รายละเอียดรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร / ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
153205 เทอรโมฟลูอิดส (Thermofluids)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน รองศาสตราจารยอนุชา หิรัญวัฒน และ อ.อัศวิน ยอดรักษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
431101 ฟสิกส 1 (Physics I)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 88 ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
- เขาใจกฎพื้นฐานของเทอรโมไดนามิกสและสามารถประยุกตกฎพื้นฐานของเทอรโมไดนามิกสเขากับ ระบบทางวิศวกรรมได
- เขาใจกฎพื้นฐานของกลศาสตรของไหลและสามารถประยุกตกฎพื้นฐานของกลศาสตรของไหลเขากับระบบทางวิศวกรรมเพื่อ
วิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับของไหลได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลอ งกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานดานวิศ วกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติก ส ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ งานและความรอน กฎขอที่
หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส ระบบที่ไมมีการไหลและระบบที่มีการไหล กลศาสตรของไหลเบื้องตน คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร
ของของไหล สมการความตอเนื่อ ง กฎการอนุรักษมวลและปริมาตรควบคุม สมการเบอรนูลลี สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน
การไหลของของไหลที่อัดตัวไมไดในทอ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
วัน-เวลาสอน : วันอังคาร ชวงเวลา 9.00-12.00 น.
วันที่ใหคําปรึกษา :

;

วันพฤหัสบดี ชวงเวลา 9.00-12.00 น.

วันจันทร และวันศุกร ชวงเวลา 9.00-12.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา ตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบและวิเคราะหระบบทางวิศวกรรม
ที่ใชพื้นฐานเทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรของไหลที่อาจสงผลกระทบตอองคกรและสังคม (ในแงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม)
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู บรรยายพรอมยกตัวอยางการวิเคราะหก ารทํางานของระบบทางวิศ วกรรม
โดยใชหลักการทางเทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรของไหล
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินโดยออกขอสอบลักษณะเชิงคํานวณ
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ให และตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
- หลักการพื้นฐานของเทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรของไหล
- การประยุกตใชความรูท างเทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรของไหลกับงานทางวิศวกรรมรูปแบบตางๆ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อธิบายตัวอยางการคํานวณ และการประยุกตใชงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยการใชขอสอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
มีความสามารถในการวิเคราะหและการคํานวณอยางเปนระบบเพื่อแกปญหา
และโจทยที่เกี่ยวของกับเทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรของไหล ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชงานได
3.2 วิธีการสอน บรรยาย อธิบายตัวอยางการคํานวณ และการประยุกตใชงาน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา ใชการวัดผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
การศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ย นความรู
ในลักษณะกลุมยอยได
4.2 วิธีการสอน
แบงนักศึกษาเปนกลุมยอยเพื่อทําการบาน/วิเคราะหโจทยที่ไดรับมอบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
ตรวจสอบผลการทําการบานและซักถามรายละเอียดของงานที่มอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา สามารถใชทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข และคอมพิวเตอรชวยในการแกไขโจทยทางคํานวณ และสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
กําหนดโจทยการบานที่ตองอาศัยทักษะการวิเคราะหโจทย และทักษะในการใชคอมพิวเตอร
5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหท ี่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช
1
- กลาวนําถึงแนวคิดพื้นฐานของเทอรโมไดนามิกส คํานิยาม และคําศัพทเฉพาะ
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
- แนะนําเนื้อหา ตําราที่ใช และอธิบายหลักในการประเมิน ผลการเรียน
2
- สมบัติของสารบริสุทธิ์ (1)
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
3
- สมบัติของสารบริสุทธิ์ (2)
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
4
- กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสสําหรับระบบปด (1)
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
5
- กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสสําหรับระบบปด (2)
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
6
- กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสสําหรับปริมาตรควบคุม(1)
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
7
- กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสสําหรับปริมาตรควบคุม(2)
3
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
8
9
10
11
12
13
14
15

- ทดสอบยอยกลางภาค
- กลาวนําถึงแนวคิดพื้นฐานของกลศาสตรของไหล คํานิยาม และคําศัพทเฉพาะ
- สถิตศาสตรของของไหล (1)
- สถิตศาสตรของของไหล (2)
- กฎการอนุรักษสําหรับปริม าตรควบคุม (1)
- กฎการอนุรักษสําหรับปริม าตรควบคุม (2) และสมการเบอรนูลลี
- การไหลในทอของของไหลที่อัดตัวไมได (1)
- การไหลในทอของของไหลที่อัดตัวไมได (2)
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3
3
3
3
3
3
3

บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
บรรยายประกอบชุดทดลอง
บรรยายประกอบชุดทดลอง

- ทบทวนเนื้อหากอนสอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ครั้งที่
1
2

วิธีการประเมิน/รายละเอียด
ทดสอบกลางภาค
ทดสอบปลายภาค

สัปดาหที่ทําการประเมิน
8
17

สัดสวนของการประเมิน
50 %
50 %

(การทดสอบทุกครั้งจะเปนแบบปดตํารา และอนุญาตใหใชเครื่องคํานวณที่มีคุณสมบัติตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนดไว)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตํารา และเอกสารหลัก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัต รชัย นิมมล, 2554, เอกสารคําสอนวิชา 153205 เทอรโมฟลูอิดส, ภาควิชาวิศ วกรรมขนถายวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
2. เอกสาร และขอมูลประกอบการเรียน
2.1 ฉัตรชัย นิมมล, เทอรโมไดนามิกส, พิมพครั้งที่ 3, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), กรุงเทพฯ, 2553.
2.2 Fox, R.W. and McDonald, A.T., “Introduction to Fluid Mechanics”, 5th ed., John Wiley & sons, New
York, 1998.
2.3 Sonntag, R.E., Borgnakke, C. and Wylen, G.J., “Fundamentals of Thermodynamics”, 5th ed, John Wiley
& sons, New York, 1998.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ประเมินรายวิชาทุกป ตามแบบประเมินผูสอน
และแบบประเมินรายวิชา
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