesting topics both in foundation
knowledge and industrial aspects with analytical and research
problem solving processes to gain fundamental knowledge and/or to
originally improve related processes or with significant development
or to be applied expecting significant impact. The dissertation is
based on referencing related fundamentals and theories, defining the
research purpose, scoping the work, literature review, model
development, experimental plan and procedures, analysis of data
and results, discussion of the results, drawing conclusions and
outlook for further research. The candidate has to pass the qualifying
exam, dissertation proposal, progress examination, and finally
defense exam. The output of the dissertation must be delivered as
research articles in international journals as well as dissertation.
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นายเอกชัย จันทสาโร

2.

3.

4.
5.

นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม

นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้าไม้

นางสาวกรุณา ตู้จินดา
Mr. Alex Brezing

รองศาสตราจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering

Imperial CollegeLondon, UK

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2540

M.Sc. Mechanical Engineering

Imperial College London, UK

2535

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Leeds University, UK

2532

M.Sc. Automotive Engineering

Leeds University, UK

2539

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2534

University of Oxford, UK

2544

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

รองศาสตราจารย์ Ph.D. Automotive Engineering

รองศาสตราจารย์ D.Phil. Mechanical Engineering

ประเทศที่สาเร็จการศึกษา

2544

M.Phil. Manufacturing Engineering University of Cambridge, UK

2540

B.Eng. Mechanical Engineering

University of Manchester Institute of
Technology , UK

2538

Ph.D. Mechanical Engineering

Imperial College London, UK

2545

B.Eng. Mechanical Engineering

Imperial College London, UK

2541

DAAD Lecturer Dr.-Ing. Mechanical Engineering

RWTH Aachen University

2548

Dipl-Ing Mechanical Engineering

RWTH Aachen University

2542

อาจารย์

เลขประจาตัว
ประชาชน
3101801103147

5101899024930

31006003350066

5659990000218
C7ZGKHK2R
Passport ID
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาแต่ละคนจะต้องทาวิจัยโดยการลงวิชาดุษฎีนิพนธ์ตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การ
วัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์และทาการศึกษาและวิจัยใน
หัวข้อทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาค้นคว้างานที่มีมาก่อนหน้า ทั้งการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์สรุปผล การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการนาเสนอผลงาน
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ นานาชาติ (International Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จานวน 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาของผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จการศึกษาตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาสุดท้าย (ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี)
5.4 จานวนหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต สาหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจบปริญญาโท หรือ เทียบเท่า
5.5 การเตรียมการ
สาหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจบปริญญาโท หรือ เทียบเท่า และ เลือกศึกษาแบบเต็มเวลา
นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาจะเริ่มต้นโดย
การศึกษาหาหัวข้อวิจัย ค้นคว้าผลงานที่มีมาก่อนหน้า และวางแผนการดาเนินการวิจัย เพื่อเตรียมสอบวัด
คุณสมบัติหลังจากผ่านการศึกษาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก หลังจากผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาจะ
สามารถดาเนินงานวิจัยต่อได้ โดยมีหัวข้อและแนวทางในการทาวิจัยที่ ชัดเจน หลังจากนั้นนักศึกษาจะใช้เวลา
อีกประมาณ 3 ภาคการศึกษาเพื่อดาเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ อีกทั้งนักศึกษาจะต้องดาเนินการตีพิมพ์บทความ
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ทางวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติ และดาเนินการการสอบดุษฎีนิพนธ์ พร้อมทั้งแก้ไขดุษฎีนิพนธ์หรือทา
การวิจัยเพิ่มเติม (ถ้ามี) และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากเนื้องานที่ศึกษาจากการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้ า นความมั่ น ใจในตนเอง กล้ า คิ ด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมทางวิชาการ
กล้าทา กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก - จัดให้มีการสัมมนากลุม่ ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปริญญาเอก
ทางความคิดเห็น
ด้วยกัน
ด้านการทางานเป็นทีม
- ส่งเสริมให้มีการประสานงานและช่วยเหลืองานในกลุ่มวิจัยสาขาวิชาเดียวกัน
- จัดให้มีกิจกรรมที่ต้องทางานกันเป็นทีมระหว่างนักศึกษาปริญญาเอก เช่นการ
ทา 5 ส ในห้องปฏิบัติการ
- จัดให้มีการประชุมระหว่างนักศึกษาในห้องปฏิบัติการเป็นประจา
ด้านความเป็นวิศวกรมืออาชีพ และ
- จัดการสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
จรรยาบรรณของวิศวกร
ภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาร่วมบรรยาย
- สร้างทัศนคติและแนวคิดที่ดีสาหรับการทางานผ่านการประชุมหารือระหว่าง
นักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน และจากการอบรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านวินัย
- ส่งเสริมให้นักศึกษาตรงต่อเวลาในการส่งงาน และให้ความสม่าเสมอ ขยันขันเข็ง
ในการทางานวิจัย
- มีการส่งเสริมให้ทาตามระเบียบของการใช้ห้องปฏิบัติการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
ราบรื่นและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม อย่างสม่าเสมอ
(3) มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สร้ างวั ฒนธรรมการท างานในกลุ่ มนั กศึ กษาในห้ องปฏิ บั ติ การเดี ยวกั น โดยเน้ นใน
จรรยาบรรณและวินัยในการทางาน เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาเวลาส าหรั บการ
ประชุมกลุ่มวิจัย การส่งผลงานและอื่นๆ
(2) การสอดแทรกคุณธรรมและทัศนคติการทางานเชิงบวกระหว่างการทางาน
(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่
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(4) ให้มีการฝึกฝนในการประชุมกลุ่ มวิจัย เพื่อฝึกฝนการเคารพสิ ทธิและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
(5) การยกตัวอย่างกรณีศึกษาและประสบการณ์ เพื่ออบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างการประชุมนักศึกษาแต่ละครั้ง
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินผลจากผลการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมประชุมกลุ่มวิจัย
(2) การสั ง เกตพฤติ ก รรมการโต้ ต อบและการแลกเปลี่ ย นระหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานใน
ห้องปฏิบัติการ
(3) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
นักศึกษาในการทางานกลุ่ม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้และความเข้าใจถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(1) มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิ บัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิ ช าเฉพาะในระดั บ แนวหน้ า มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ และการ
ประยุกต์ใช้ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา
และต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่มีใช้อยู่ใ นสภาพสังคมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผ ลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
(4) ตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค รวมถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การให้ภาพรวมของความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่กาลังจะทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และการให้ นั ก ศึ ก ษาท าการศึ ก ษาอ่ า นงานที่ มี ม าก่ อ นหน้ า เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ระดั บ
ความก้าวหน้าในปัจจุบันในสาขาที่ทาวิจัยอยู่
(2) การส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาภายนอกที่จัดโดยนักวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม
หรือนักวิชาการที่ทางานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ทาอยู่
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(3) ส่งเสริมนักศึกษาให้อ งค์ความรู้ใหม่ๆ ในวารสารวิชาการและบทความทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ รวมถึงการนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ เพื่อให้ทาความรู้จักกับ
นักวิชาการและนักวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้รับทราบถึง
ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงในระเบียบข้อปฏิบัติที่ใช้อยู่ในวงการวิชาชีพ
(4) ส่งเสริมให้มี การเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากภาคอุตสาหกรรม หรือการทางานร่ว มกับ
ภาคอุตสาหกรรม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์โดยการให้รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย โดยการนาเสนอ
ในรูปแบบปากเปล่าต่อที่ประชุมนักศึกษาในกลุ่มวิจัย
(2) ประเมินจากความพร้อมในการทางานวิจัย ความรู้เกี่ยวกับงานที่มีมาก่อนหน้า ความ
เข้าใจทฤษฎีการวิจัย จากการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) ประเมินความรู้จากผลงานวิจัยที่ทาในรูปแบบการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม หรือ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
(4) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพและพัฒนาแนวความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่
(4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(5) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือ แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มอบโจทย์วิจัยที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
(2) ส่งเสริมให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปัญหาโดยใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ระหว่างนักศึกษาในกลุ่ มวิจัยเดียวกัน ในระหว่างการรายงาน
ผลการวิจัย
(3) กาหนดให้มีการค้นคว้าผลงานที่มีมาก่อนหน้า วิเคราะห์และแจกแจงหมวดหมู่ของงาน
ที่มีมาก่อนหน้า พร้อมทั้งให้เสนอแนะแนวความคิดใหม่ๆ ในการสังเคราะห์วิธีการ
แก้ปัญหาที่มีอยู่
(4) ก าหนดให้ มี ก ารวางแผนโครงการวิ จั ย และติ ด ตามผลลั พ ธ์ ข องการวางแผนงาน
เพื่อฝึกฝนทักษะในการวางแผนการดาเนินโครงการวิจัย
(5) ส่งเสริมให้มีอภิปรายและนาเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาในโจทย์วิจัยในหลายๆ
แนวทาง เพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่ มเติมในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในงานวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย
(3) ประเมินผลจากผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสาร หรือในที่ประชุมวิชาการ
(4) ประเมินจากดุษฎีนิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง
(3) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(5) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ให้นักศึกษามีส่วนร่ว มในกิจกรรมที่เป็นของส่วนรวม เช่น การร่วมกันทา 5 ส การ
รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มวิจัย
(2) ฝึ กฝนการทักษะแก้ ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากโดยการมอบหมายงานที่
เหมาะสมให้ดาเนินการภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
(3) กาหนดให้ นั กศึกษามีส่ ว นร่ว มในการดูแลและแนะนานักศึกษารุ่นน้องในกลุ่ ม วิ จั ย
เดียวกัน
(4) ให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการโต้แย้ง ถกปัญหาในกลุ่มวิจัย เพื่อฝึกฝนทักษะการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ รวมถึงการวางตัวใน
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2.5

2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลกั บ ความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการประชุมกลุ่มวิจัย
(2) อาจารย์ ป ระเมิ น โดยสั ง เกตพฤติ ก รรมในระหว่ า งการท างานในกลุ่ ม วิ จั ย ใน
ห้องปฏิบัติการและการประเมินจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มวิจัยเดียวกัน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูล ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้น คว้า
ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาและการท าวิ จั ย ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎี
นิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
(4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่ อสารข้อมูล ข่าวสารและ
แนวความคิด
(5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
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(6) สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องทั้งในการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) มอบหมายให้สรุปผลการค้นคว้าโดยอาศัยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(3) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปในการทางานวิจัย รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
งานวิจัย
(4) ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร โดยให้ฝึกฝนการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการหรือในที่ประชุมกลุ่มวิจัยย่อย
(5) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ในการนาเสนอผลงาน
(6) กาหนดให้การนาเสนอผลงานต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะและความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ของนักศึกษา เช่น การรายงานผลก้าวหน้าของงานวิจัย
(2) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ ในการวิเคราะห์ ปัญหาเชิงตัว เลข การประมวล
ข้อมูล และการวิเคราะห์ผลการทดลอง
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานในแต่ละครั้ง
(4) ประเมิน ทักษะการใช้ ภ าษาอังกฤษของนักศึกษาด้ว ยการสื่ อสารในที่ประชุม ระดับ
นานาชาติ และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
2.6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs)
2.6.1 สื่อสารข้อมูลเชิงวิศวกรรมเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6.2 ทางานเป็นทีมในระดับนานาชาติกับบุคคลหลายสาขาอาชีพ และอภิปรายปัญหาเพื่อเสนอ
2.6.3 แนวทางแก้ไขได้สาเร็จ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณได้ด้วยตนเอง
2.6.4 เลือกใช้เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการวิจัย รวมทั้งโปรแกรมคานวณหรือจาลองเชิง
วิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์ผล
2.6.5 ออกแบบการพั ฒ นาและงานวิ จั ย ทางด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและเสนอแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ได้
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ความหมายของผลการเรียนรู้ตามตาราง
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม อย่างสม่าเสมอ
1.3 มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้ามีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2.3 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่มีใช้อยู่ในสภาพสังคมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.4 ตระหนั กในธรรมเนี ยมปฏิบั ติ กฎระเบียบ ข้อกาหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลา เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
3.4 สามารถใช้เทคนิ คทั่ว ไปหรื อเฉพาะทางในการวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่ า ง
สร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
3.5 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
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4.3 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.4 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุปปัญหา
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ นการวิเ คราะห์ แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการทาวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
การรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และแนวความคิด
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

090106198

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

1

2

5

1

2

1

2

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3



















1.คุณธรรม
จริยธรรม

หน่วย
กิต

54

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้





5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
3
6






หมายเหตุ
- การระบุชื่อรายวิชาให้ระบุทุกรายวิชาที่ระบุไว้ใน จานวนข้อของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านควรระบุให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น หรือ
กรณีที่สาขาวิชานั้นยังไม่มมี าตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ให้ยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในกา
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ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
มาตรฐานการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม อย่างสม่าเสมอ
1.3 มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีค วามคุ้น เคยกับ ความก้าวหน้า ทางวิช าการในสาขาวิช า รวมถึง งานวิจัย ที่เกี่ย วข้อ งกับ การแก้ไ ข
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัตทิ างวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวชิ าเฉพาะในระดับ
แนวหน้า มีค วามเข้า ใจในวิธีก ารพัฒ นาความรู้ใ หม่ๆ และการประยุก ต์ใ ช้ต ลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2.3 ตระหนักในระเบยี บข้อบังคับที่มีใช้อยู่ในสภาพสังคมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.4 ตระหนัก ในธรรมเนีย มปฏิบัติ กฎระเบีย บ ข้อ กำหนดทางเทคนิค รวมถึ ง การปรับ เปลี่ย นตาม
กาลเวลา เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ

ELOs 1

ELOs 2





ELOs 3

ELOs 4

ELOs 5
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มาตรฐานการเรียนรู้
3.3 สามารถสัง เคราะห์แ ละใช้ผ ลงานวิจัย สิ่ง ตีพิม พ์ท างวิช าการหรือ รายงานทา งวิช าชีพ และพัฒ นา
ความคิดใหม่ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
3.4 สามารถใช้เ ทคนิค ทั่วไปหรื อ เฉพาะทางในการวิเ คราะห์ ป ระเด็น หรื อ ปัญ หาที่ซั บ ซ้อ นได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
3.5 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดย
การใช้ค วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุป ที่สมบูรณ์
ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
4.3 สามารถตัด สินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในก าร
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.4 มีค วามรับ ผิด ชอบในการดำเนิน งานของตนเองและร่ว มมือ กับผู้อื่น ได้อ ย่า งเต็ม ที่ใ นการจัด การข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาคน้ คว้าปัญหาสรุปปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถระบุ แ ละนำเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่เ กี่ย วข้ อ งมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการทาวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการและ
วิช าชีพ รวมถึง ชุม ชนทั่ว ไปโดยการนำเสนอรายงานทั้ง ในรูป แบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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ELOs 5
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มาตรฐานการเรียนรู้
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องทั้งในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

ELOs 1

ELOs 2

ELOs 3

ELOs 4








ELOs 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตรสู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน
4. ทักษะความสัมพันธ์

1. ด้านคุณธรรม
รายวิชา

หน่วย

2. ด้านความรู้

จริยธรรม

กิต
1

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

หนดหัวข้อผลการเรียนรู้

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELOs

090106198

3. ทักษะทางปัญญา

54

2

3

 

ELOs

4

5

1

2

3

ELOs

4

5

 

1 2 3 4 5
  

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ELOs

1

2

3

 

ELOs

4

5

1


2

3

4

 

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะประเมิ น ความก้ า วหน้ า การเรี ย นรู้ แ ละงานวิ จั ย โดยผ่ า นการรายงาน
ความก้าวหน้าแบบปากเปล่าที่กาหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจาตามความเหมาะสม
(2) กาหนดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติหลังจากการศึกษาภายใน 3 ภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ และความพร้อมในการดาเนินงานวิจัยต่อไป
(3) น าผลการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาเข้า ประชุ มภายในสาขาวิช า ก่อนการอนุมั ติผ ลโดย
คณาจารย์ในสาขาวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และทาวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จพร้อมกับผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ภายในเวลาไม่เกิน 6 ปี
(2) มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน
(3) เนื้อ หาภายในดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการ ในระดั บ นานาชาติ
(International Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จานวน 2 เรื่อง
เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จการศึกษา
(4) นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตรแนะนาอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการทางานวิจัย
(2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบของหน่วยงาน สาขาวิชา สถานศึกษา เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติ
ได้ตรงกัน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ให้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทาวิจัย การตีพิมพ์และนาเสนอผลงาน
ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้
(2) การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลนั ก ศึ ก ษา การวั ด ผลและการให้
คาแนะน าแก่นั กศึกษา ร่ ว มกันอภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์ใน
สาขาวิชา/คณะ
(3) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัยและนาการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในสาขาวิชา
(4) ให้อาจารย์ทบทวนผลของงานวิจัยรวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
ทาวิจัย
(5) การสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
(6) การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร ระหว่างอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์นานักศึกษาดูงานและเรียนรู้จากอุตสาหกรรมและชุมชน
(2) ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ไขปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรม
(3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติ
(4) การสนับสนุนการร่วมมือในการวิจัย และการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
(5) การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และ
ทราบความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการกากับมาตรฐานของหลักสูตรจะปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติพ .ศ. 2552 สาหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ จะมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คาปรึ กษา นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้าที่ประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตรทั้งนี้ทั้งนั้นการบริหารหลักสูตรจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1.พั ฒ นาหลั กสู ตรให้ ทั น สมั ย ให้
เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าและมี การเพิ่ มเติมองค์ ความรู้และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่ ๆ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล
2. การประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ

การประเมินผล

- มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก - ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้ว
5 ปี เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง ไ ป กั บ เสร็ จ ภายในระยะเวลา 5 ปี ต ามที่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพ กาหนด
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- จัดให้มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
- การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ งภายในและ
ภายนอก

- ผลการประเมิ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
- ผลการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกทุก 5 ปี

2. บัณฑิต
(1) มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต
ก่อนทาการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
(2) ติดตามข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการ
แข่งขันทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องจักรกลใน
ภาคอุตสาหกรรม
3. นักศึกษา
มีการมอบหมายภาระหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่อาจารย์ทุกคน โดยการให้คาปรึกษาอาจเป็นการ
ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือการเข้าพบเพื่อหารือก็ได้
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
(1) อาจารย์ประจารายวิชากาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ทาวิจัย
(2) อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการและแผนการเรียนแก่
นักศึกษา
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับดุษฏีบัณฑิต หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่จะอยู่ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่จะดาเนินการสอบ
สั มภาษณ์เพื่อคัดเลื อ กโดยคณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้ว ยผู้ บริห ารของบัณ ฑิตวิ ทยาลั ยวิ ศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และอาจารย์ประจาของแต่ละสาขาวิชา โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน คือ จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการ
ปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณาจารย์ประจาต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในกลุ่มวิชาที่สอน และต้องเข้าร่วมประชุมในการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทุกครัง้
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมาเป็ น คณาจารย์ พิ เ ศษ (จากในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ)
เพื่อสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ทั้งนี้การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตารา วัสดุครุภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอนและ
การวิจั ย อย่ างเพีย งพอ เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนินงาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิท ยาลั ย RWTH
Aachen แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ในการจัดหาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
รวมทั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆ นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ ยังมีการจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับบริษัทชั้นนาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงทาให้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มอีกทางหนึ่ง
สาหรับการบริหารงบประมาณหลักสูตรนั้นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การใช้จ่ายเงิน
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5.2 การเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต าราและการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือทางด้านที่เกี่ยวข้องไว้คอยบริการ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นได้โดยง่าย
สาหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบต่างๆ นั้น โดยส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และบริษัทต่างๆ จึงทาให้มีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนนั กศึกษาอย่างเพียงพอ ซึ่งในส่วนของภาควิชาฯ จะมีการสนับสนุ นให้
คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร และนักศึกษา ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน
อุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างถูกต้อง และมีการบารุงรักษาที่ดี
5.2.1 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ จะสารวจความเพียงพอของทรัพยากรการ
เรียนการสอนในแต่ละปี โดยพิจารณาร่วมกับการเติบโตของสาขาวิชาในอนาคต และกาหนดรายการของ
อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ต้ อ งการพร้ อ มเหตุ ผ ลความจ าเป็ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ ง บประมาณในการจั ด ซื้ อ ต่ อ
มหาวิทยาลัยต่อไป
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องปฏิบัติการให้เ พี ย งพอ จั ด ให้ มี ห้ อ งท างานและห้อ งปฏิ บัติการที่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
และเหมาะสมต่อการทางานวิจัย
พร้อมใช้งานและอุปกรณ์ที่เพียงพอในการ ห้องเรียน ห้องทางาน และห้องปฏิบติ
ทาวิจัย
การของอาจารย์และนักศึกษา

3.5 การประเมินผู้เรียน
ทางบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญใน
การวัดคุณภาพของนั กศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีการวัดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษา เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ หรือ ทักษะทางปัญญาแล้วนั้น
ทางบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มีการจั ดทาแบบประเมินออนไลน์ โดยให้นักศึกษาทาการประเมิน
ตนเองพร้อมทั้งประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ และสารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อนามาพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตอบ
โจทย์กับผู้เรียนมากยิ่งขึน้
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในด้านของการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นั้น ภาควิชาเครื่องกลและ
กระบวนการมีการประสานงานกับมหาวิทยาลัย RWTH Aachen แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และบริษัท
ชั้นนาต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนหนังสือ ตาราและอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะและจาเป็นเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนที่
นอกเหนือไปจากส่วนที่ภาควิชาฯ สามารถจัดซื้อได้เอง อีกทั้งมีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการ
จัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนโดย
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ทางสานักหอสมุดกลางมีการสอบถามรายชื่อหนังสือใหม่ที่ต้องใช้ในรายวิชาต่างๆ เป็นประจาทุกปี
สาหรับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน นั้นจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่
จาเป็นต่อการเรียนการสอน ได้แก่คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เครื่องฉายภาพสามมิติ เป็นต้น และ
นามาจัดสรรให้แต่ละภาควิชา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาของการใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกันดังแสดงในตาราง
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2560
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม X
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของรายวิ ช า และรายงานผลการ X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 X
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารสอบทวนผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ X
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ X
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง X
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9

ปีการศึกษา
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้
ที่ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่ งชี้ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอนการให้คาปรึกษา
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน การให้คาปรึกษา
(1) การประเมินกลยุทธ์การสอนและการให้คาปรึกษาในการทางานวิจัย จะพิจารณาจากความ
เข้าใจและการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยอาจารย์จะประเมินผู้เรียนจากการสังเกต
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนอภิปรายโต้ตอบของนักศึกษาจากการสอบวัดคุณสมบัติ และการ
นาเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย รวมถึงการสอบวิทยานิพนธ์
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือประมวลผลจากการสนทนาระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาจะต้องทาการประเมินการสอนและให้คาปรึกษาทุกภาคการศึกษา โดยในช่วง 2
สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสาขาวิ ช าจะน าแบบประเมิ น ไปให้
นักศึกษาได้ทาการประเมิน
(2) ทักษะการสอนและการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถประเมินได้ จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา กิจกรรมและงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดาเนินการในทุกๆ 4 ปี โดยพิจารณาผลจาก
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร จากการประชุมอภิปรายร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ประจาที่ดาเนินการสอนในหลักสูตร
(2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ ป ระเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยใช้ แ บบประเมิ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ฝ่ า ยไทยและฝ่ า ยเยอรมั น ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ศ วกรรมศาสตร์ น านาชา ติ สิ ริ น ธร
ไทย-เยอรมัน
(4) นายจ้างหรือผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต จาก
นายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(5) บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและดูแลนักศึกษาในแต่
ละคน กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จ ะดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขได้ทันที ซึ่ง จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลและยานยนต์
ข. ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
ค. คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 ท่าน
ง. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง คุณวุฒิ และผลงานวิจัย ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้ร่วมสอนและอาจารย์พิเศษ
จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ดุษฎีบัณฑิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2556
ฉ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอาเค่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า พระนครเหนื อ ประจ าปี 2558 (Academic Cooperation Agreement Between RWTH
Aachen University and King Mongkut’ s University of Technology North- Bangkok,
Bangkok-Aachen 2015)
2552
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ภาคผนวก ก
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3

Semester 1 Year 1

Semester 1 Year 2

Semester 1 Year 3

090106198

9

Dissertation

090106198

9

Dissertation

090106198
Dissertation

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 3

Semester 2 Year 1

Semester 2 Year 2

Semester 2 Year 3

090106198
Dissertation

9

090106198
Dissertation

9

9

090106198
Dissertation

9

ภาคผนวก ข
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
Coding System for TGGS Courses

0

9

x

x

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
-----------------------TGGS

ภาควิชา/Department
01 Mechanical and Process Engineering
02 Electrical and Software Systems Engineering

0
1
2
3

หลักสูตร/สาขาวิชา/Program
Mechanical and Automative Engineering
Chemical and Process Engineering
Electrical and Software Systems Engineering
Materials and Production Engineering

x

x

x

x

x
ลาดับวิชา/Specific Course
97 โครงงานนักศึกษา/Student Project
98 ดุษฎีนิพนธ์/ Dissertation
99 ฝึกงานอุตสาหกรรม/Industrial Internship

แขนงหรือกลุ่มวิชา/Type of Course
1 กลุ่มวิชาบังคับ/Compulsory or Required Course
2 กลุ่มวิชาเลือก/Elective

ระดับการศึกษา/Level
5 ระดับปริญญาโท/Master Degree
6 ระดับปริญญาเอก/Doctoral Degree

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 ท่าน

ภาคผนวก ง.
ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง คุณวุฒิและผลงานวิจัย
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ร่วมสอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นายเอกชัย จันทสาโร
เลขประจาตัวประชาชน: xxxxxx*
การศึกษา:
2540:

Ph.D. Mechanical Engineering, Imperial College London, UK

2535:

M.Sc. Mechanical Engineering, Imperial College London, UK

2532:

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
1. Juntasaro, E., and Narejo, A.A. (2017) “A Transition Model for Transitional Flow with
Pressure Gradient Effects,” Engineering Journal, Volume 21, Issue 2, pp. 279-304.
2. Pattanaprates, N., Juntasaro, E., and Juntasaro, V. (2018) “Numerical Investigation on
the Modified Bend Geometry of a Rotating Multi-Pass Internal Cooling Passage in a Gas
Turbine Blade,” ASME Journal of Thermal Science and Engineering Applications
(accepted).
ผลงานวิจัยนาเสนอในการประชุมวิชาการ
3. Juntasaro, E. , Ngiamsoongnirn, K. , and Juntasaro, V. ( 2013a) “ A New Intermittency
Transport Equation for Natural Transition,” The 4th Asian Symposium on
Computational Heat Transfer and Fluid Flow (ASCHT’13), Hong Kong, 3-6 June 2013.
4. Juntasaro, E. , Ngiamsoongnirn, K. , and Juntasaro, V. ( 2013b) “ A New Intermittency
Transport Equation for Bypass Transition,” The 8th International Symposium on
Turbulence and Shear Flow Phenomena (TSFP-8), Poitiers, France, 28-30 August 2013.
5. Butsangdee, W., Ngiamsoongnirn, K., and Juntasaro, E. (2013) "Numerical Simulation of
Boundary Layer Separation Induced Transition using ANSYS FLUENT User Defined
Function," The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering ( TSMEICoME 2013), 16-18 October 2013, Pattaya, Chonburi, Thailand.
6. Juntasaro, E. ( 2015) “ Progress of the Transition Model Development,” Keynote
Lecture, The 5th Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow
(ASCHT 2015), Busan, Korea, 22-25 November 2015.

7. Juntasaro, V., and Juntasaro, E. (2015) “A New Reynolds-Stress Constitutive Relation
for Fully-Developed Turbulent Channel Flow at Various Reynolds Numbers,” The 5th
Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow (ASCHT 2015), Busan,
Korea, 22-25 November 2015.
8. Juntasaro, E., Narejo, A.A., and Juntasaro, V. (2015) “ Transition Model for Natural and
Bypass Transitions,” The 5th Asian Symposium on Computational Heat Transfer and
Fluid Flow (ASCHT 2015), Busan, Korea, 22-25 November 2015.
9. Juntasaro, E. ( 2015) “ Progress of the Transition Model Development,” Keynote
Lecture, The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering ( TSMEICoME 2015), Petchburi, Thailand, 16-18 December 2015.
10. Borwornpiyawat, P., Juntasaro, E., Narejo, A.A., Traoré, P., Meinke M., and Juntasaro V.
( 2016) “ Comparative Study of the CTM and SDM- IDC Methods for Diffusive Fluxes
Calculation in the CFD Code Based on SIMPLE Algorithm on Highly Skewed Meshes,”
The 9th International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD9), Istanbul,
Turkey, 11-15 July 2016.
11. Thienthong, T., Juntasaro, E., Sripumkhai, W., Houngkamhang, N., Chanasakulniyom, M.,
Khemthongcharoen, N., Yasawong, M., Hruanun, C., Poyai, A., Promptmas, C., Uawithya,
P., and Jeamsaksiri, W. (2016) “Design and Validation of a Multiple Dilution Microfluidic
Chip for a Human Serum Preparation,” The 7th TSME International Conference on
Mechanical Engineering ( TSME- ICoME 2016) , Chiang Mai, Thailand, 13- 16 December
2016.
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง

จานวน
จานวน

6

ชั่วโมง/ สัปดาห์
ชั่วโมง/ สัปดาห์

2. นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม
เลขประจาตัวประชาชน:
การศึกษา
2544:
2539:
2534:

xxxxxx*
PhD. Mechanical Engineering, Leeds University, UK
M.Sc. Automotive Engineering, Leeds University, UK
วศบ. วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
1. Kittibodee Sethanunt and Saiprasit koetniyom, “ Influence of Fuel Pressure Increment
in Diesel Common Rail Engine Using External Tuning Box” , International Journal of
Engineering Science and Innovative Technology ( IJESIT) , Volume 2, Issue 1, January
2013
2. Akara Sawardsuk and Saiprasit Koetniyom, “ Design and Development of Thai Railway
Brake Disc Under Temperature Analysis” , International Journal of Engineering Science
and Innovative Technology (IJESIT), Volume 2, Issue 1, January 2013
3. Krittapat Makarabhirom and Saiprasit Koetniyom, “ Fatal Injury Mechanism Analysis of
Occupants Especially Death of Left- Front Passenger for Offset- frontal Collision in
Thailand“ , International Journal of Engineering Science and Innovative Technology
(IJESIT), Volume 2, Issue 1, January 2013
4. Supachai Lakkam, Kullayot Suwantaroj, Phupoom Puangcharoenchai, Songwut
Mongkonlerdmanee and Saiprasit Koetniyom, “ Study of heat transfer on front- and
back-vented brake discs”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Volumn
35 (6), 671-681, Nov.-Dec. 2013
5. Saiprasit Koetniyom and Kanit Chaloeyjanya, “ Potential evaluation of rolling stock
manufacturing in Thailand” , KKU ENGINEERING JOURNAL April – June 2014;41( 2) : 147154
6. Supachai Lakkam and Saiprasit Koetniyom, “ Investigation of accident scenarios
between pedestrians and city buses in Thailand”, International Journal of Automotive
and Mechanical Engineering (IJAME), ISSN: 2229-8649, Volumn 12, pp 3076-3088 JulyDecember 2015
ผลงานวิจัยนาเสนอในการประชุมวิชาการ
7. I Putu Alit Putra, Julaluk Carmai, Saiprasit Koetniyom , Bernd Markert “ The Effects of
Active Muscle Contraction into Pedestrian Kinematics and Injury during VehiclePedestrian Collision” , 10th European LS-DYNA Conference 2015, Würzburg, Germany

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง

จานวน
จานวน

6

ชั่วโมง/ สัปดาห์
ชั่วโมง/ สัปดาห์

3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้าไม้
เลขประจาตัวประชาชน: xxxxxx*
การศึกษา:
2544:

Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) University of Oxford,
Hertford College, UK

2541:

Master of Philosophy (Manufacturing Engineering), University of
Cambridge, Queens’ College, UK

2538:

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) University of
Manchester, UK

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ผลงานวิจัยนาเสนอในการประชุมวิชาการ
1. Kongsakul W., Carmai, J., 2014. Finite element analysis of pedestrian-city car collions
to assis design of pedestrian-friendly front structure. Under review for the International
Conference in Automotive Engineering, April 2014.
2. Charoenthong S. , Carmai, J. , 2014. Finite element study of post crash kinematics and
injury mechanisms of bus- pedestrian collisions. Under review for the International
Conference in Automotive Engineering, April 2014.
3. Kongsakul W. , Carmai J. , Chareonthong S. , 2015, Finite Element study of effect of
modified front- end structure with aluminium foam to reduce pedestrian injury , In
Proceedings of the 24th International Technical Conference on the Enhanced Safety
of Vehicles, Sweden, 8-12 June 2015.
4. Putra I. P. A. , Carmai J. , Koetniyom S. , Markert B. , 2015, The Effects of Active Muscle
Contraction into Pedestrian Kinematics and Injury during Vehicle Pedestrian Collision.
In Proceedings of the 10th European LS-DYNA Conference , 15-17 June 2015, Germany
5. Sharma N. , Markert B. , Carmai J. , Koetniyom S. , 2016. Effects of active muscle

contraction on whiplash injury. In Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics,
Proceeding of Applied mathematics and mechanics, Joint DMV and
GAMM( GESELLSCHAFT fur ANGEWANDTE MATHEMATIK und MECHANIK e. V. ) Annual
Meeting 2016.
6. Rehman A., Carmai J., Koetniyom S., 2017. Study of effect of impact angle and impact
location on head injury for child pillion passengers in motorcycle- to- car crash using
child head- to- cat finite element simulations,Proceeddings of 26th Research World
International Conference, Bangkok, 5-7 January 2017, Thailand.
ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว
ที่จะมีในหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง

จานวน
จานวน

6

ชั่วโมง/ สัปดาห์
ชั่วโมง/ สัปดาห์

4. นางสาวกรุณา ตู้จินดา
เลขประจาตัวประชาชน: xxxxxx*
การศึกษา:
2545:

Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering), Imperial College
London, UK

2541:

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Imperial College
London, UK

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
1. Wisansart Satana, Karuna Tuchinda, Anantawit Tuchinda and Surachate Chutima,
Computational Study of the High Temperature Heat Transfer Coefficient for Different
Cutting Fluids, : Advanced Science Letters, Volume 19, Number 3, March 2013 , pp.
726-730
2. Phongphat Laothanasakul, Karuna Tujinda, Sirinthorn Thongsang, “ A Study and
Development of Frictional Materials Containing Fly Ash for Motorcycle Clutch
Production”, Advanced Materials Research Vol. 811 Page.(120-125)
3. Thanit Thana, Karuna Tuchinda, “Study of the Effect of MoS2 and PTFE Based Coatings
on Adhesive Wear of Stainless Steel” , Applied Mechanics and Materials Vol. 302

Page.(216-222)
4. Pornpiroon Bootchai, Karuna Tuchinda, Pijarn Jornsanoh, “ The Characterization of
Stainless Steel Particles under the Sliding Motion” , Advanced Materials Research
Vol.811 Page.(140-145)
5. P. Chupong, P. Jornsanoh, K. Tuchinda and A. Tuchinda, “ Improvement Corrosion
Resistance of Gray Cast Iron Grade FC220 on Chromizing Process by Seperate Cr Powder
and NH4Cl Powder System”, Advance Material Research Vol.799-800 Page.(397-401)
6. Somchai Laksanasittiphan, Karuna Tuchinda, Anchalee Manonukul, and Surasak
Suranuntchai, 2016, “ Use of Deep Cryogenic Treatment to Reduce Particle
Contamination Induced Problem in Hard Disk Drive” , Key Engineering Materials, Vol.
730, pp. 265-271.
7. Somchai Laksanasittiphan, Karuna Tuchinda, Anchalee Manonukul, and Surasak
Suranuntchai, 2016, “Use of MoS2T Coating to Reduce Wear Particle Generated in Hard
Disc Drive Assembly,” Emerging Materials Research, Vol. 5, No. 2, pp. 284–290
ผลงานวิจัยนาเสนอในการประชุมวิชาการ
8. Somchai Laksanasittiphan, Karuna Tuchinda, Anchalee Manonukul, and Surasak
Suranuntchai, 2015, “Effect of Load on Particle Morphology in Screw Tightening Process
in Hard Disc Drive Assembly,” International Conference on Mechanical and
Manufacturing Engineering (ICMME 2015), September 11-12, , Bangkok, Thailand.
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