
มคอ. ๓     
 

 ๑ 

รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ภาควชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวชิา 

๑๘๕ ๒๓๓ หลกัมูลของกลศาสตร์ของไหล 
185    233 Fundamentals of Fluid Mechanics 

๒. จ านวนหน่วยกติ         

       ๓ (๓-๐-๒) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

เป็นวชิาบงัคบั ในหมวดวชิาเฉพาะ ส าหรับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ เป็นวชิาเลือก ส าหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทุกสาขาวชิา 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา          
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เด่นพงษ ์สุดภกัดี 

อาจารย์ผู้สอน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เด่นพงษ ์สุดภกัดี 
อาจารย ์จิตติน ตรีพุทธรัตน์ 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาปลาย  ส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี ๒  และส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาอ่ืนๆทุกชั้นปี 
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

๑๘๑ ๑๐๐ กลศาสตร์วศิวกรรม ๑ 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 

ไม่มี 
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 ๒ 

๘. สถานทีเ่รียน   

หอ้งเรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที ่๒   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา: เพื่อใหผู้เ้รียน 

๑.๑. มีความรู้ความเขา้ใจคุณสมบติั ความดนั สมการโมเมนตมั และระบบ ของไหล รวมทั้งของไหลสถิต  
๑.๒. สามารถประยกุตใ์ชส้มการทางคณิตศาสตร์ของของไหลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์

ปัญหาและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการไหลได ้
๑.๓. สามารถออกแบบระบบ อุปกรณ์และกระบวนการทางการไหลได ้

๑.๔. มีวนิยัในตนเองและในวชิาชีพ มีความซ่ือสัตยท์างวชิาการ และรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสถาบนั
ในการเรียนรู้ 

๑.๕. สามารถท างานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง   
๑.๖. สามารถใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศในการศึกษา คน้ควา้ และวเิคราะห์ รวมทั้งน าเสนอไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ตลอดจนสามารถส่ือสารผลการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ วิจารณ์ ดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

พื้นฐานความรู้ทางดา้นกลศาสตร์ของไหลเป็นพื้นฐานส าคญัในการวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาของของไหลและ
การไหล แมว้า่ความรู้พื้นฐานน้ีจะเป็นความรู้ท่ีพฒันาและใชง้านมานานแลว้ แต่ยงัเป็นองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยัซ่ึง
สามารถน าไปปรับใช้กบัพฤติกรรมการไหลได้ทั้งหมด เพียงแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัการไหลนั้นเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามการประยุกตใ์ชง้าน โดยท าให้การวิเคราะห์ปัญหา
รวดเร็วและแม่นย  าข้ึน การปรับปรุงรายวชิาคร้ังน้ี จึงน าเทคนิคการแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วและแม่นย  า เพิ่มเติมเขา้สู่
เน้ือหาและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหา และการใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายในการ
แกปั้ญหาทางการไหลใหเ้ขม้ขน้ข้ึน 
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 ๓ 

หมวดที ่๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวชิา  
แนวคิดพื้นฐาน คุณสมบติัของของไหล ความดันและของไหลสถิต จลคณิตศาสตร์ของของไหล 

สมการมวล สมการเบอร์นูลล่ีและสมการพลงังาน การวิเคราะห์โมเมนตมัของระบบการไหล การวิเคราะห์มิติ
และแบบจ าลอง การไหลในท่อ การไหลเหนือส่ิงกีดขวาง การไหลผา่นช่องเปิด เคร่ืองกลของไหล 

Basic concepts; properties of fluids; pressure and fluid statics; kinematics of fluid; mass, Bernoulli 
and energy equations; momentum analysis of flow systems; dimensional analysis and modeling; flow in 
pipes; flow over bodies; open-channel flow; fluid machinery. 

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
ภาคทฤษฎี ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติัการ ๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง ๒ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
การให้ค  าปรึกษานกัศึกษาเก่ียวกบัวิชาน้ี ด าเนินการผ่าน ๒ ช่องทางคือ (๑) การให้ค  าปรึกษาโดยตรงใน

ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัว่โมง และ (๒) การให้ค  าปรึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านระบบ e-Learning และหรือการส่งขอ้ความสั้นผา่นโทรศพัท์มือถือ ประมาณสัปดาห์ละ ๐.๕ 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที ่๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑. คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

๑.๑.๑. มีวนิยัในตนเองเช่น  การตรงต่อเวลา และในวชิาชีพ เช่น การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวศิวกร 

๑.๑.๒. มีความซ่ือสตัยท์างวชิาการ เช่น ไม่คดัลอกงานคนอ่ืน และการอา้งอิงทางวชิาการ  
๑.๑.๓. มีความรับผิดชอบต่อตนเองเช่น ความมุ่งมัน่เอาใจใส่งานท่ีไดรั้บมอบหมายและการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง   

๑.๒. วธีิการสอน 

๑.๒.๑. การบรรยาย 

๑.๒.๒. การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
๑.๒.๓. โครงงาน 

๑.๓. วธีิการประเมนิผล 

๑.๓.๑. การสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียน  

๑.๓.๒. แบบประเมินการมีวนิยั ความซ่ือสตัย ์และความรับผิดชอบ 
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 ๔ 

๑.๓.๓. รายงานการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
๑.๓.๔. ผลงานจากการท าโครงงาน 

๒. ความรู้ 
๒.๑. ความรู้ทีต้่องได้รับ 

๒.๑.๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึง พ้ืนฐานดา้นกลศาสตร์ของไหล ท่ีแสดงพฤติกรรมการไหลตามธรรมชาติในรูปแบบ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

๒.๑.๒. มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการแกปั้ญหาทางการไหลแบบต่างๆ 

๒.๑.๓. มีความรู้ความเขา้ใจถึงแหล่งความรู้ดา้นกลศาสตร์ของไหลหรืออุปกรณ์ดา้นการไหล 

๒.๒. วธีิการสอน 

๒.๒.๑. บรรยาย  
๒.๒.๒. การศึกษาตวัอยา่งกรณีศึกษา 
๒.๒.๓. การศึกษาดว้ยตนเอง 

๒.๓. วธีิการประเมนิผล 

๒.๓.๑. แบบฝึกปฎิบติั 

๒.๓.๒. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑. ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

๓.๑.๑. สามารถวเิคราะห์ แยกแยะ และแกปั้ญหาดา้นกลศาสตร์ของไหล 

๓.๑.๒. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหากลศาสตร์ของไหล 

๓.๑.๓. สามารถประยกุตใ์ชส้มการทางคณิตศาสตร์ของของไหลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ปัญหา
และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการไหลได ้

๓.๑.๔. สามารถออกแบบของระบบทางการไหลเบ้ืองตน้ 

๓.๒. วธีิการสอน 

๓.๒.๑. การบรรยาย 

๓.๒.๒. การศึกษาดว้ยตนเอง 

๓.๒.๓. การศึกษาและวเิคราะห์กรณีศึกษา  
๓.๒.๔. โครงงาน (การทดลองออกแบบแนวคิด หลกัการของระบบทางการไหล) 

๓.๓. วธีิการประเมนิผล 

๓.๓.๑. ผลงานจากการท าโครงงาน 

๓.๓.๒. รายงานกรณีศึกษา 
๓.๓.๓. แบบฝึกปฎิบติั 

๓.๓.๔. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
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 ๕ 

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

๔.๑.๑. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะการเป็นผูน้ าและสามารถเป็นผูต้ามท่ีดี 

๔.๑.๒. มีความรับผิดชอบต่อวชิาชีพ  
๔.๒. วธีิการสอน 

๔.๒.๑. การศึกษาและวเิคราะห์กรณีศึกษา  
๔.๒.๒. โครงงาน (การทดลองออกแบบแนวคิด หลกัการของระบบทางการไหล) 

๔.๓. วธีิการประเมนิผล 

๔.๓.๑. การสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียน  
๔.๓.๒. แบบประเมินการท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบ 

๔.๓.๓. การประเมินตนเอง และเพื่อน 

๔.๓.๔. รายงานการศึกษาและวเิคราะห์กรณีศึกษา 
๔.๓.๕. ผลงานจากการท าโครงงาน 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

๕.๑.๑. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนการวเิคราะห์เชิงตวัเลขในการแกปั้ญหา 
สมการทางการไหล  

๕.๑.๒. สามารถน าเสนอและส่ือสารผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕.๒. วธีิการสอน 

๕.๒.๑. การท าแบบฝึกปฎิบติั 

๕.๒.๒. การศึกษาและวเิคราะห์กรณีศึกษา  
๕.๒.๓. โครงงาน (การทดลองออกแบบแนวคิด หลกัการของระบบทางการไหล) 

๕.๓. วธีิการประเมนิผล 

๕.๓.๑. แบบฝึกปฏิบติั 

๕.๓.๒. รายงานการศึกษาและวเิคราะห์กรณีศึกษา  
๕.๓.๓. ผลงานจากการท าโครงงาน 

๕.๓.๔. การน าเสนอผลงานผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๓.๕. การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
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 ๖ 

หมวดที ่๕   แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวข้อ 
จ านวน
ช่ัวโมง ผลการเรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
กจิกรรมการเรียนการ

สอน 

 
ส่ือการสอน 

วธีิการ
ประเมนิผล 

อาจารย์
ผู้สอน 

   1 2 3 4 5      
๑ ๑. บทน า  

(Introduction) 
 นิยามของของไหล 
 ความหนาแน่นและความ

หนืด 
 หน่วยและมิติ 
 ความเคน้เฉือนในของไหล 

๓      ๑. สามารถอธิบายความหมาย
และคุณสมบติัของของไหล 
๒. สามารถเขียนมิติของตวั
แปรทางการไหลได ้
๓. สามารถอธิบายระบบ
หน่วยท่ีใชใ้นกลศาสตร์ของ
ไหล 
๔. สามารถวเิคราะห์ความ
เคน้และแรงเน่ืองจากความ
หนืดได ้
๕. มีวนิยั และมีความรับผิด 
ชอบต่อตนเอง 

๑.  การบรรยาย 
๒. การศึกษาดว้ยตนเอง
ผา่นระบบออนไลน์ 
KKU e-Learning 
๓. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนท า
การวเิคราะห์ความเคน้
และแรงเน่ืองจากความ
หนืดจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 

๑. วดีีทศัน์บท
ท่ี ๑ ระบบ 
KKU  
e-Learning 
๒. ต าราหลกั 
๓. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
๔. โปรแกรม 
Engineering 
Equation 
Solver 

๑. การสอบ 
กลางภาค 
๒. รายงาน
กลุ่ม 

๓. สงัเกต ุ
และบนัทึก
พฤติกรรม
ตามแบบ
ประเมิน 

ผศ.เด่นพงษ ์
อ.จิตติน 

๒-๓ ๒. ของไหลสถิตย ์
(Fluid Statics) 
 ความดนัท่ีจุดใดจุดหน่ึง 
 ความดนั ณ จุดต่างๆ ในของ

ไหลท่ีอยูก่บัท่ี 

๕      ๑. สามารถอธิบายความหมาย
ของความดนัของของไหล
สถิตยไ์ด ้
๒. สามารถใชก้ระบวนการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข ในการ

๑. การศึกษาดว้ยตนเอง
ผา่นระบบออนไลน์ 
KKU e-Learning 
๒. การบรรยาย 
๓. การท าแบบฝึก

๑. วดีีทศัน์บท
ท่ี ๒ ระบบ 
KKU e-
Learning 
๒. ต าราหลกั 

๑. การสอบ 
กลางภาค 
๒. รายงาน
กลุ่มในการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ผศ.เด่นพงษ ์
อ.จิตติน 



มคอ. ๓     
 

 ๗ 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมง ผลการเรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
กจิกรรมการเรียนการ

สอน 

 
ส่ือการสอน 

วธีิการ
ประเมนิผล 

อาจารย์
ผู้สอน 

   1 2 3 4 5      
 ความดนับรรยากาศ 
 มาโนเมตทร่ี 
 เคร่ืองมือวดัความดนั 
 แรงเน่ืองจากความดนัของ

ผิวระนาบในของไหลท่ีอยู่
กบัท่ี 

 แรงเน่ืองจากความดนัของ
ผิวโคง้ในของไหลท่ีอยูก่บัท่ี 

 แรงลอยตวัและความเสถียร 

 

วเิคราะห์และแกปั้ญหาเพ่ือหา
แรงลพัธ์ท่ีเกิดจากของไหล
สถิตยไ์ดแ้ละรายงานผลได้
อยา่งเหมาะสม 
๓. มีวนิยั มีความซ่ือสตัยท์าง
วชิาการ และมีความรับผิด 
ชอบต่อตนเอง 
๔. สามารถท างานเป็นทีม  
 

ปฎิบติั 
๔. แบ่งกลุ่มวเิคราะห์
กรณีตวัอยา่งของไหล
สถิตย ์

๓. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

๓. สงัเกคุและ
บนัทึก
พฤติกรรม
ตามแบบ
ประเมิน 

๔.ประเมิน
ตนเองและ
ประเมินเพื่อน 

 

๓ – ๔  
 

๕      
 

    

๔ – ๖  
 

๖      
 

    

๖ – ๘  
 

๗      
 

    

๘ – ๑๐  
 

๗      
 

    

๑๑  
 
 

๓      
 

    



มคอ. ๓     
 

 ๘ 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมง ผลการเรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
กจิกรรมการเรียนการ

สอน 

 
ส่ือการสอน 

วธีิการ
ประเมนิผล 

อาจารย์
ผู้สอน 

   1 2 3 4 5      
๑๒ – ๑๕ ๘. การไหลแบบหนืดภายในท่อ 

 (Viscous Pipe Flow) 
 คุณลกัษณะทัว่ไปของการ

ไหลในท่อ 
 รูปแบบความเร็วของการ

ไหลภายในท่อ 
 การไหลท่ีพฒันาเตม็ท่ีแบบ

ราบเรียบภายในท่อ 
 การไหลท่ีพฒันาเตม็ท่ีแบบ

ป่ันป่วนภายในท่อ 
 การวเิคราะห์มิติของการ

ไหลในท่อ 
 มู่ด่ีชาร์ท 
 การสูญเสียรอง 
 การไหลท่ีหนา้ตดัการไหล

ไม่เป็นวงกลม 
 การประยกุตก์ารวเิคราะห์

ปัญหาการไหลในท่อ 
 การออกแบบระบบท่อ 
 การเลือกขนาดเคร่ืองสูบน ้ า 
 

๙      ๑. สามารถวเิคราะห์เพื่อหา
สาเหตุของการสูญเสีย
พลงังานจากการไหลได ้
๒. สามารถใชแ้บบจ าลองท่ี
อยูใ่นรูปแบบของตวัแปรไร้
มิติส าหรับการไหลได ้
๓. สามารถวเิคราะห์การ
สูญเสียในท่อส าหรับการไหล
แบบราบเรียบได ้
๔. สามารถวเิคราะห์การ
สูญเสียในท่อส าหรับการไหล
แบบป่ันป่วนได ้
๕. สามารถออกแบบท่อ
ภายใตเ้ง่ือนไขการไหลต่างๆ 
ได ้
๖. สามารถออกแบบและ
เลือกท่อและเคร่ืองสูบน ้ า
ส าหรับระบบการไหลในท่อ
ได ้
๗. สามารถวเิคราะห์การใช้
พลงังานท่ีเกิดจากการไหล

๑. การบรรยาย 
๒. การศึกษาดว้ยตนเอง
ผา่นระบบออนไลน์ 
KKU e-Learning  
๓. การท าแบบฝึก
ปฎิบติั 
๔. แบ่งกลุ่มวเิคราะห์
กรณีตวัอยา่งของไหล
แบบหนืดภายในท่อ 
๔. การท าโครงงาน
ออกแบบระบบจริงทาง
วศิวกรรมเพื่อออกแบบ
ระบบทางการไหล 

๑. วดีีทศัน์บท
ท่ี ๗ ระบบ 
KKU e-
Learning 
๒. ต าราหลกั 
๓. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
๔. โปรแกรม 
Engineering 
Equation 
Solver 

๑. การสอบ 
ปลายภาค 
๒. รายงาน
กลุ่มในการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
๓. สงัเกตุและ
บนัทึก
พฤติกรรม
ตามแบบ
ประเมิน 

๔.ประเมิน
ตนเองและ
ประเมินเพื่อน 

 

ผศ.เด่นพงษ ์
อ.จิตติน 



มคอ. ๓     
 

 ๙ 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมง ผลการเรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
กจิกรรมการเรียนการ

สอน 

 
ส่ือการสอน 

วธีิการ
ประเมนิผล 

อาจารย์
ผู้สอน 

   1 2 3 4 5      
หรือพลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการ
ท าใหเ้กิดการไหลได ้
๘. มีความซ่ือสตัยท์าง
วชิาการ มีวนิยั และมีความรับ
ผิด ชอบต่อตนเอง 
๙. สามารถท างาเป็นทีม 
ยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง และมีความ
รับผิดชอบต่อวชิาชีพ 
๑๐. สามารถใชเ้ทคโนโลยี
และสารสนเทศในการศึกษา 
คน้ควา้ และวเิคราะห์ รวมทั้ง
น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สรุปแผนการสอนต่อผลการเรียนรู้      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓     
 

 ๑๐ 

๓. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลกัษณะการประเมนิ ผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
๑ แบบฝึกปฎิบติั      ทุกสปัดาห์ ๕  
๒ รายงาน      ๒, ๕, ๗, ๑๑, ๑๒ ๑๐  
๓ โครงงาน      ๑๔ ๑๕  
๔ การสอบกลางภาค      ๘ ๓๐  
๕ การสอบปลายภาค      ๑๕ ๔๐  

                                                                                                                                                                รวม ๑๐๐ 



มคอ. ๓     
 

 ๑๑ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
๑.๑. B. R. Munson, D. F. Young, and T. H. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, 3rd Edition, John 

Wiley and Sons, 1998 – (Main Text Book) 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๓.๑. ต าราอ่านประกอบ 
๓.๑.๑. R. W. Fox and A. T. McDonald, Introduction to Fluid Mechanics, 7th Edition, John Wiley and 

Sons, 1998 
๓.๑.๒. B. Massey, Mechanics of Fluids, 7th Edition, Stanley Thornes, 1998 
๓.๑.๓. R. L. Street, G. Z. Watters, and J. K. Vennard, Elementary Fluid Mechanics, 7th Edition, John 

Wiley and Sons, 1996 
๓.๒. e-Learning 

๓.๒.๑. รายวชิา 185233 Fundamentals of Fluid Mechanics 
(http://e-learning.kku.ac.th/course/view.php?id=242) 

๓.๓. เวป็ไซต ์
๓.๓.๑. โปรแกรม Engineering Equation Solver 

(http://www.fchart.com) 
๓.๓.๒. โปรแกรม Apple iTunes  

(http://apple.com) 
 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

๑.๑. การประเมินโดยมหาวทิยาลยั 
๑.๑.๑. การประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา โดยอาศยัเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของส านกังานมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยท าการ
ประเมินออนไลน์โดยนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 



มคอ. ๓     
 

 ๑๒ 

๑.๒. การประเมินการสอนหรือส่ือการสอน 
๑.๒.๑. การจดัท าแบบประเมินอาจารยผ์ูส้อน ระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูด้  าเนินการเอง

ออนไลน์ผา่นระบบจดัการบทเรียนออนไลน์ (KKU e-Learning) 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

๒.๑. อาจารย์ผู ้สอนจัดท าแบบประเมินอาจารย์ผู ้สอน ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู ้สอนเป็น
ผูด้  าเนินการเองออนไลน์ผา่นระบบจดัการบทเรียนออนไลน์ (KKU e-Learning) หรือจดัท าเป็นเอกสาร
แบบประเมิน 

๒.๒. การประเมินตนเองดา้นประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒.๓. การน าเสนอระดบัคะแนนหรือเกรดต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรและกรรมการประจ าคณะ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
๓.๑. มหาวิทยาลยัและคณะจดัการอบรมพฒันาอาจารยด์า้นต่างๆ เช่นดา้นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั ดา้นการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอมรม
เทคนิคการสอนและการผลิตส่ือ 

๓.๒. การสะทอ้นผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยแบ่งเป็น ๔ ระดบั
คือ ระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัคณะ ระดบัหลกัสูตร และระดบับุคคล 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
๔.๑. ระเบียบวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดให้มีการประชุมพิจารณา

ระดบัคะแนนหรือเกรด ในระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ เพื่อกลัน่กรองมาตรฐานระดบัคะแนน 
๔.๒. เม่ือประกาศระดบัคะแนนหรือเกรดแลว้ นกัศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดบัคะแนน หากเห็นว่า

ผลการประเมินอาจมีความผดิพลาด 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

๕.๑. จดัการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนกัศึกษามีระดบัคะแนนต ่า 
เพื่อหาแนวทางการด าเนินการแกไ้ข 

๕.๒. อบรมหรือติวใหก้บันกัศึกษาในระหวา่งเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ 
๕.๓. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
๕.๔. จดัใหมี้ศูนยช่์วยเหลือดา้นการเรียนรู้ของนกัศึกษา (โดยส านกันวตักรรมการเรียนการสอนและคณะ) 


